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Eskl lnsanlar, IC organlarin soyledlgl 
hikayelerle biJy(llenlrdl. Hayvanlann 
otopsllerl, cevrenln sagl@m anallz etmek ve 
gelecegl tahmln etmek lcln kullan1hrd1 ve 
bllime "extlsplcy" denllirdl. Bu ilglnc ve 
karm~tk kehanet slstemlerl 
nastl gell~mi~IIP 
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ski Yunan ve Roma uygarhg1 
denince, akhm1za Plato, Aristo 
ve diger bUyiJk klasik filozoflar 

gelir. Akhn UstUniUgUnU ve manhgm 
yonetimini dU~UnUrUz hemen ... Bu arada ke
hanet akhm1za hi~ gelmez, faka t kehanet kla
sik hayatm onemli bir pan;as1yd1 ve her gUn 
uygulamrd1. Kehanet/Faiclhk yoluyla tannlara 

dam~l lmadan, devlet kararlan ornegin 
bi r Ulkeye sava~ ilan etmek 

gibi , verilmezdi. Socra
tes, Dehli 'deki bir 

49 



50 

kahine dan1~1rdt. Daha s1radan oli.imler ise, madd1 

yatmmdan evlilige kadar tUm bireysel konularda 
kehanetten yararlamrlard1 Asur, Babil , Yunanistan 

ve Roma 'da kullan1lan en UniU kehanet sistemi as
trolojidir. fakat astrolojiyle insanlann tam~mas1 

daha geo;: donemlere rastlar . Astrolojlden o;:ok daha 
eski ve etkili olan diger bir yontem "exlispicy", yani 

hayvanlann u; organlanm inceleyerek kehanette 

bulunma y6ntem1ydi . Kendisi de Roma'da resmen 
kahin olan Cicero, "On Divination (Kehanet 

Ustune)" isimli kitabmda, bi.itun Etri.irya ulusunun, io;: 

organlarla kehanet konusuyla kafalanm bozduk

lanm soylemi~tir . Bu amac; ic;in genellikle kuzular 

kurban edilmi~lir . fakat ozellikle Roma'da sJgJrlarda 

kurban edilmekteydi. 
Extispicy'nin gec;mi~i ta~ devrine kadar gider. Bu 

ybntemm kullamld1gl cografik alanm geni~ligi ve 

binlerce yil siirekli kullamlm1~ olmas1, ~u ana kadar 
kullamlan kehanet yontemlerinin en ba~ta geleni 

olmasm1 saglam1~hr . Extispicy'mn c;~itli versiyon

lan, gOni.imi.izde de, Afrika 'da, Yeni Gined'de ve 

ba~ka yerlerdeki kabile topluluklannda hala 

gori.ilmektedir. 
Kehanel io;:in kullamlan belli ba~h iki organ, kar-

aclger ve bag1rsaklardt. Yeni kesilmi~ bir kuzunun 

karacigeri bir ayna gorevi gori.ir. Bu yOzden eski 
insanlann, karacigerinin gbrevinin, tannlann bize 

yollad1g1 kutsal 1~mlan yans1tmak olduguna inan
masJ pek de ~a~JrllCI degildir. Kalbin degil de kara

clgerin, ruhun bulundugu yer oldugu dU~UnUIUrdi.i. 
Tannlann gelecekten haber verme yetenegine 

sahip oldugu di.i~UnUidogu ic;in, kutsal 1~mlann da 
gelecekle ilgili bilgi verdigine inamhrd1. Eski insan

lann inam~ma gore, kurban edilen hayvanm kara

cigeri dikkatle incelendiginde, hayvan kurban 

edilmeden once karacigerin iizerine yanslhlml~ olan 

kutsal 1~mlann gelecekle ilgili bilgiler ta~Jd1g1 

gori.ilebilirdi 
Ana liz etme i~i oldukc;a karma~1kh . Omegin, Ba

billiler, kuzu clgerini 55 ayn balgeye aymrdt. Her bir 

balgedeki izler (i~retler) . gelecekle ilgili farkh bilgil

er verirdi. 
Yunanhlar karacigeri incelerken, yanklann ya da 

<;:1kmblann varhg1 ya da yoklugu gibi daha az incelikli 

bir ybntem kullamrd1 ve daha genel gbstergelere 
bakarlardt. En bnemli gbsterge, giini.imUzde Yahudi 
Kosher kasaplannm " ba~", "lob" ya da '' parmak" 

