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Son Asur kralý Asurbanipal'in

kütüphanesinde bulunan eski bir Sümer

metninde, yýlanla kartal arasýnda geçen þu

efsane anlatýlýr:

Kuþ, komþusu yýlana, "Gel" dedi, "Barýþ ve

dostluk yemini edelim ve ona uymayanýn

üstüne güneþ tanrýsý Þamaþ'ýn laneti yaðsýn."

Güneþ tanrýsýnýn huzurunda yemin ettiler ve

yeminlerini lanetle mühürlediler:

Sonra yavrularý oldu. Yýlanýnki bir karaaðaç

gölgesinde, kuþunki bir dað doruðunda doðdu.

Ve kuþ yabani bir boða ya da eþek

yakaladýðýnda, yýlan bundan yedi, çekildi ve

yavrularý yedi. Yýlan yabani bir keçi ya da

antilop yakaladýðýnda, ulu kartal yedi, çekildi ve

yavrularý yedi. Ta ki bir gün, kartalýn yavrularý

tüylenip de kötü düþünceler kuþun aklýna

gelinceye kadar.

Ve efsane böylece devam eder.

Yýlan, hekimliðin yaný sýra hemþirelik,

eczacýlýk, veteriner ve diþ hekimliðinin mesleki

sembolü olan bir yaratýktýr. Bunun neden

sembol olarak seçildiði yanýtý ise genellikle

birkaç cümleyi geçmemektedir.

Bu çalýþmamýzda yýlaný tüm yönleriyle

derinlemesine ele almak, konuyu çok geniþletip

Prof. Dr. Fuat Yöndemlinin aktarýmý ve Evliya

Çelebi'nin tabiriyle olayý "yýlan hikayesi gibi"

uzatmak amacýmýz olacaktýr. Bu nedenle her

konuya kýyýsýndan kenarýndan dokundurma

yapýlarak bir özet verilecektir.

Yýlan görünüþ itibariyle pek sevimli

olmayan, hatta "soðuk" olarak tanýmlanan bir

canlýdýr.

Gerçekte, yeryüzünde yýlanlar kadar

kendisine zýt anlamlar yüklenen bir baþka

yaratýk bulmak olanaklý deðildir. Bir yanda

"tanrý" kabul edilip kendisine tapýnýlýrken, diðer

tarafta "insanoðlunun Cennet'ten çýkarýlmasýnýn

baþ suçlusu", "þeytan" olarak

deðerlendirilmektedir. 

Yýlan kelimesi, etimolojik olarak Çince'deki

"lung" kelimesinden Türkçe'ye geçmiþtir.

San'at tarihinde bu yaratýðý ifade için ayrýca

luu, ejder, ejderha, nek, mar, soðulcan, evran

(evren), dragon, griffon gibi daha pek çok ad

kullanýlmaktadýr.

Dr. Ý. Hamit Hancý*

Gerek yýlan, gerekse onun dev þekli olan

ejder (ya da ejderha) sureti antik çaðlara ait

mitolojilerde çok yaygýn bir semboldür.

Bütün Eski Yakýn Doðu'da olduðu gibi Eski

Mýsýr'da da yýlan, ilahi bir varlýk sayýlmaktadýr.

Antik Mýsýr'ýn yýlan suretindeki ilahesinin adý

Lütufkar Uto ya da Wazit’dir. Buna mukabil

bütün Mýsýr'da þeytan olarak tanýnan Apophis

de yýlan suretindedir.

Eski Mýsýr san'atýnda görülen bir baþka yýlanlý

tasvir ise, kuyruðunu ýsýrarak halka þeklini alan

yýlan motifidir.

Kuyruðunu ýsýran ya da yutan yýlan yani

"uroborus". Uroborus: Sonu baþlangýcýmdýr.

Bu simgeye Roma'dan Hindistan'a, Mýsýr'dan

Çin'e kadar geniþ bir coðrafyada rastlanýr ve 

genel olarak ebedi dönüþü, döngüsel zamaný ve

yaþamý, bölünmezliði ve sonsuzluðu simgeler.

