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Roma Ýmparatorluðu zamanýnda týp
hizmetleri, çok iyi düzenlenmiþti. Özellikle
orduda bunu daha iyi görmekteyiz. Tedavide
kullanýlan ilaçlarýn tümü de sýnýflandýrýlmýþtýr.
Dioskorides; Milattan Sonra (MS) 1. yüzyýlda
(yy) yaþamýþ ve Neron'un ordusunda hekim
olarak görev yapmýþ en önemli bir eczacýdýr.
Dioskorides, Adana’nýn Kozan Ýlçesi’nde yer
alan Anavarza (Anazarbus) antik kentinde
yaklaþýk 2000 yýl önce yaþamýþtýr. Çalýþmalarý
kendisinden sonraki kuþaklarý büyük ölçüde
etkilemiþ ve modern bitki biliminin kurucusu
olarak kabul edilmesini saðlamýþtýr.  

Anavarza (Anazarbus)
Adana'nýn Kozan Ýlçesi yani eskinin Sis kenti,

Osmanlý'dan kalan cumbalý çok katlý evleri ve Sis
Kalesi’nin topoðrafyayý dantel gibi iþleyen
surlarýyla görülmeye deðer bir yerdir. Bir dönem
Roma’nýn önemsiz kenti, Bizans ve Ermenilerin
büyük kenti, Haçlý Antalya Kontu Bohomend
IV'ün oðlu Philip'in Zapel ile evlendiði, Ermeni
kralý olduðu halde kilise öðretisini kabul
etmediði için susuzlukla öldürüldüðü yerdir. 

Roma Ýmparatorluðu döneminde Caesarea
ad Anabarsum olarak anýlan kentin daha önceki
tarihi hakkýnda hemen hemen hiçbir bilgimiz
yoktur. 1100'lü yýllarda bir süre Ermeni
Krallýðý’nýn baþkenti olan Anavarza daha sonra

tamamen terk edilmiþtir. Kentin tarihine iliþkin
ilk kesin buluntular MÖ 1. yy tarihli sikkeler
olup þehirdeki kalýntýlarýn çoðu Roma ve Bizans
dönemine aittir. Milattan önce (MÖ) 19 yýlýnda
Ýmparator Augustus tarafýndan ziyaret edilen
kent "Anazarbus Yanýndaki Caesarea" diye
anýlmaya baþlamýþtýr. 

Anavarza, Roma Ýmparatorluðu Devri’nin ilk
iki yüzyýlý boyunca büyük bir varlýk
göstermemiþ, Kilikya baþkenti Tarsus'un
gölgesinde kalmýþtýr. Roma imparatorlarýndan
Septimius Severus'un, Pescennius Niger ile
yaptýðý iktidar savaþý sýrasýnda, Severus'un
tarafýný tutan kent, onun Niger'i 194 yýlýnda
Ýsos'ta yenerek imparatorluðun tek hakimi
olmasýndan sonra ödüllendirilmiþ, tarihinin en
parlak dönemini yaþamaya baþlamýþtýr. MS 204-
205 yýllarýnda Anavarza, Ýsauria ve Likaonia
eyaletlerinin metropolisi olmuþtur. MS 260
yýlýnda diðer Kilikya kentleri gibi Anavarza da
Sasani Kralý Þapur tarafýndan fethedilmiþtir. MS
4. yüzyýlda Ýsaurialý Balbinos tarafýndan tahrip
edilmiþ olan Anavarza, Ýmparator II. Theodosius
zamanýnda, MS 408 yýlýnda kurulan Cilicia
Secunda'nýn (Bitek Kilikya) ve eyaletin baþkenti
olmuþtur. 525 yýlýndaki büyük depremden zarar
gören kent Ýmparator Ýustinianus tarafýndan
onartýlarak Ýustiniopolis adý verilmiþtir. Ancak
561 yýlýnda ikinci kez deprem felaketine
uðramýþtýr. Altýncý yüzyýlda ise kentte büyük bir
veba salgýný yaþanmýþtýr. 
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Anavarzalý Dioskorides

Dioskorides bir öðrencisini sýnav yaparken
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Ýslamýn yükselmesini izleyen yüzyýllarda
Anazarbus, Araplar ve Bizanslýlar arasýnda
tampon bölge olarak kalmýþ ve sýk sýk bu iki
taraf arasýnda el deðiþtirmiþtir. On dördüncü
yüzyýlda Memluklar tarafýndan Türk topraklarýna
katýlmýþtýr.

Kent, günümüzde Kozan Ýlçesi'nin 28 km
güneyindedir. Antik þehir duvarlarýnýn hemen
dýþýna kurulmuþ olan küçük köyün ismi
Dilekkaya'dýr. Anavarza' da; 20 burçlu 1500
metre uzunluðunda sur, dört giriþ, sütunlu yol,
hamam ve kilise kalýntýsý vardýr.