diye adlandirdlgl balgeydi. Julius Caesar ve BUyOk 
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lskender olmeden once yapllan kehanet incele
melerinde, incelenen karacigerlerde " ba~ " 

klsmmln olmadJgl soylenmektedir. Anatomide 
"processus pyramidalis" ismi verilen, dart lane 

Uo;:gen yi.izi.i olan ~ekil , Pitagon ve Platon'a ma· 

nan lara gore, at~ elementinin partiki.illerini temsil 
etmekteydi ve ni.imerolojiyle onemli baglanlisl 

vardt. 
Bag1rsaklann incelenmesi sonucunda da bir 

tak1m mistik veriler elde edilmekteydi. Kuzu 

bag1rsaklan diiz olarak bir yere yatmld1gmda, lab

irent gibl karma~1k spiral bir ~ekil ahr. Bu ~ekil , 

binlerce y1 ldir ta~lar ve kil Uzerine kutsal bir sembol 

olarak i~lenmi~tir. Gezegenlerin yori.inge hareket

leriyle, bu spiral ~ekil arasmdaki baglanll . ilk kez 
M.S. S.yy'da Martlanus Capella'nm yaz1lannda 

ortaya konmu~tur. Etri.iryahlar da, bag1rsaklann 

~kliyle gezegenlerin hareketleri arasmda bir 

baglanh kurmu~lard1r . Piacenza'da bulunan bir 
Etri.irya bronz karaciger modeli Uzerinde, geze· 

genlerle ilgili bilgiler saptanm1~11r . 

Etri.iryahlar, gokyUzUnU 16 balgeye 

ay1rml~lardt. Bu 16 bOige 16 kare ya da 

dikdortgen olarak, bronz kaciger modelinin 
iizerinde gori.ilmektedir. Her bir beige bir Etri.irya 
tannsmm adm1 ta~1maktad1r . Orta balgeye yakm 

bir yerde gori.ilen uzun konik ~ekil , safra kesesini 
temsil etmektedir ve bu koninin iizerinde "Nenth" 

kelimesi yaz1hd1r. Bu kelime, Etri.irya su tannsmm 
ismidir ve Poseidon ve Nepli.ini.in kar~1hgidlr. 
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Pliny 'nin yaz1lanna gore, imparator Augustus 

M.O 21 y1hnda Mark Antony ile Actium'da 

yaplig1 UniU deniz sava~m1 kazand1g1 gUn yap1lan 
kehanette, kesilen hayvanm tkl lane safra kesesi 

oldugu gori.ilm~tu . Yine Pliny'nin dedigine gore, 
bu o;:ok normaldi , c;Unki.i safra keses1 deniz 

tannsmm gi.iciinii temsil etmekteydi ve bir deniz 

sava~1 da deniz tanns1mn yetkisi altmdaydt. lc; or

ganlarda bulunan bu i~aret , Augustus'un kazana
cagml gosteren bir gosterge olarak kabul edil

mi~ti. 

EtrUryahlara ail bronz karaciger 40 farkh 

balgeye aynlm1~h ve her bir bOigenin kendine 
ozgi.i bir onemi vardt. Babillilerin , Eli.iryahlardan 

2000 y1l once belirledigi bOigeler ise 15 tane daha 
fazlayd1. Etri.iryahlar bronz karaciger modelinin 

incelenmesi sonucunda , Etri.irya sisteminin 

dogudan geldigi, ozi.inde Babil sistemine benzedigi 

ve Yunanhlarla hie; bir baglanhs1 olmad1g1 sap

tanml~llr . 

