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Eren NACAK 

Vivian Nutton anısına derlenen eserin hazırlanış amacı ve arka planda bulunan kişiler ile ithaf edi-
len kişi hakkında bilgiler vermek için ilk sayfalarda Rebecca Flemming tarafından hazırlanan “Int-
roduction: Vivian Nutton and the rise of ancient medicine” (VII-XIX) Nutton’un tıp tarihi konusunda 
katkılarını ve öğrencileri ile arkadaşlarının teşekkürleri ile bu kitabın hazırlanmasındaki motivas-
yonlarını sıralarken aynı zamanda bazı kapsayıcı bilgilere de yer vermektedir. Tıbbın Hippokrates 
ve Galenos kültürlerine bağlı değişimlerinden, yazılan makalelerdeki bilgilere dayanarak Arimi-
nium ve Allianoi’de ele geçen tıp malzemelerinden, tıp biliminin bir pazara dönüş sürecinden, bil-
ginin el değiştirme mekanizması ve farmakolojinin ilaç toplama sistemi ile değerlerinden örnekler 
vererek düşünceleriyle birlikte bahseder. Nutton anısına hazırlanan eserin bu kısmı genel itibari 
ile öğrencileri ve arkadaşları tarafından izlenen yöntemler ve yapılan eklemeleri anlatmaktadır.  

I. Bölüm, “Prices and Exchange” (1-70) ana başlığı altında Veronique Boudon-Millot “The cost 
of health: rich and poor in imperial Rome” (1-16) tarafından konuya Galenos’un Hippokratik tıbba 
yönelik bakış açısıyla, tıbbın felsefeyle birleşimiyle, Artakserkses ve Perdikkas’ın tedavi edilmesi 
paradoksuyla başlar. Tıp ve para arasındaki ilişki konusuna Galenos’un şükürcülük derecesinde 
görüşleriyle giriş yapılmış, Asklepidean, Hippokratik ve Galenik görüşler antik kaynaklarla karşılaş-
tırılarak, aristokratik ve liberal ile kaba ve rüşvetçi doktorluk, sağlığın maliyetinin doktora ve has-
taya yansıması konuları değerlendirilmiştir. Laurence M. V. Totelin tarafından hazırlanan “Healing 
correspondence: letters and remedy exchange in the Graeco-Roman world” (17-36) ostrakon ve 
papyros üzerinde yazılan reçete mektuplarının verilip alınması, Arkhagatos, Galenos’un uzaktan 
insanları mektup yoluyla iyileştirmesi, pharmakos hakkında bilgiler, Zophyros’un VI. Mithradates’e 
gönderdiği mektup ve Mithradatium ilacının kendisi ile kralın gözüne belki de daha iyi girebilmek 
için reçeteyi gönderişi konu edinilir. “Dioscorides on beavers” (37-40) John Scarborough tarafın-
dan Dioskorides’in kunduzların kastrasyon alışkanlıklar ve castoreum üzerine daha detaylı bilgiler 
vererek sahteleri ve ticari değeri hakkında kaynaklarla çevirilere odaklanmıştır. Ancak yazar bu 
kısımda kunduzların kendilerini kastrate ettiklerine dair yaygın görüşlerin bir mitten ibaret olup 
olmadığı konusunda bir değerlendirme yapmamaktadır. Hayvanın bu kısmının değerinden, mali-
yetinden, sahtelerinin üretimi ve yaygınlıklarından bazı örnekler verilerek okuyucuya detayları ak-
tarılır. Bir sonraki bölüm olan “The cost of a baby: how much did it cost to hire a wet-nurse in 
Roman Egypt?” (41-70), Antonio Ricciardetto ve Danielle Gourevitch tarafından kaleme alınmıştır. 
MÖ 18 ile MS 308 arasına tarihlendirilen ve Mısır kıyılarında ele geçen papirüs kaynaklarına göre 
süt annelerin kimlerden oluştukları, hangi hizmetleri verdikleri, kaç para kazandıkları, hangi du-
rumlarda sözleşmelerinin iptal edildiği ve bu sözleşmelerin diğer çevirileri ışığında detaylar önce-
likli olarak sıralanır. Oksyrhynkhos ve Aleksandria gibi yerlerde sokaklara atılan bebekler, bu be-
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beklerin 332 yılında Konstantinos ve 541 yılında Iustinianos dönemlerinde artık doğuştan köle sa-
yılmalarıyla ilgili getirdikleri yasaların detayları ile materyal kayıtlarda gözlenebilen sonuçları ince-
lenmiştir.  