Budhistler onu samsara döngüsüyle

özdeþleþtirmiþlerdir.

Eski Mýsýr'da Týbbýn Ýki Sembolü: Yýlan ve

Hekim Ýmhotep’tir

Týp kelimesinin orijinini aldýðý Teb (Thebai)

þehrinin totemi yýlandýr. Teb þehri ise eski

Mýsýr'ýn en önemli saðlýk merkezidir. Ayrýca

Milattan üçbin yýl evvel Mýsýr'da yaþamýþ

Ýmhotep’in, tarihte bilinen ilk hekim olduðu

iddia edilmektedir. Adý "Sulh ve sükûndan

gelen" anlamýnda olan bu hekim, engin týbbi

bilgisinin yaný sýra mimari ve astrolojide de söz

sahibi, yazarlýk ve rahiplik yapan, çok yönlü bir

alimdir.

San'at tarihiyle ilgili eserler, yýlanýn týp

sembolü olarak ilk defa kullanýlmasýnýn

Sümerlerde görüldüðünü belirtmektedir. Sümer

tanrýlarýndan birinin adý "Yaþam Aðacýnýn

Hakimi" manasýna gelen Ningiþzida'dýr. Bu

tanrýnýn sembolü olan aðaca sarýlmýþ haldeki

biri erkek biri diþi iki yýlandýr.   

Sopanýn yaþam aðacýný, yani yaþamý; yýlanýn

ise gençliði temsil ettiði bu motif, binlerce yýl

boyunca çeþitli ülkelerde yalnýz sopa ya da

sopa-yýlan, ya da birbirine sarýlmýþ iki yýlan

halinde koruyucu ve þifa verici bir sembol

olarak resimlerde, kabartmalarda kullanýlmýþ ve

Asklepios kültünden bu yana da hekimliðin

amblemi olmuþtur.

*Prof.; Ankara Ü. Týp Fak. Adli Týp AD, Ankara
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Genelde kabul görmüþ olan ilk týp büyüðü

Aesculapius'dur. 

Homeros, Asklepios hakkýnda þu efsaneyi

anlatýr: Lapitler'in kralýnýn kýzý Koronis,

Apollon'dan hamile kalýr. Apollon'un kardeþi

Artemis, bir ihaneti yüzünden Koronis'i okla

vurarak öldürür. Apollon çocuðunu kurtarmak

için kadýnýn karnýný yarar. Ölmek üzere

olan çocuðu kurtarýr ve at-adam kahin Khiron'a

teslim eder. Kahin bu çocuða Asklepios adýný

verir. Asklepios, tükenmez þifa çareleriyle

meþhur Khiron'un yanýnda eðitim görür.

Hocasýndan yalnýzca cerrahlýðý deðil, hastalara

ilaç yapmayý, þifalý otlardan dertlere deva

bulmayý ve hatta ölüleri diriltmeyi öðrenir.

Ölüleri diriltmesi üzerine Zeus’un gazabýyla

yýldýrým çarpmasýyla öldürülen Asklepios daha 

sonra yine Zeus tarafýndan týp tanrýsý olarak ilan

edilir. Týp amblemlerinde yereden, ve tarihi

M.Ö. 3000'lere uzanan yýlan figürü de,

Asklepios ve O'nun asasý ile bütünleþmiþtir.

Ölümünden sonra Asklepios adýna ikiyüzden

fazla mabed (Asklepion) kurulur. Asklepion'larýn

açýlýþý için izin almaya gelen hey'etlere,

hekimlerle birlikte kutu içinde bir yýlan

gönderme adeti vardýr. Asklepionlarýn giriþ

kapýsý üzerinde "Buraya ölümün girmesi

yasaktýr" ibaresi yazýlýdýr.

