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TIP TARİHİ:

KARACİGER FALI (HEPATOSKOPİ)
HEPATOSCOPIA (LIVER INSPECTION)

Eren AKÇİÇEK

SUMMARY
Many events in the history of man have been influenced by the liver. Babylonians and
Assyrians attached great importance to "inspecting liver" of a sacrificed animal before important decision were taken. Hardly any Greek or Roman statesman o.r general was not influenced in his actions by the outcome of liver inspection. (Keywords: Liver, hepatology,
history).

ÖZET
Karaciğer eski çağlardan günümüze kadar insan yaşamında büyük bir yer almış olup,
karaciğerin sağlık ve hastalık üzerindeki büyük etkisi insanlan değişik inançlara götürmüştür. Mezopotamyalılar, Hititler ve Etrüksler hayvan karaciğerlerini veya model karaciğerleri fal açmak ve gelecekten haber almak maksadiyle kullanmışlardır.

Karaciğer eski çağlardan günümüze kayaşamında büyük bir yer almış
tır. Karaciğerin sağlık ve hastalık üzerindeki gerçek ve büyük etkisi insanları
değişik batıl inançlara götürmüştür. eski
dünyanın değişik bölgelerinde karaciğer

dar insan
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insan karakter ve kaderi hakkında mistik
inançta merkezi bir yer işgal etmiştir. İlk
insanlar karaciğerin ıhk ve bol kanlı görünümünden etkilenmişler, ılık kanı hayat,
yokluğunu ise ölüm olarak kabul etmiş
lerdir. Karaciğer ılık kanı yarattığından dolayı hayatın merkezidir (1,2). Belki de karaciğerin büyüklüğü, şekli ve naturel farklılıklan da eski insaniari etkilemiş olabilir
(3).
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karaciğer kesilmeden karaciğerin duruşu, büyüklüğü ve çeşitli
kısımları dikkatle tetkik ediliyordu. Papazlar karaciğerin değişik özelliklerine
göre ne gibi kararlar verilmesi gerektiğini
ve iyi talihin beklenip, bcklenmiyeceğini
tesbit edcrlerdi (8). Karaciğer falı geleneği
ile Mczopotamyalıların karaciğer anatomisi üzerinde çok geniş bilgi edinmiş oldukları anlaşılmaktadır (9).

inceleniyor,

Resim-1: Etrüsk'ler tarafından tunçtan
bir karaciğer modeli. (Araştırma-ı,

yapılmış

iltaş'dan).

Milattan 2000 yıl önce Babil'de ruhun
karaciğerde oturduğuna inanıhr, bu yüzden karaciğer ruhun koltuğu (ruhun barı
nağı) kabul edilirdi (4). Koyun veya keçi
karaciğerleri ile topraktan yapılan karaciğer modelleri fal açmak ve gelecekten haber almak maksadiyle kullanılırdı (3).Karaciğerin seçilme nedeni aşırı derecede
kan ihtiva etmesi olup, hayat ve kan özdeş
anlama geliyordu. Kurbanlık hayvanın
karaciğerinin tanrısal düşünceyi yansıtan
ruhun merkezi olduğu, kabul ediliyordu.
Tevrat'ta Babil Kralı'nın yolun ayrıldığı
yerde iki yolun başında fal açmak için durduğu terefim (melekler, putlar )'e
karaciğere baktığı belirtilmiştir (5).

sorarak

Karaciğer Fah geleneğindeki temel
düşünce şöyledir:

Kurban edilen hayvanın
karaciğeri kendisine başvurulan tanrının
karaciğerini temsil eder, bu sebeple de
tanrının tesbit ~~~;5 olduğu geleceğe iliş
kin olayları ve tan rının iradesini, kurban
edilen hayvanın karaciğerin de okumak
mümkündür. Diğer bir yoruma göre ise:
Kurban tanrıyı değil, kurbanı sunan kişiyi
temsil eder, kurban edilen hayvanın karaciğeri de o kişinin karaciğerinin temsilcisidir. Kurban edilen hayvanın karaciğeri bu
yoldan da tanrının o kişi hakkında iradesini gösterir (6). Karaciğer fallan ve bu
maksatla sunulan kurbanlar için özel
törenler yapılmakta idi (7). ilkin karaciğerin vücut içindeki durumu dikkatle

Karaciğer falı Hurriler aracılığıyle Me-zopotamyadan Hitit'lere geçmiştir. Hititçe
tabietler arasında tarihi, dini, idari ve hukuki metinler yanında çok sayıda fal metinleri de bulunmuştur (10). Hititler bu fal
türünü gelecekte hangi olayların olacağım
öğrenmek için değil, sordu k lan belirli so
ruların karşılığını bulmaya yönelik bir sisteme dönüştürmüşlerdir (11). Hitit başken
ti Hattuşa'da bu fallarda incelenen özelliklerin üzerinde yazılmış olduğu ve
öğretim amacıyle kullanıldığı sanılan kilden yapılmış karaciğer modelleri ortaya çı
karılmıştır (12).

İtalya'da yerleşmiş

olan Etrüks'ler' de

de ayni türden fakat madcnden

yapılmış

karaciğer

modelleri bulunmuştur (13). Belki de Hitit'ler Hurriler aracılığıyle Mezopotamya'dan aldıklan karaciğer fal sistemini kendilerinden daha batıda olan toplumlara aktarmışlardır. Mezopotamya'lılann
dışmda Etrüks'lerin hcpatoskopinin gelcceklerini oluşturduklarına inanılır. Pianccnze müzesindcki bir koyun karaciğerinin
bronz modeli ve elinde bir karaciğer tutan
Etrüks'lünün anıtı bu bilgileri doğrula
maktadır. Bronz model safra kesesi ve karaciğer loblannın bütün özelliklerini gösaraterir. Bronz modelin kenarlarmdaki
sındaki 16. bölme cennetin 16 bölgesi olarak kabul edilir ve insanla evren arasın
daki bir halkayı andınr. Kozmik pozisyonlar ve Etrüks tanrılarının isimleri düz ve
çıkıntılı alanlar üzerine yazılmıştır. Model
sadece ileri döküm tekniğini değil ayni zamanda astrolojiyle birleştirilmiş Etrüks hepatoskopisinin de karmaşıklığını gösterir

(I).
Hepatoskopi geleneği Etrüks'lerden
sonra Yunanlılar ve Romalılar arasmda
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yaygınlaşmıştır. Buna benzer ayinler bugün hala Borneo, Burma ve Uganda da uygulanmaktadır. Borneo'da yaşayan Kayan'lar bir domuzun karaciğerinin incelenmesi ile kavgalarını sona erdirmektedirler.

(I).

Bugün

Anadolu'da

cıgerparem,

ciğerköşem, ciğersiz, ciğeri beş
ben adamın ciğerini okurum
işitiriz ki bunlar ön-asyanın en

para etmez,
gibi sözler
eski milletlerinden kalma sözler ve inançlardır. (14)
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