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KLASiK iSLAM KAYNAKLARINDA ASKLEPiOS 
VE 

KÜL TÜNÜN GÜNÜMÜZ ANADOLU'SUNDAKi iZLERi 

Prof. Dr. Ali Haydar BAY AT"' 

ASCLEPİUS IN CLASSICAL ISLAMI C WORKS AND HIS INFLUENCE ON TODA Y'S 
'ANATOLlA . 

Works of antique Hellenistic culture were translated into Arabic during the lslamic period 
between the 8 th and lO th centuries. These translations included medicine, astronomy, mathematics 
and philosophy. However, Moslems were not interested in myth anci drama; consequently, they 
were not aware of them. The God of medicine, Asclepius, was considered as a physician who had 
lived long aııo and r6unded medicine, because polytheism was not accepted by Moslems. 
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Antik Yunan medeniyetinde M.Ö. 
VI. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan 
Asklepios kültü, yüzyıllarca halkın tıbbi 
problemlerinin halli için baş vurduğu 
pratiklerin başında gelir. 

Teselya'a Trikka doğumlu9 • 12 hü
kümdar/hekim olduğuna inanılan ve 
Homeros çağında fant bir kimliğe sahip 
ve Machaon ile Podaleir os (Homeros 
destanlarında adları cerrah olarak ge
çer) iki oğlu olan Asklepios'un, hekim 
olarak şöhretinin yayılmasıyla efsanevi 
bir hüviyet kazandığı, zaman içinde 
tanrılaştırılarak adına Asklepion 
denilen hastahane 1 mabetler kurulduğu 
biliri.mektedir1 1• 

Efsaneye göre, Phlegyas'ın (efsane
nin başka bir varyantma göre Beotie 
Kralı Orchomene'nin) kızı· Coronis'den 
doğan oğludur. Coronis'in harrıileliği 
sırasııida, Arkadyalı bir erkekle ilişki 
kurduğunu öğrenen Apolion onu bir ~i
reğe bağlayarak yaknuş; ancak kendi 

kanından olan oğlunu, Coronis'in kar
nını yararak kurtarmıştır. Daha sonra 
Asklepios adını alacak olan çocuğu bü
yütüp yetiştirmesi için Cantor Khe
iron 'a (belden aşağısı at, yukarısı insan 
olan) teslim eder. Tabiat ile içe yaşayan 
Kheiron'dan bitkileri tanımayı ve he
kimlik sanatını öğrenen· Asklepios, 
ölümsüzlüğü araştırmaya başlandığı sı
rada, Tanrıça Athena, Gorgo canavarı 
denilen Medusa'yı öldürmüş, sağ ve sol 
tarafından akan kanları ayrı ayrı topla
yarak Asklepios'a vermiş . İşte Oor
go'nun sağ tarafından toplanan kanla 
ölüleri diriltıneye başlayan Asklepios, 
ölümsüzlüğü tanrıların tekelinde tutmak 
isteyen Zeus tarafından, doğal dengeyi 
bozduğu için yıldırımdan yapılmıŞ ok
larıyla öldürülmüştür. Oğlunun öldürül
mesine kızan Apollon da Zeus'e yıldı
rımları veren Kykloplar'ı yok etmiştir. 
Anadolu inancına göre ise, son anların
da yazdığı ölümsüzlük reçetesi, o sırada 
bulunduğu yerde sarınısağın üzer_ine 

*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve_Deontoloji Anabilim Dalı B~kanı ve Devlet Türk 
Musikisi Konservatuvarı Müdürü. Bomova 1 Izmir-
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düşerek, reçetenin bütün özellikleri, ya
ni ölümsüzlük sarınısağa geçmiş1 1• 

Apolion oğlunun bu durumunu kabul
lenmeyerek onu Olimpos'a tanrılar katı
na alarak tanrılaştırmıştır. Böylece Ask
lepios ve ailesi, bu inancı paylaşanlarca 
ruhi ve bedeni problemleri olanların baş 
vurduğu dini 1 mitolojik bir kurum ol
muştur. Adına, büyük bir kısmı sunak 
olan üç yüzden fazla tapınak (Asklepi
on) kurulmuştur. Bunların en Ç>nemlileri 
Trikka, Rodos, Kos, Epidaros ve Ber
gama'da bulunmakta idi. Son Asklepi
on M. Ö. 29l'de İtalya'da ortaya çıkan 
veba salgına bir çare olacağı inancıyla 
Tiber adasında kurulmuştu. 