Hekimler imparatoru Galen’in,

iyileþmeyeceði görüþüyle Asklepion'a 

kabul etmediði hasta intihar amacýyla, iki

yýlanýn zehirlerini boþalttýðý tastan

içer. Ancak ölmeyip, iyileþmeye baþlar. Galen

iyileþen hastaya: "Yýlan zehirinin ayný zamanda

þifa verici olduðunu düþünüyor, fakat

hastalarda denemeye cesaret edemiyordum.

Benim bu düþüncemi haklý çýkardýn. Bundan

sonra Asklepion'un sembolü çifte yýlan

olacaktýr" der.

Asklepios'a göre hekim yýlan gibi dilsiz

olmalý, kimsenin sýrrýný baþkasýna

söylememeli, sabýr ve sükunet içinde

çalýþmalýdýr. Asa ile temsil edilmesi,

tababet tahsilinin kýsa sürede öðrenilmeyip,

ihtiyarlayýp asaya dayanýncaya kadar hekimin

öðrenmeye ve tecrübe kazanmaya gereksinim

duyduðunu belirtmek içindir. Diðer taraftan

asa, iyilik tanrýlarýnýn remzidir. Yýlan ise kötülük

tanrýlarýnýn alametidir. Asaya sarýlmýþ yýlan, iyilik

ve kötülük ilahlarýnýn bir araya gelmesi

demektir.

Bundan dolayý yaþam aðacýnýn bir

modifikasyonu olan asa (ya da 

Eskülap'ýn sopasý), Batý'da da kendisine sarýlmýþ

yýlanla birlikte saðlýk bilimlerini (hekimlik,

diþhekimliði, eczacýlýk ve veterinerlik) temsil

eder.

Türkiye'de bu yýlanlý asanýn ilk defa resmi

olarak kullanýlmasý, 1836 yýlýna isabet eder.

Sultan II. Mahmud, bu tarihte, Mekteb-i

Týbbiye talebelerinin, ilk defa resmi kýyafet

olarak yakalarýna yýlanlý asa (caduceum)

iþlenmiþ elbiseler giymesi hakkýnda ferman

çýkarmýþtýr.

Eski Grekler'de elçilerin kullandýðý defne ya

da zeytin dalýndan asaya sarýlmýþ çifte yýlan ile

kanatlý caduceum ise, onlara emniyet ve

masuniyet saðlayan barýþ ve ticaret sembolü idi.

Yakýn zamanlarda baþka bir Yunanlý tanrý

Hermes'in (diðer adýyla Merkür)

asasý (caduceus) da týbbýn sembolü olarak

kullanýlmaktadýr.

Hermese, abisi Apollon zenginlik ve servetin

sihirli asasýný verir. Asa, uyuþmazlýk içinde olan

herhangi iki þeyi uzlaþtýrma gücüne de sahiptir.

Hermes yeni asasýný denemek için birbirlerine

öfkeyle týslayan iki yýlanýn arasýna sokar.

Yýlanlar kavgalarýný unutup, asanýn etrafýna

sarýlýrlar ve o günden sonra hep asanýn

üzerinde kalýrlar. Ayrýca çift yýlanlý Hermes'in

"caduceus"unun üzerinde de bir çift kanat

bulunmaktadýr

Dünyada adli týp ve adli bilimlerin de

sembolü de yýlandýr. Burada týp ve adalet

sembollerinin birleþmesi göze çarpmaktadýr.

Eski Türkler arasýnda da yýlan saðlýk ve

mutluluk sembolü olmuþtur. Saðlýk

kuruluþlarýnýn kapýlarýnda çifte yýlan sembolü

vardýr. Anadolu'da Selçuklu Hastaneleri buna

örnektir.

Hastalýk kötülük ve ceza demektir.

Kötülükler yeraltýndan gelir; yýlan da

yeraltýnda yaþamaktadýr. Yýlan ayný zamanda

gücü, kudreti ve koruyuculuðu

simgelemektedir. Öldürücü olmasý ona karþý

korkuyla karýþýk bir saygý duyulmasýna neden

olmuþtur.