II. Bölüm “Pluralism and Diversity” (71-160) ana başlığı altında ilk olarak “A return to cases and 
the pluralism of ancient medical traditions” (71-86) adlı makaleye yer verir. G. E. R. Lloyd bu bö-
lümde başlangıç olarak Çin tarihindeki tıbbın Hippokratik Epidemic ile ilişkisinin benzerliğinin far-
kına bir öğrencisi ile nasıl vardığını anlatır. Ebers (M.Ö. 1550) ve Edwin Smith (MÖ 3000-2500) 
papirüsleri üzerinden nabız alma yöntemleri, baştan aşağı anatomik tanımlamalara sahip morfo-
lojik vücut tariflerinin ilk örneklerini, Chunyu Yi’nin biyografisini, Hippokrates’in Prognostic ve Epi-
demic eserlerinin belirli kısımlarını ve bir doktorun bunları neden kaleme almış olabileceğinin se-
beplerini diğer yazarların görüşleriyle beraber kaynaklayarak tartışmaktadır. Bununla birlikte vaka 
geçmişinin kayıt altına alınmasının olası sebepleri belirlenmeye çalışılmış, olası sebeplere dair gö-
rüşler sunulmuştur. Fenomenler ve tanrısal değerler arasında derin bağlantıların kurulduğu görü-
len “Malaria, childbirth and the cult of Artemis” (87-100) Elizabeth Craik tarafından cerebral dis-
fonksiyonlara sebebiyet veren plasmodium falciparum’un uygarlıkların gidişatını sekteye uğrat-
masına kadar Celsus gibi encyclopaedist kişilerin kayıtlarından ateşlenme ve diagnosis gibi detay-
ları, plasmodium vivax varyantlarının değişkenlik gösteren özellikleri ile sonuçlarının değerlendir-
melerini içerir. Metinlerde Hellence kaynaklara dayanılmış olduğunun izlenimlerini de ayrıca ak-
taran yazar, bazı “semitertian” gibi terimlerin Hellence “hemitritaios” karşılığının şüphesiz benzer-
liğini çıkarımlarını da netleştirme açısından paylaşır. Medikal klimatolojinin öne çıkan eserlerinden 
sayılan Hava, Su ve Mekan Üzerine adlı ve Hippokrates tarafından katkı sağlanıp sağlanmadığı belli 
olmayan ancak Hippokratik Corpus dahilinde ele geçmiş olan kayıttaki bilgilere göre 119. yüzyııla 
kadar sivrisineklere bağlanmayan bu hastalık, yine de MÖ V. yüzyıldan itibaren mekana ve hava 
kalitesine, su kaynakları ile bataklıklara olan yakınlığa göre prevalans değerlendirmesi yapabilmeyi 
mümkün olabilmektedir. Korinthos sanatında Herakles’in Lerna’da bulunan Hydra’yı öldürme mi-
tinin işlenişinde geçen göl veya su kaynağını kurutmasına atfedilen sebebin detayı MÖ VI. yü-
üzyılda bu gibi hastalıkların kaynaklarının nasıl belirlendiğini göstermektedir. Biraz daha ileri gide-
rek, sözü geçen kaynaklardan önce modern tıpta fizyopatolojik önermelere göre hamile kadınların 
hangi sebeplerden ötürü, hangi zamanlarda ve ne sıklıkla bu hastalığa maruz kaldığı açıklanmış, 
placenta üzerindeki kalıcı etki nedeniyle doğum sonrası komplikasyonlar özet geçilmiştir. Konuyla 
ilgili olarak Epidemic içeriğinde bulunan örneklere yer verilmiş ve ölüm aşamasına dair verilen bil-
giler aktarılmıştır. Artemis ile ilgili olan kısımlarda ise bilimsel yöntem yetersizliği nedeniyle açık-
lanamayan bu tarz olayların varlığının doğallığı biraz daha karmaşıklığa ve yeni soruların açığa çık-
masına yer verecek şekilde etimolojik bağlantılar ve coğrafik ilişkilerle anlatılmaya çalışılmıştır. Ör-
neğin Sparta, Lakonia, Arkadia, Sikyon, Akhaia gibi bölgelerde bataklıklar ve su kaynakları ile Ar-
temis’in epithetlerinin benzerlikleri, Hellence’deki karşılıklarının isim olarak kullanılması (örneğin 
Limnaion=göllerin yeri/bölgesi) ve bu hastalığın su kaynakları ile doğum yapan kadınlara özellikle 
hiç acımadan öldürmesi ile Artemis’in aynı zamanda zaten bir ebe tanrıça olarak anılması arasında 
bir şekilde bir ilişki olması gerektiği belirtilmektedir. Sonraki bölümde erken Hellas tıp kültürünün 
doğu ve Anadolu ilişkilerine dair Robert Arnott tarafından hazırlanan “Medicine, markets and mo-
vement in the Bronze Age Mediterranean: a Mycenaean healing deity at Hattusa-Boğazköy” (101-
112), Myken kültürüne ait doktorlara dair iater adının kullanıldığının görüldüğü tabletler üzerin-
den Messenia’nın batı bölgesindeki Pylos kentinden başlayarak Hellas ana karada “fizisyenlerin” 
Bronz Çağ örnekleri üzerinden görevlerini tanımlamaya çalışır. Bunun yanında Asklepios’un oğul-
ları Makhaon ve Podalarios’un Ilias dahilinde edindikleri roller ile bu gerçek doktor sayılabilecek 
meslek sahiplerinin arasındaki yansımalar incelenir, Boğazköy’de ele geçen çiviyazılı tabletlerde 
söz edilen hastupallas ve hasauwas olarak adlandırılmış kadın bakıcılar ile veya ebeler konu edi-
nilir. Bölümde ayrıca II. Murşili’nin aphasia bozukluğuna dair tabletlerden edinilen bilgilerden yola 
çıkarak cerebral arterlerde veya branşlarında gerçekleşmiş olabilecek bir sorun, kranyal bir trav-