Akdeniz'in güneşi bol, kuzeyin sert 
rüzgarlarından korunan, ormanlık, sulak 
bölgelerde kurulan Asklepionlar, içinde 
anfitiyatro, kütüphane, tuvalet, banyo, 
Abaton denilen telkin koridorları ve is
tirahat odalarıyla bir kompleks ~eşkil et
mekteydi. Asklepionlann özel hekimle
ri olan Asklepiadlar tarafından yürütü
len tedavinin temeli telkin olmakla bir
likte, sıcak su banyoları ( fizikoterapi), 
Güneş (Helioterapi), beden ve ruh eğiti
mi, tiyatro ve müzik, meşguliyet tedavi
leri yanında, basit bitkisel ilaçlar ve di
yetten de faydalanılmaktaydı. 

Avrupa'nın Hıristiyanlaşması sırasın
da, HıristiY.anlığa en çok direnen Askle
pios kültü 'oünuştur. Hatta Asklepios 
kültü Hıristiyan inancı şekline bürüne
rek günümüze gelmiştir. Asklepios'un 
başlıca sıfatı olan Soter=Kurtarıcı vas
fı, Hz.İsa'run sıfatı olmuştur. Kültün, 
Asklepionlardaki abatronlarda uykuya 
yatmak pratiği, günümüzde, Napoli, Pa
lermo ve bazı Yunan kiliselerinde, Ask
lepios'a hasta organların tasvirlerinin 
adanması adeti de Ortodokslukta aynen 
devam ettirilmektedir3. 

* * * 
İslamiyet'in orkaya çıkmasını mütea

kip yüz yıl gibi kısa bir zamanda Endü
lüs'ten (İspanya) Çin sımrına kadar, 
geçmişte büyük medeniyetlerin ortaya 
çıktığı coğrafya üzerinde yeni bir med~
ni hayat başlamış, VIII. yy. oı:talarından 
itibaren 200 yıl içinde antikitenin he
men bütün kitaplarının bu .medeniyetirı 
müşterek ilim dili olan Arapça'ya çev-. 
filmesini müteakip, İslam dünyasında 
orjinal eserler ortaya çıkm~ya başlamış
tır. Denilebilir ki İslam tıbbı bu dönem
de birinci derecede antik Yunan'ın, 
ikinci derecede de Hind'in etkisi altında 
kalmıştır. Müslümaniarın antik eserlerle 
temasını İslam kültürü içinde kalan Hı
ristiyan toplumların en gelişınişi olan 
Süryaniler sağlamışlardır. 

Dinler tarihi içinde , hemen hiç bir 
dinin göstermediği ölçüde Paganizmle 
mücadele eden İslamiyet antikitenin 
putperest dönemlerinin edebiyat ve sa
natından faydalanmadı. Tıp, matematik, 
astronomi ve felsefe gibi alanlardaki 
eserlerin tercümesine mukabil, icinde 
tanrılar arası ilişkilerden bahseden 'il ya
da, Odise gibi edebi eserler çevrilmedi. 
Eski putperest inançların veya kalıntıla
rının kısmen yaşadığı ortaçağda, putpe
rest edebiyat ve sanatını ihya etmek 
putperestliği ihya etmek gibi görüldü
ğünden eski Yunan tanrılarının isimle
riyle dolu edebiyatı canlandırmak 
mümkün değildi. Bu bakırndan, antiki
tenin daha çok ilim, felsefe tarafını taru
mak isteyen Müslümanların antik tarih, 
edebiyat ve mitoloji bilgileri yok dene
cek kadar zayıf kaldı. Şarkın Hıristiyan 
Arapları bile İlyada'yı ancak XIX. yüz
yılda kendi dillerine çevirebildiler 15• 

Sonuçta, İslam dünyasının Yunan mito
lojisinden haberi ve bilgisi olmadı. Bu-
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nun tek istisnası Asklepios kültü olmuş
tur. Çünkü Asklepios hakkında antik 
Yunan filozoflarının eserlerinde bilgiler 
bulunmaktaydı. 