Romahlann kehanet sistemleri , Etri.iryahlardan 

gelmi~tir ve uzun bir sUre, T uscany'li Etri.iryahlar 

Roma'da kahin olarak o;:ah~tmlml~lir . 

"Filoloji ve Merkiir'iin evliligi (Marriage of Phi
lology and Mercury)" kitabmda Martianus Capel

la 'mn, Etri.irya astronomisi ve kehanet sistemleri 
Uzerine verdigi bilgiler, bronz karaclgeri yorumla
mamJza imkan tamr. Capella , aynca spiral kolo

nun kozmik sembol olarak anlamm1 da tan1mlar. 

Kuzu kolonlan, insan viicundakl kolonlardan daha 
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karma~1kt1r. Kuzudaki kolon, halkalar ~eklinde 
merkeze dogru iner, geriye doner ve yine halkalar 
~eklinde merkezden uzakla~rak yukan dogru 
c;1kar. YerkOreden gorOnen gezegen hareketleri 
de, ozellikle merkOriin hareketleri , once ileri 
dogru sonra geriye ve. tekrar ileriye dogrudur. Bu 
hareketler bir y1ld1z haritasma c;izilirse, spirallere 
benzerler. Eski insanlar bu iki ~ekli baglanllh ola
rak do~Onmo~lerdir. 

Martianus 'un tammmda, kurban edilen hay
vanlann bag1rsaklan , llpk1 7 gezegenin 
yorOngeleri gibi , ortak merkezli 7 uzanll olarak 
gosterilmi~tir . Bu teorisi ile Martianus, eski gele
neksel kehanet teorisini destekliyordu. Ashnda 
boyle siiyleyerek kendi astronomi teorisiyle 
c;eli~iyordu , c;onko Martianus'un kendi likrine 
gore, Merkiir ve VenUs GOn~in c;evresinde 
donOyordu. Martianus "nehirleri" olu~turan 

ogeleri ~oyle tammhyordu: "lc;inde sOt gibi bir ~ey 
( ... ) Oc;OncOsO sol fordo ... " Spiral kolon kesilip 
ac;1ld1gmda. gen;:ekten de her bir spiral renk ve 
madde olarak birbirlerinden c;ok farkhd1r , llpk1 
Martianus'un tammlad1g1 gibi. .. 

Tipik olarak spiral kolon 7 halkadan olu~ur, bu 
eskilerin gezegenleriyle uyum gosterir. Martianus 
en d1~taki spiral halkay1 "son derece soguk ve 
yava~" olarak tammlarken aym zamanda SatUrn 
gezegenini de tan1mhyordu, <;:onko SatOrn'Un 
yorOngeslni tamamlamas1 oldukc;a uzun bir zaman 
ahyordu. En lc;teki halka ic;:in kullamlan betimleme 

MerkOr gezegeni ic;inde gec;erliydi, "c;:ok h1zh bir 
~ekilde hareket eden, s1khkla durup geriye dogru 
hareket eden" ... 

MerkOr gezegeninin geriye giden hareketleri ile 
bag1rsak spiralinin geriye donen ~kli arasmda ilk 
ilintiyi kuran (M .6 . 2750) SOmerliler, Huwawa 
maskelerini de k1vnlan bag1rsaklann ~ekline day
andlrml~lardlr. 