Yýlanlar ve sürüngenler birçok kültürde

rastladýðýmýz ortak sembollerdir.

Kýzýlderililer'e göre yýlan; deri deðiþtirerek

doðum, yaþam ve ölüm arasýndaki

metamorfozu simgeler. Böylece tarih boyunca

yýlana atfedilen özellikler doðurganlýk,

ölümsüzlük, saðlýk, hekimlik, saðduyu sahibi

olmak, bilgelik, kehanet, iyi talih, fiziksel güç ve

hýz olarak sýralanabilir.

Þifalý bitkilerde açýkça gözlenen tabiatýn

iyileþtirici kudretini en yakýndan tanýyan, en iyi



bilen canlýnýn da, yeraltýnda yaþadýðý için bu

bitkilerle çok yakýn komþuluk halinde bulunan

yýlan olduðu kabul edilerek, hekimlik sembolü

kendisine yakýþtýrýlmaktadýr.

Ýslam ülkelerindeki Lokman Hekim kýssasý,

Gýlgamýþ Efsanesi’ni anýmsatan motifler taþýr.

Yiyenlere ebedi yaþam, ölümsüzlük bahþeden

otu, Lokman Hekim, araþtýrmalarý sonunda

Çukurova Bölgesi’nde bulur. Keþfinin

heyecanýyle köprüden geçerken düþürdüðü otu

Lokman Hekim eline geçiremeden bir yýlan yer.

Bundan dolayý yýlanýn ölümsüzlük, yaþama

gücü ve saðlýðý temsil ettiðine inanýlýr.

Yýlan, bilhassa zehirli yýlan ölüm

sembolüdür. Ancak ölümün zýddý olan yaþamý

da anýmsatmaktadýr. Dolayýsýyle yýlan, yaþam ve

saðlýðý ayný anda remzetmek için kullanýlan bir

motif hüviyetini kazanmaktadýr

Uzak Doðu Yin-yang felsefesinde çift baþlý

yýlan motifinde bir yýlan baþý yaþamý, öbür yýlan

baþý ise ölümü temsil etmektedir. Dolayýsýyle

çift baþlý yýlan, zehir ile panzehiri anýmsatan bir

örnektir.

Babillilerin ulusal destanýnda Gýlgamýþ,

ölümsüzlüðü elde etmek için yeraltýndan

ölümsüzlük otunu çýkarýr. Ancak bir fýrsatýný

bulan yýlan bunu yer. Yýlanýn çok yaþayan

hayvan olmasý bundandýr. 

Aztekler, çýngýraklý yýlana özel bir önem

verirlerdi. Hatta çýngýraklý yýlan tarafýndan

ýsýrýlan Aztekler, toplumda itibarlý bir mevkiye

yükseltilirdi. Yýlan tarafýndan ýsýrýldýðý halde

ölmeyen kimseleri, ilahlarla temasa geçmiþ

seçkin kimseler olarak kabul ederlerdi.

Hem Maya, hem de Aztek kültürünün

efsanevi kahramaný olarak kabul edilen beyaz

renkli ve iri burunlu Quetzalcoatl'ýn sembolü,

tüylü yýlandýr. Tüylü yýlan motifi birçok

mefhumun yaný sýra bilgi, þiir ve þifanýn

sembolü olarak kullanýlmýþtýr.

Grek mitolojisinde Medusa, baktýðý insanlarý

taþa çeviren bir kadýndýr. Phorkos'un kýzlarý olan

üç Gorgon'dan biri olan Medusa'nýn baþý, saç

yerine yýlanlarla kaplýdýr! Gorgonlar, saçlarý

yýlan olan diþi canavarlardýr. Onlarý gören

erkekler taþa dönüþür.

Orta Asya Türk boylarý arasýnda olumlu

vasýflar taþýyan bir yaratýk olarak kabul edilen

yýlan ya da ejderha motifi, daha sonra korkunç

ve zararlý, bir hayvan hüviyetine bürünür.