Konumuzun esasını teşkil eden, antik 
Yunanda tıp tanrısı olarak bilinen Ask
lepios hakkındaki bilgiler, Arapça'ya 
aktarılan felsefi ve tıbbi eserler içindeki 
bilgilerle taşınmıştır. Ancak, yukarıda 
da işaret ettiğimiz gibi, monoteis bir 
inanca sahip olan Müslümanlara çok 
tanrılı bir anlayış ters geldiğinden Ask
lepios, tıp tanrısı yerine, çok kabiliyetli 
bir hekim olarak tanıtılmıs tabib ve filo
zofların hayatlafından bahseden tabakat 
kitaplarında adı ve çevresinde oluşan 
kült bu şekilde aktarılmaya çalışılnuş!JI. 
Bunlardan elimizin altında bulunan Is
hak b. Huneyn'in (ölm. 911) Tarihu'l
Etibba ve'l-Felasife'si8, İbn Cülcül'ün 
(ölm.995) Tabakatü'l-etibbQ ve'l.,.Hü
kema'sı5, İbn el-Qifti'nin (ölm.1248) 
Alıbliru'I-Ulema ba Ahbaru'l-Huke
ma'sıyla8, yalmz islam dünyasının de
ğil, dünyanın e~ büyük tıp tarihçilerirı
den biri olan lbn Ebi Useybiya'rıın 
(ölm. 1270) Uyunu'l-Enbii. fi Tabaka
tü'l-Etibba'sı6 ile Hıristiyan tarihçi 
Gregori Abu'l Ferec'in Tarihi'ne4 da
yanarak islam tıp dünyasının Asklepios 
hakkındaki bilgi ve düşüncelerini tespit 
edebiliyoruz. 

Bütün bu kaynaklar Platon'un (Efla
tun) , İskenderiyeli Yahya Filobolo
nis'in (Yahya el-Nahavi) eserleri ile 
Hippokrates ve Calinos'un kitapların
dan, Süleyman ei-Sicistani'nirı Talikın 
adlı eserindeki Asklepios hakkındaki 
bilgilerin birbirinden aletararak günü
müze gelmiştir. Hepsinde Asklepios 
hakkında verilen bilgiler birbirinin aynı
dır. Bu bilgiler ışığında İslam dünyüsın
da Asklepios şöyle tanımlanmaktadır. 

İSLAM KAYNAKLARINA 
GÖRE ASKLEPİOS 

İshak b. Huneyn [ölm.911], 
Tari/ı u '1-Etibbii. ve 1l-F elasife'~>. 

Bazı görüşlere göre tababet, Tan
rı'nın insanlara ilharnı ile ortaya çıkmış
tır. Yazılı kaynaklar, rivayetler ve güve
nilir ilim adamlarından edilinilen bilgi
lere göre yer yüzünde bi linen ilk hekim 
I.Asklebios 'tur. O tıbbı tecrübe ile bul
muş, onun yolundan giden hakimler de 
tecrübe ile kıya~ı tıpta temel olarak al
mışlardır. 

Yahya ei-Nahavi'ye göre, tıp ilk de
fa Ko(s)'da ortaya çıkmıştır. I. Askiebi
os 90 yıl ya~amıştır. Ömrünün ilk 50 
yılını ilahi kudret ona tecelli etmeden, 
40 yılını da alim ve öğretmen olarak ge
çirmiştir. 

Asklebios ile Calinos'un ölümü ara
sında 5566 yıl vardır. Bu dönem arasın
da Asklebios tıp sanatını çocukları ve 

·yakınlarından başkasına öğretmemiş, 
.yolundan giden öğrencileri de , onun 
yaptığı gibi tıbbı yabancılara öğretme
yeceklerine dair yemin etmişlerdi. 
I.Asklebios ile Hipokrat arasında 4346 
yıl vardır. Altı öğrencisi kendisinden 
sonra şöhret olmuşlardır : Mains, Sok
raton, Ahrosis, Mihrasis. 

İbn Cülcül .(ölm. 995), 
Tabakatü '1-EtibbQ ve 'l-H ükemii5. 

Askiebiyus Mısırlı Hermes'in (Hür
müs) talebesidir. Bokrat'ın (Hipokra
tes) Kitabu'l-İman veya Alıd'ında, 
Askiebiyus Allah katına (göğe) bir nur 
sütunu olarak yükselmiştir. Asklebiyus, 
Yunancada nurdan türemiş anlamina 
gelen bir kelimedir. 
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Calinos, Kitab fi Mudavatü'l-am
rad ilfi lglfkün'unda "keşke gücüm 
yetip Asklebiyu,s gibi olsaydım" de
miştir. Yine onun Hiletii'l- Burr'inin 
başında "Halkın hastalıkların iyileşe
bilmesi için Asklebiyus'un heykelle
rinde ilahi bir gücün bulunduğuna 
inanması gerekir" dediği kaydedilir. 
Hoririş'in naklettiğine göre, Askiebi
yus'un heykeli Atina'da (Medinetu'l 
Rumiye) bir binada bulunur. Bu binada 
halk Asklebiyus'un heykeline sorular 
sorar ve suretinden anlamlar çıkarmaya 
çalışır. Halkın inancına göre bu heykel , 
gökteki y_edi gezegenden birinin ruhani
yetine (gücüne) sahip olup, diğer geze
genleri kontrol edebiliyordu. 