Sur dýþýndaki tiyatro ve stadyum, su yollarý,
“sarkofagos” (et yiyen) denilen  kaya mezarlarý,
kentin batýsýndaki nekropolleri yararak açýlmýþ
olan antik yol, korunmuþ havuzlu mozaikler
(örneðin; MS 3. yüzyýla ait deniz tanrýçasý Thetis
mozaiði), Adana bölgesinde tek örnek olan üç
giriþli zafer taký ve ovanýn ortasýnda bir ada gibi
yükselen tepe üzerindeki Ortaçað kalesi, ayakta
kalan önemli eserlerdir. 

Bugünün Anavarza köyünde, müze olarak da
kullanýlan bekçi evinin içinde olaðanüstü
güzellikte mozaikler, bir Roma lahdi ve mezar
stelleri bulunmaktadýr. Koç kabartmalý lahitler
hem mitolojide yeniden doðuþu simgeleyen bir
nesnedir, hem de Mýsýr’daki Koç Amon
kültürünün buralardaki kalýntýsýdýr. Kitabeler
dönemle ilgili önemli bilgiler vermektedir.

Stadyumun elli metre kadar
kuzeydoðusundaki kayalýk yapay bir yarýkla
ayrýlmýþtýr. Roma ya da ilk Bizans döneminde,
Anazarbus'tan Flaviopolis (Kadirli) ve Hierapolis-
Kastabala'ya giden yola geçit vermek için
açýldýðý sanýlan geçit 250 metre uzunluðunda, 4-
15 metre geniþliktedir. Yolun her iki tarafýnda
kayalar 50 metre yüksekliðe kadar uzanýr. Bu
kaya kesiðinde bulunan kitabede þunlar yazýlýdýr:
“Tanrým; inancým uðruna yer gök altüst olsa,
daðlar denize inse, her tarafý su bassa,
korkmayacaðým”. Yazar büyük olasýlýkla
Anavarza'nýn meþhur depremlerinden birini
yaþamýþtýr. Yerden su çýktýðýný görmüþtür. Her ne
kadar korkmadýðýný söylese de bu depremlerden
korkmuþtur.

Kuzey-güney sütunlu cadde üç gözlü takla
baþlar. Anavarza'nýn geçmiþte karþýlaþtýðý birçok
deprem yüzünden, zafer taký ancak kýsmen
günümüze gelebilmiþtir. Zafer taký Septimius
Severus (193-211) döneminden olup 30x9 m
ölçülerindedir. Üç gözlü takýn merkez kemeri
10.5 metre yan kemerler ise yediþer metre
yüksekliðindedir. O dönemdeki sikkelerden takýn
bütünü hakkýnda bilgi edinilmektedir.

Anavarza kent planý

Batý kapýsýndan (Hamdani) Akropolun görünümüBalýklý mozaik Sikkelerde zafer taký
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Güney yüzünde siyah granitten altý adet
Korinth stili sütun baþý bulunan, üç kemerli bir
geçit vardýr. Kuzey yüzünde ana kemerin her iki
tarafýnda birer heykel niþi vardýr. 
Vahþi hayvan gösterileri için yapýlmýþ olan
amfitiyatro tamamen taþlarla inþa edilmiþti.
Antik çaðda (birçok binada olduðu gibi) diðer
binalara malzeme saðlamak amacýyla sürekli
olarak yaðmalanmýþ olduðu anlaþýlmaktadýr. 

Kale üç bölüme ayrýlmaktadýr: Birinci sur ve
küçük kilisenin de içinde bulunduðu kýþla; iki sur
arasýndaki düz kayalýk üzerine kurulmuþ olan üç
katlý kule; ikinci sur ve içinde bulunan bitiþik
odalar topluluðu, depolar ve su tanklarý. 
Anavarza’da bir keten iþçileri sendikasýnýn
bulunduðunu ve gerektiðinde yöneticilere kafa
tutup haklarýný savunduklarýný öðrenmek sivil
toplum örgütü üyeleri için oldukça heyecan
vericidir.

Eczacý ve hekim Dioskorides:
Anavarzalý hemþehrimizin (Pedainus

Dioskorides) yaþadýðý MS 1. yy’da bitki ve
hayvan örtüsünün çok çeþitli olmasý, O’na
bitkiler, hayvanlar ve mineraller dünyasýndan
esintiler kazandýrdý. Tarsuslu doktor Areios'un
yanýnda eðitim gördü. Peri Hiles Ýatrikes - De
Materia Medica'yý yazdý. Beþ ciltten oluþan bu
eseri hocasýna itihaf etti. “Kitab al-hasayiþ”
olarak da bilinen eser, 1500 yýl boyunca Avrupa
ve Ortadoðu'da týbbi saðaltým alanýnda
kullanýlmýþtýr.