Ejderha, yýlanýn mübalaðlý surette

büyütülmüþ, korkunçlaþtýrýlmýþ ve stilize edilmiþ,

tamamen hayali ve efsanevi bir modelidir.

Türk hikayelerinde yýlan sýklýkla insanoðluna

karþý hürmetkar, sabýrlý, misafirperver, dost,

yardýmcý, merhametli, affedici ve bilge bir

mahluktur. Gerektiðinde insanoðlu uðruna

Þahmeran efsanesinde olduðu gibi kendini feda

etmektedir.

Yýlanýn dili çatallýdýr. Çatal dil ise dedikodu

ve arabozuculuk iþaretidir. Bundan dolayý

dedikodu, arabozuculuk yapan kimselere yýlan

dilli denir.

Bir yerin ýssýz, tenha olmasýný ifade için

kullanýlan deyimin tamamý, "kuþ uçmaz, kervan

geçmez, yýlan baðýrsaðýný sürümez " þeklindedir.

Ýstanbul Boðazý'ndaki Kýz Kulesi hakkýndaki

efsaneye göre bir kahin, imparator

Konstantin'e, kýzýný bir yýlanýn sokarak

öldüreceði kehanetinde bulunur. Konstantin, bu

kehanetin oluþumuna engel olmak için Ýstanbul

Boðazý'nda, deniz ortasýnda yaptýrdýðý bir

kuleye (Kýz Kulesi) kýzýný saklar. Ancak Kuleye

gönderilen bir üzüm sepetine saklanan zehirli

bir yýlan, kýzý sokarak öldürür!

Ayný efsane, Silifke sahillerinde, kýyýdan

birkaç yüz metre uzakta bulunan Kýzkalesi

hakkýnda da anlatýlmaktadýr.

Selçuklu Mimarisi’nde Darüþþifalarda yýlan

motifleri bulunmaktadýr. Mar kelimesi farsça

"Yýlan" manasýna gelmekte olup, Maristan

(Yýlan Yurdu) kelimesiyle duvarlarýnda yýlan

sureti bulunan bina, yani hastahane

kastedilmektedir. Dolayýsýyle yýlanlara atfedilen

saðlýk, þifa ve afiyet manalarý da böylece

anýmsatmakta, tedavi ettirilmektedir.

Darüþþifalara maristan yani yýlanlý bina

denmesinin bir baþka nedeni ise, yýlanlarýn

kötülük ve hastalýklarý yutarak iyilik ve þifa

daðýttýklarýna inanýlmasýndan dolayýdýr. Zaten

Selçuklular devrinde inþa edilen hastahanelerin

hemen hepsinin kapýsýnda çifte yýlan motifi

bulunmaktadýr.

Anadolu Selçuklularý devrinin en mühim

sosyal, kültürel, sýnai, iktisadi ve siyasi

teþekkülü olan Ahi Teþkilatý'nýn kurucusu Þeyh

Nasiruddin Mahmud'un efsanevi adý "Ahi Evren

(Evran)"dýr. Evren kelimesi kainat, alem ve yýlan,

ejder manalarýný taþýmaktadýr.

Debbaðlarýn "Pir"leri olarak kabul ettikleri

Ahi Evren, kitaplarý ve hakkýnda anlatýlan

efsanelerden anlaþýldýðýna göre yýlandan kýrbaç

ve panzehir imal eden bir hekimdir.

Yýlan zehrinin kendisine zarar vermemesi,

bünyesinde onun zehrini tesirsiz duruma

getiren panzehirin varlýðýyle izah edilmiþ ve çok
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eski zamanlardan beri yýlandan panzehir elde

edilmeye çalýþýlmýþtýr.