Etlatun'un (Platon) bazı eserlerinde 
Asklebiyus'tan sıkça bahsedilir. Mese
la, Kanunlar'ında (Nevamis), Hamile 
öir kadınla kocası , doğacak çocukları 
konusunda aydınlanmak için 
Asklebiyus'un heykeline danıştıkların
da, kadına, "O senin Güneş heykeli hu
zurunda kocandır. Sen bir başkasıyla 
ilişki kurmuşsun. Kocan ise sana uzun 
ömür dilemektedir. Üç gün sonra elleri 
göğsünde doğuracağın çocuk senin kötü 
ahlakının sonucudur " der. Sonra erkeğe 
dönerek, "Gerekmediği halde bu kadın
la .evlendiğin için, ektiğinden fazlasını 
elde edeceksin" der. Yine Kanunlar (Ne
vamis)'de; ·oiri-s~adığı malının bulun
ması ıçın Asklebiyus'a gelir. 
Askiebiyus o kişiyi yanına alarak eve 
gider, kaybolan eşyanın yerini gösterir . 
Ve adama, "Allah'ın böyle nimetleriyle 
alay edene müstahak olan, o malın sö
külüp alınmasıdır. Bu mal yakında seni 
terk edecek, geri dönmeyecektir" ve öy
le oldu.· 

Hipokrat, Kitfibü'l-Aiıd (Yemin
ler)'mda Asklebiyus'un yanında daima 

gezdirdiği yılan dolanmış asanın hatmi
den yapıldığı ve göğüs hastalıklarında 
faydalı olduğunu, Calinos ise, itidali 
sembolize ettiğini ifade eder. Askiebiyus 
da bütün tedavilerinde itidali tavsiye 
ederdi. 

İbn Cülcül, Askelebiyus hakkında Hı
ristiyan kitaplarında akla uymayan birçok 
şeni bilgiler olduğunu, akla yakın olanları 
eserine aldığını ifade eder. 

Yukarıda, Eflatun, Hipokrat ve Ca.li
nus'un anlattıkları doğruysa, tıp ve felse
fe öğrenminin Allah'ın vahyi ve ilhamı 
ile ortaya çıktiğı söylenebilir. 

İbn Qıfti (ölm.1248), 
Ahbfiru 'l-ulema ba alıbfiru 'l-H üke

ma7. 

Asklepios, Hürmüs'den (İdris) hik
met öğrenen dört hekimden biri olup, on
dan en çok istifade edendir.Rivayete gö
re, Hürmüs Yunanistan'da yaşardı .. .Allah 
katına çekildiğinde, insanoğlunun ondan 
mahrum kalmasına çok üzülen öğrencisi 
Asklepios, onun için muhteşem bir hey
kel yaptırdı. Fakat Nuh tufanından sorıra 
Yunanlılar yeryüzünü işgal ettiği sırada, 
Asklepios da kraldı. Hürmüs'ün heykeli 
Asklepios'a benzediği için halk tarafın
dan bu iki kişi aynileştirilrniş , bu sebeple 
bir süre sonra iHihileştirilmiştir. Ve zan
nedilrniştir ki hikmet konusunda ilk ko
nuşan Asklepios'tur. Yunanlılar öğrenci
lerine onun adına yemin ettirirlerdi. 

Bokrat (Hipokrat) Kitfibii'l-Aiıt'ında 
aktardığı gibi yemine şöyle başlardı: "Ey 
evlatlarım, size ölümü ve hayatı yaratan 
Allah'a, babama ve babanız Asklepios'a 
yemin ederim". 

110 YENİ TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI 2-3, 1996/97 



İbn Ebi Useybiya (ölm. 1270), 
Uyu1ıu 'l-Enba fi Tabakiitü'l-Etib-

b A6 a. 