Medicine and Markets in the Graeco-Roman World and Beyond 291 

maya bağlı bir düzensizlik neden olarak verilmiştir. Genelde posterior inferior frontal lob lezyon-
larından kaynaklanan Broca aphasia’sı ihtimali üzerinde durulmuştur. Ancak hastalığın gerçekleş-
tiği gününde sebebi ve doğası gerçekleşen fırtınalar nedeniyle fırtına tanrısı Manuzziya’nın öfke-
sine bağlandığı görülmektedir. Son olarak Ahhiyawa Krallığı’ndan da ele geçen verilere ayrıca yer 
verilir. “Antistius Medicus and the ides of March” (113-126) Ann Ellis Hanson, Caesar’in öldürülü-
şünü canlandırarak kosmetika ve kommotika’dan, Caesar ve Cicero’nun medicus arkadaşlarından, 
Artemidorus Pergaeus’dan, Cornelia tarafından Roma vatandaşlığı verilen bir diğer medicus Cor-
nelius’dan, Cato’nun verba ipsa’sının çevirisinden, Caesar’ın suikastinden sonra incelemeleri yö-
neten adli patolojist Antistius’tan bahsederek ilk doktor raporları hakkında bilgiler verir. “Notes 
on three Asclepiadean doctors” (127-142) David Leith, Bithynialı Asklepiades’in çağdaşları ve Met-
hodist doktorlarla arasındaki ilişkiye dair farklı araştırmacıların görüşlerini örneklendirirken aynı 
zamanda Laodikeialı Themison, “Akut Hastalıklar Üzerine” ve “Kronik Hastalıklar Üzerine” eserle-
rinin yazarı Caelius Aurelianus, Thessalus’tan sonraki nesle dahil olan Methodist doktor Soranos 
gibi temsilciler ve bunların Empirisist, Erasistratean ve Herophilean’lar ile aralarındaki farkların 
belirlenmesindeki zorluklardan söz eder. Octavianus’un doktoru ve Asklepiades’in bir başka sec-
tator’u, ihtimalen ailesi Smyrnalı olan Marcus Artorius, Philippi ve Actium muharebeleri sırasında 
imparatora eşlik ve arkadaşlık etmiş, bu sırada hayatını kurtarmasıyla ilgili bazı hikayeler de ortaya 
çıkmıştır. Lusius adında bir başka takipçi doktordan da, Caelius üzerinden alınan bilgilerle söz edi-
lir. “Hippocratic whispers: telling the story of the life of Hippocrates on the internet” (143-160) 
Helen King, Nutton’un “Hippokratik yemin” konusunda gerçekten tüm doktorların bu yemini edip 
etmediğini, kaynaklara göre bu etik kuralın bir kural mı, yoksa mit mi olarak değerlendirilip değer-
lendirilemeyeceğini, 20. yüzyıl sonrasında kullanımını ve değerini diğer çağdaş ve antikçağ yazar-
larının görüşlerinden örnekler vererek tartışmaktadır. Örneğin Benjamin Rush 1806 senesinde bi-
yomedikalden alternatif tıbba kadar her çığır açtığı düşünülen ilerlemede Hippokrates’e yapılan 
atfın çelişkisini vurgulamaktadır. Hippokrates başlığı ile açılan ve hakkında oldukça geniş spekt-
rumda bilgiler içeren Wikipedia makalesinin standartlara göre %0,1’lik bir kısma dahil olduğu iddia 
edilmesine rağmen asılsız ve bilimsel bir dayanağı olmayan 20 yıllık hapis hikayesinin referanssız 
bırakılması konusunda attığı adımları ve macerasını da özetlemektedir. King’in bu ve bunun gibi 
internet ortamındaki bilgilerin teyit edilmesi, güvenilirliği ve kendi hikayelerini içeren bir çok yazısı 
ile ayni başlıkta bir de kitabı bulunmaktadır.  

Eser son olarak “Bibliography” (161-186), “Bibliography of Vivian Nutton’s works” (187-200) 

ve “Index” (201-244) başlıklarında ilgili bilgileri sıralayarak son bulmaktadır. Nutton’a bir anı olarak 

hazırlandığından, içerisindeki çoğu bilginin ve araştırma konusunun onun daha önceki çalışmala-

rının sonuçları veya ortaya çıkardığı yeni sorular üzerinden gittiği görülmektedir. 

 