Bag1rsaklara bak1larak kehanette bulunulurken, 
spiralin herhangi bir kavisinde bag1rsak iltihab1 
olup olmad1g1 incelenirdi. Bu kavisler iltihap
landlgmda, rengi beyazlar ve c;:evresindeki yag ta
bakasmm rengini ahr, boylece gozle gorOnmez 
hale gelir. Kavisler say1hrken, rengi beyazlayan bu 
tor kavis dikkate ahnmazd1. Bu yOzden c;:1kan say1 
c;:ift degil, tek olurdu. Bunun anlam1, kotO ~anst1. 
lc;: organlar, hie; beklenmeyen baz1 gerc;:ekleri gUn 
1~1gma c;:1kanr. Gayet saghkh gorOnen hayvanlann 
bag1rsak ve karacigerleri incelendiginde, ashnda 
hastahk ta~1d1klan ortaya c;:1kabilir . Extispicy 
yontemiyle ac;:1ga c;:1kanlan bu hastahklar ve bun
lann ta~1d1g1 ugursuz bir tak1m i~areller, genell ikle 
c;:evrenin saghks1z olmasmdan kaynaklanmak
taydL Goc;:ebe topluluklar, c;:ok erken c;:aglarda bile, 
bu tOr ipuc;:lanm kullanarak daha saghkh yerlere 
gOc;: ederlerdi. Hayvan otopsisi, c;evrenin nas1l 
oldugunu anlamak ve nerede ya~nacagma karar 
vermek ic;:in kullamlan bir yiintemdi. Gelcekle ilgili 
kehanette bulunmak ic;:in ic;: organlann kullamlmas1 
belki bilimsel olmayabilir. Fakat bu yontemin 
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c;evrenin niteligini anlamak ic;:in kullamlmas1 ol
dukc;:a bilimseldir. Bu yontemin kehanet amac1yla 
da kullamlmas1 belki yanh~ yiinlendirilen bir hare
kelt! , fakat yine de bize, ooyle bir olgunun nasll 
ortaya c;:1kllg1yla ilgili bilgiler vermektedir. 

lc; organlarla yap1lan kehanet , bilim ve balll in
ancm tuhaf bir kan~1m1yd1. Bir taraftan, oldukc;:a 
ileri dOzeyde bir analomi bilgisi gerekliriyordu, ama 
ole yandan bu bilgl manbk d1~1 bir yorum ic;:in kul
lamlmaklaydL Bu durum, sadece bilginin varhgmm 
ne kadar tehlikeli olabilecegini giislermektedir. 
Makul bir ~kilde kullamlmazsa, bilgi lek ba~ma hie; 
bir i~ yaramaz. Eger bilgi , sadece kulsal 1~mlar, 

cennetten bize bakan tannlar ve beceriksizce ilinti 
kurulan bir sebep-sonuc;: ili~kisiyle yorumlamrsa, 
karacigerler ve bag1rsaklar hakkmdaki her aynnhy1 
bilmenin hie; bir anlam1 yoktur. 

lc; organlarla kehanet (Extispicy yontemi), o 
zamanm Freudcu yakla~1m1 olarak gorOiebilir. Bir 
kac; yerle~ik gerc;ekle, yanh~ doktrinlere dayanan 
bilimsi (yanm yamalak) bir dO~Oncenin 

birle~lirilmesiyle olu~an bir doktrin olarak 
tammlanabilir. Ayn1 ~kilde, Freudcu do~Oncede 
de, cinsellikle c;:ocukluk deneyimlerinin Cinemli 
oldugu gerc;egi , Oedipus Kompleks! gibi yanh~ 

doktrinlerle bir arada bulunmaktayd1. 
Gonomozde de, c;:ok fazla saYJda insan ta

raflndan kabul edildigi ic;:in sayg1 gCiren fakal 
kamtlanamayan "bilimsel" teorilerden muaf degiliz. 
En popOier Cimekler olarak, Kuantumun Kopen
hag yorumuyla, Kozmolojide "Big-Bang Teorisi" 
verilebilir. Hie; birinin dogru oldugunu 
kamtlayamay1z. Ama sadece bir c;ok ki~i inand1g1 
ic;:in, mevcut inam~ bunlann dogru oldugudur. 
Moda ak1mlan ya da toplumun mant1ks1z on 
yarg1lan yOzOnden, en az bu iki teori kadar kabul 
gorebilecek ba~ka teoriler kenara iletilebilmektedir. 
Extispicy, bu olgunun tarihi bir Cimegidir. Gerc;:egin 
hayalle kan~1mm1 n diger ilginc;: bir omegi de, Minos 
zaman1ndan (M.6 . 1500 civan) Yunan uygarhgmm 
sonuna dek sOren, Delphi ve baz1 Yunan kehanet 
merkezlerinden yapilan kehanet bildirileri idi. 
Siiylentiye gore, kadm kahinler, gokyilzOnden 
(cennetten), tann Apollo 'dan ya da belki yer 
kOredeki bir yanktan kendilerine gonderilen ilahi 
gOc;: ile mesl olup, kendilerinden gec;:erlerdi. 