Mantık alimi Sicistani'nin Talikin 
adlı eserinden aktarıldığına göre, Esku
lapios'un, Zeus'un oğlu olarak ruhani
yete sahip olduğu, Euclides, Efla tun, 
Aristatilis, gibi birço~ Yunan ilim ada
'ınının onun soyundan geldiği , Hipok
rat'ın ise 16. batından çocuğu olduğu 
ifade edilir. Hipokrat bir eserinde, Tan
rının onu bir nur sütunu şeklinde göğe 
yükselttiğini kaydeder. 

" Süryanice Cebiibire adlı eserde, 
Asklepios'un yaradılışca zeki; anlayışlı, 
güçlü, hırslı ve tıp sahasında ileri görüş
tü bir kimse olduğu Tanrı'dan ilham yo
luyla ilaçların hazırlarıması konusunda 
ona kerametli yollar .açıldığı yazılıdır. 

Asklepios'un Roma'da Güneş tanrısı 
Apolion adına diktiği heykel, zamanla 
Asklepios'la aynileştirilıniştir. 

Galen'in Finaks'ında, "Vücudum
dald öldürücü hastalıktan kurtulduktan 
sorıra Asklepios p.eykelinin bulunduğu 
evi (Asklepion) ziyaret ettim.", Hile
tu'l-Bur adlı eserinin önsözünde ise, he
kimlerin Asklepios'un heykelindeki ila
hi tababetin iyileştirme gücünü araştır
malan gerektiği yazılıdır. 

Galen, Asklepios tıbbının ·ilahi kay
naklı bir tababet olduğunu ifade ederek . 
"günümüz tıp anlayışı ile ilahi kaynaklı 
tıbbı karşılaştırdığımızda fark, bizim tıp 
anlayışımız ile Peripatetjklerin tıbbı 
arasındaki fark gibidir" der.Rum diya
rında bir tapınak vardır. Bunun içinde 
sorulara cevap veren bir resim varmış. 
Rum ülkesindeki bir Mecfis'i bu resmin 
gezegen. hareketlerille tabi olup, yedi 

yıl?ızdan birinin ruhaniyetine sahiptir. 

Yine Galen bir eserinde Asklepios 
için "sana melik demekıense insan de
meyi daha yakın buldum" demiştir. Ba
zı yazariara göi·e ise, Asklepios Yunan

'l ılar nazarında büyük bir zat olup, gece
leri binlerce kandilin yakıldığı kabrio
den medet umulur. Bütün hükümdarlar 
onun neslindendir. Peygamber olduğu
nu söyleyenler vardu. 

Eflatun Siyaset'inde (Republique) 
onun ve çocuklarının hekimlikleri ya
nında devlet idaresini de iyi bildiklerini 
kaydederek, Asklepios'un öldürücü 
hastalığa tutulanlarla, kendisine ve çev
resine faydası olmayan hayatı bildiği , 
yani tedavisi terk edilecekleri tanıdığın
dan bu gibilere ilaç vermez ve hayatla
rını uzatmazdı. 

Ebu'I-Vefa'nın Mulıtarıı 'l-Hikemi
sinde, Asklepios'un Hürmüs'ün (İdris) 
talebesi olduğu, onunla ·Hint, Fars ül
kelerini gezdiğini. Babil'de Hürmüs ta
rafından hukuki kanunları hazırlaması 
için buakıldığı yazılıdır. 

Bazı kaynaklarda ise Tufan'dan önce 
yaşadığı, Yunanistan'da tıp sanatını ilk 
ortaya koyan olduğu, bu ilmi oğulları 

ve talebeleri dışında kimseye öğretme
diği, "sakın tıbbı ahlaksıza öğretmeyirı" 
diye vasiyet ettiği kayıtlıdır. 

Ebu Maşer'e göre ise, tıbbı ilk orta
ya koyariın Asklepios olmadığı, ancak 
kendinden öncekilerden faydalandığı 
zikredilmiştir. 