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, yýlanýn,

bilhassa birbirine sarýlmýþ çifte yýlanýn Orta Asya

Türkleri arasýnda saadet, saðlýk, uður ve þifa

sembolü telakki edildiðini belirtir

Anadolu halký yýlandaki þifa verici gücün

Eyyub Peygamberle ilgili olduðuna inanýr. Halk

inancýna göre Eyyub Peygamber'in yarasýna

düþen kurtlar, vücudunu yiyerek delik deþik

etmiþler. Eyyub Peygamber bu ýzdýraba

sabretmiþ, sonunda çilesini tamamlayýnca,

topuðunu yere vurmasý vahyedilmiþ. Vurduðu

yerden çýkan su ile yýkanmýþ. Eyyub Peygamber

yýkanýrken, vücudunu kemiren kurtlar yere

düþerek bir bölümü sülük, bir bölümü ise yýlana

dönüþmüþ. Anadolu halký bundan dolayý

sülüðün de þifalý olduðuna inanýr.

Onaltýncý asýrda bazý Avrupa þehirlerini sýk

vuku bulan veba salgýnlarýndan korumak için

hususi sikke (madeni para) basýldýðý

bilinmektedir. Bu paralarýn bir yüzünde yýlan

resmi altýnda "Yýlana bakan yaþayacaktýr"

yazýlýdýr. Avrupa'da yýlanlarýn bir çok hastalýðýn

tedavisinde ilaç anamaddesi olduðuna

inanýlmaktaydý. Bu çeþit ilaçlarýn en meþhuru

theriacum (tiryak)týr. Bu ilaç, resmi farmasötik

kodekste 1908 yýlýna kadar yer almýþtýr.

Evliya Çelebi Mýsýr'daki Sa'di derviþlerinin

zehirli yýlanlarý nasýl yakaladýklarýný, etinden

nasýl tiryak, ilaç yaptýklarýný Seyahatname'sinde

anlatýr.

Anadolu'da bulunan birçok yýlanlý göl, yýlanlý

çermik gibi adlar taþýyan yerlerde canlý

yýlanlarýn þifa bahþedici, tedavi edici

özeliðinden günümüzde hala

yararlanýlmaktadýr.

Yýlanlar vasýtasýyle tedavi edilen hastalýklar

arasýnda bulunan "Erizipel"e halkýmýzýn "Yýlancýk"

demektedir. Anadolu folklorunda, erizipele

tutulanlarýn yaralarýna "yýlan ya da yýlancýk taþý"

denilen bir taþ sürüldüðü takdirde, hastalýðýn

iyileþeðine inanýlmaktadýr.

Halen dünyada 2500 kadar yýlan türü

yaþamaktadýr. Bunlardan ancak üçte biri

insanlar için az ya da çok derecede zehirlidir.

Çok tehlikeli olanlar ise bütün yýlan türlerinin

%7'sini geçmez. 

Yýlanlarýn sokmasýnýn, esas itibariyle,

insanlarý öldürmeye deðil, yýlanýn beslenmesine

matuf olduðunu unutmamak gerekir. Güvenliði

tehdit edilmedikçe, hiç bir zehirli yýlan, insana

saldýrmaz, uzaklaþmayý tercih eder.

Ölüm olaylarý yýlaný yakalamak, öldürmek ya

da saklandýðý yerde avlamak gibi faaliyetler

sýrasýnda, yýlanýn kendini savunmasý sonucunda

oluþmaktadýr. Amerika Birleþik Devletleri'nde

akrep sokmasýndan ölenlerin sayýsý, yýlan

ýsýrmasýndan yaþamýný kaybedenlerden daha

fazladýr.

Yýlan motifi, tüm medeniyetlerde kendisine

büyük önem ve kutsallýk atfedilen esrarengiz

bir semboldür. Antik Maya, Aztek, Çin ve Mýsýr

medeniyeti gibi maddi olduðu kadar batýni

ilimlerde de ileri olan bütün büyük

medeniyetlerde hep bir yýlan motifiyle

karþýlaþmak, son derece enteresan ve ortak bir

vakýadýr.
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Makalemizin hazýrlanmasýnda önemli ölçüde

yararlandýðýmýz Prof. Dr. Fuat Yöndemli’ye

teþekkürü özel bir borç bilirim. Kendisi hem
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