YOzy1hn ba~mda Delphi'de kaz1 yapan 
Frans1zlar, Apollo Tapmagmm altmdaki l<.c.ya te
mellere kadar ula~m1~lar , fakat hikayede 

POPOLER BlUM • NISAN · MAVI'l 2002 

siiylendigi gibi bir yank bulamam1~lard1r. Hikay
ede 1srarla kadm kahinin, yeryilzOnOn derinlikle
rinden gelen gOc;:IO kokuyu soludugu vurgulan
maktaydl (Bu derinliklerde canavar Phyton'un 
cesedinin c;:UrOmekle oldugu siiylenmi~tir) . $imdi 
biliyoruz ki , bu hikaye, tapmagm c;:evresindeki tu
haf kokunun gerc;:ek nedenini saklamak ic;:in uy
durulm~lur. 

Kadm kahinlerin s1k s1k delirme noktasma gel
dig! ve anl~ilmaz kehanellerde bulundugu. bun
Jan dinleyen yazmanlann not ald1g1 ve bu 
sac;:mahklan mOkemmel dizelere doktugo bir 
gerc;ektir. Aynca, Dephi 'nin tarihinde baz1 
donemlerde, c;:ah~nlann bu kehanetlerin kutsal 
kaynakh olduguna inand1g1 da bilinen bir 
gerc;ektir. Fakat, kokulu buhar hakkmdaki hikaye, 
kehanet merkezlerinde c;:evrilen dinsel hilenin c;:ok 
ince do~onolmo~ bir parc;as1yd1. Bu hile, allmda 
onemli bir gerc;:egi sakhyordu. 

Bu koku, gerc;:ekte, uyu~turucu bitkilerin ve 
rec;:inelerin yanmas1 sonucu ortaya c;:1kan bir ko
kuydu. Kadm kahinleri mest (sarho~) eden de i~te 
bu bitkilerdi. Kullamlan bitkiler oldukc;:a zehirliydi, 
ic;lerinde ban otu (hyoscyamus), kara c;:Cipleme, ak 
c;:opleme ve datura gibi bilkiler vard1 . Kedi otunun 
da uykuyu getirmek ic;in kullamlm1~ oldugu tahmin 
edilmektedir. Bu bilkinin korkunc; kokusuna 
ah~km olanlann da bildigi gibi , hpk1 c;:OrOyen ceset 
gibi kokmaklad1r. Eski Girit 'de ya~ayan Minoslu
lann, dini lorenler s1rasmda afyon ic;:likleri bilin
mektedir. Ama eski Yunanhlann bu uyu~turucu 
repertuanm geni~leterek, IOriO zehirli , zihin bu
landmcl haiOsinasyona neden olan maddeleri de 
dahil ettikleri bir gerc;ektir. Orta c;aglarda bu gele
nek cad liar laraflndan sOrdOriilmO~tOr. Cad1lar, 
ban otu afyon kan~1m1 bir merhemi vOcullanna 
sOrerek c;:~itli haiOsinasyonlar gorOrlerdi. Bu ilac;: 
rec;etesi, Engizisyon mahkemesinin kay1tlannda 
da bulunabilir. 

Burada da yine, aynnt1h bilgilerin 
(haiOsinasyona neden olan ilac;:lar konusunda) 
manllk d1~1 bir lak1m amac;:lar ic;:in kullamlmasma 
tamk olmaktay1z. Tabii ki bu bitkiler, eski 
c;aglarda ilac; yap1mmda ve deliligin tedavisinde 
de kullamlml~llr . Fakat, daha ba~ka amac;larla 
kullan1lmalan, bilimin nas1l bahl inancm hizme
tinde kullamlabilecegini giistermesi ac;1smdan 
Cinemlidir. 

Kaynak: Odyssey • 
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