Asklepios'un öğrencileri arasında al
tısı meşhurdu:Maginus, Sokraton, H a
r ubses, Mihraris, Misavis.Yunan kül
türünde Hipokra t ile Calinos arasında 
ikinci bir Asklepios daha vardır. 
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Ebu'I-Ferec, 
Ebcı'l-Ferec Tarihi4 

Asklepios, Hermes'in (Enoch) öğ
rencisi14 ve dirayetli bir hükümdardır. 
Allah Hermes'i kendi yanına yükseltti
ğinde, çok üzü!en Asklepios, Her
mes'in göğe yükselişini temsil eden 
muhteşem bir resim yaptırmış ve iba
detgahına da bir heykelini koymuştu. 
Uzun zaman geçtikten sonra Yunanlılar 
bu heykelin Asklepidis'e (Asklepios) 
ait olduğunu zannederek ona saygı gös
termişler, onun önüde and içmeyi alış
kanlık haline getirmişlerdir. Hipokrat 
bile öğrencilerine "hayat ve ölümü ya
ratan adına ve babaruzın babası Askla
pidis size nasihat ederim ki" der, ve 
Asklepios kelimesi etimolojik olarak· 
güzellik, aydınlık ve şifadan türemiştir. 
Bundan dolayı her hekimin temizlik~ if
fet ve kudsiyet bakımlarından ona ben
zeJilesi gerekir" derdi. 

Hipokrat A.sklepiosun asasının hat
minden (Netaphta=hibriscum) yapıldı
ğıru, Galen de bunun itidali temsil etti
ğini (Hatmi humoral patoloji teorisinde 
sıcaklık ve soğukluğu eşit yani nötr ola
rak kabul edeler) ifade eder. Galen has
taların Asklepionlarda kazandıkları şi
fayı inkar etmenin doğru olmayacağını 
söylerdi. 

Yukarıôaki.bilgilerden de anlaşılaca
ğı üzere, Yunari'.kü!türünde sağlık tanrı
sı olan Asklepios, Islam dünyasında va
hiy ve ilhania mazhar olmuş bir hekim 
olarak kabul edilmiş ve Yunanlıların 
kabul ettiği tanrı yerine insan olarak dü
şünülmüştür. Eflatun'un Diyalog'unda 
''Asklepios'u bir siyasetçi yaptın gitti" 
cümlesi İslam dünyasında onu bir siya
setçi olarak görrneğe sevketnıiştir. 

İslam'da Asklepios hakkında fikir yü-

rütenler ikinci üçüncü dereceçle kaynak
ları kullandından, esas kaynaklardaki bil
gilere göre değişik yorumlanmıştl:f.SO
nuç olarak Asklepios motifi'nin Islam 
yazarlarının fazlaca dikkatini çektiği .gö
rülmektedir. 

ASKLEPIOS KÜLTÜNÜN 
GÜNÜMÜZ ANADOLU'SUNDAKi 
İZ LERİ 

1 
Yüzyıllarca Akdeniz ve çevresindeki 

kültürlerde etkili olan antik Yunan .kültü
·rünün bir parçası oları Asklepios kültü de 
zamana direruniş ve daha sonraki inanç
ların içinde varlığım korumuştur. Yuka
rıda da belirtiğimiz üzere Asklepios Hz. 
İsa ile özleştirilmiş, onun kurtarıcı (so
ter) vasfı Hz. İsa'ya mal edilmiş, Ask.le
pionlardaki abatranlarda uykuya yatmak, 
bazı Hıristiyan şehirlerindeki kiliselerde 
yılın belli günlerinde, aynen devam et
miştir 3. 

Anadolu'nun yüzlerce yıl bu kültür ün 
içinde olması, Türklerin yaklaşık dokuz 
asır buranın yerleşik halkları ile bir arada 
yaşaması dolayısıyla bazı inanışların 

karşılıklı olarak şekil değiştirerek birbiri
ne geçmesi çok doğaldır. Bugün anado
lu'daki bir kısım yatırın veya mukaddes 
mahallin, daha önceki kültürlerden bize 
aktanldığı bir gerçektir. Asklepios kültü
nün de bazı unsurları İslami kılıf altında 
halk inançlarında ve efsanelerinde yaşa
ya gelmiştir. Mesela, Lokman He
kim'in, ölüme çare bulduğu reçeteyi ihti
va eden kitabı Azrail'in kanadıyla sıuya 
atması (Zeus'un yıldırımlarla Ask.lepios'u 
öldürrnesi), bitkilerin hangi hastalığa ça
re olduğunu bilmesi (Khieron'un bitkile
rin neye yararlığını Asklepios'a öğret-
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mesi)16•17, hastaların, başta Karaca Ah
met olmak üzere bazı tek.kelerde. teda
viye çalışılm?Sl (Aynen Asklepionlar
da olduğu gibi, adak adamak, şifalı su
da· yıkanma, kutsal mekan olan tekede 
uykuya yatma, özel diyet ve meşguli
yet) 1 bunun en açık delili dir. 
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