Dioskorides, Materia Medica (Týbbî
Maddeler) adýyla tanýnan meþhur yapýtýnda,
týbbi bitkilerle ilgili çok kýsa bilgiler vermiþ ve
bunlarýn yetiþtikleri yerleri bildirmiþtir. Bitkilere
verdiði adlarýn bir kýsmý bugün de
kullanýlmaktadýr. Dioskorides, birçok bitkiden
söz etmiþtir; ancak yapmýþ olduðu tanýmlardan,
bu bitkilerin hepsini belirlemek olanaklý deðildir.
Yine de bu yapýt için çizilmiþ olan bitki
resimlerinden bunlarýn büyük bir kýsmý
saptanabilmiþtir. Bu örnek, bilimsel
araþtýrmalarda, çizim ve resimlerin önemini
göstermesi açýsýndan ilginçtir. 

Aslýnda bir hekim olan Dioskorides’in
bitkilerle ilgisi daha çok bu noktada
yoðunlaþmýþtýr. Dolayýsýyla söz konusu yapýtýnda
bitkilerin yaný sýra az da olsa bazý taþlara (lapis
lazuli) ve (süt ve bal gibi) hayvansal maddelere
de yer vermiþtir.

Materia Medica daha sonraki asýrlarda
Arapça'ya da tercüme edilmiþ ve gerek
Müslüman ve gerekse Hýristiyan hekimler ve
eczacýlar arasýnda el kitabý olarak kullanýlmýþtýr.
Önceleri hocasý ve kendisi Asklapiad iken daha
sonra istifa ettiler, gereksiz çatýþmalardan

kaçýndýlar. O dönemde gözde olan skeptikler;
Herofilikler, Doðmatikler, Asklepiadlar,
Methodisler gruplarýna girmediler. Olasýlýkla,
Bitinyalý - Bolulu Asklepiad Cius’un grubundan
ayrýldýlar. Acaba bunun nedeni, bilimsel yeterli
görmeyiþ miydi, yoksa gruplara baðlý olmanýn
getirdiði ekonomik baðlantýlardan kaçmak için
miydi? Bir gruba katýlan hekim bir takým
ödentileri yapmak zorundaydý. Hipokrat
Andý’nda da bu konuda bir atýf söz konusudur. 

Polifarmasi kavramý ve Dioskarides
Hocasý ve Dioskarides bitki hayvan ve

minarel katkýlý ilaçlarýn birbirine etkileri
konusuna önem verdiler. Týpta sýkça kullanýlan
kalsiyum karbonatýn deniz hayvaný kabuðu ya
da minarel orjinli olmasýnýn etkisini
deðiþtirmediðini fark ettiler. Yaklaþýk 4700 kadar
ilacýn kullanýmýný tanýmladýlar. (Hipokrat’ýn
Corpus’unda tanýmlanan ilaç sayýsý 140
kadardýr.) 

Bitki ve hayvanlarýn çeþitli dönemlerinin ve
çeþitli bölümlerinin (kök, sap, çiçek) farklý
etkileri olduðu vurguladýlar. Polifarmasiye önem
verdiler. Paracelcus’a kadar De Mataria Medica,
tek farmakoloji kitabý olarak Vikingler’den
Hindistan’a kadar her yerde kullanýldý.
Rönesans’ta yeniden keþfedilmedi, çünkü
kullanýmý sürüyordu. Tahta kurtlarý, mide
aðrýsýnýn tedavisinde kullanýldý. Apsynthion
Bathyprikon (Artemisia absinthium;
Wormwood) Kironi'yi yara iyileþmelerinde
kullandý. (Bu bitki Herkül’ün zehirli ok yaralarýný
Kentaur Chiroýn'u da iyileþtirmiþti. Kentaur
Chiroýn Asklepion'un hocasýdýr.) Bu bitkinin kanlý
balgama iyi geldiðini saptadý. Ancak 17.
yüzyýlda tanýmlanabilen arsenik, Yaþlý Plinius ile
Pedanios Dioskorides'in yapýtlarýnda
“auripigmentum’unise orpiment” (sarý zýrnýk)
olarak yer almýþtýr.

Hippokrates, balý; hava ve suyla eþ deðerli
görüyor, tüm hastalýklara karþý kullanýyordu.
Asklepiades ise, ruhi ve sinirsel hastalýklarda
kullanýyordu. Plinius, Dioskorides ve birçok
hekimin balý çeþitli hastalýklara karþý yalnýz,
bitkilerle karýþtýrarak ya da þurup, merhem
olarak da kullandýklarýný görüyoruz. Yunan bilgin
Dioskorides ve Galen ýsýrgan otunun idrar
söktürücü ve ishal yapýcý etkilerinden ve astma,
plörezi ve karaciðer kökenli hastalýklarýn
tedavisinde kullanýmýndan söz etmiþlerdir.
Dioskorides, ayrýca anne sütünün deðerinden ve
gebeliði önleyici çeþitli kremlerin formüllerinden
de söz etmiþtir.

Neron ve Cladius zamanýnda ordu doktoru
olarak hizmet veren Dioskorides, I. yüzyýl
sonlarýna doðru yaþama veda etti.
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