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Bir Tar›m Dönemi Hastal›¤›:
S›tma

Suavi AYDIN

‹nsanl›k tarihinin kritik bir noktas›nda, büyük bir küresel ›s›nmaya karfl›l›k gelen Holosen dönemin flafa¤›nda insan kendi yiyece¤ini kendisinin üretece¤i yeni bir evreye s›çrad›. Bu s›çramaya “Tar›m Devrimi”, s›çranan evreye de
“Tar›m Ça¤›” diyoruz. 8. yüzy›l›n sonlar›nda Bat› Avrupa'da vuku bulan “Sanayi Devrimi” ile, önce insanl›¤›n küçük bir bölümü, ard›ndan tedricen geri
kalan› bu yeni evreye uyarlanmaya bafllad›. Özetle, yaklafl›k dokuz bin y›l süren bir tar›m ça¤›n›n insanl›k tarihinin zemini oldu¤unu, pek çok olgunun, yenili¤in ve kültürel çeflitlenmenin bu zeminin üzerinde gerçekleflti¤ini söyleyebiliriz. Tarih boyunca insanlara büyük zararlar vermifl pek çok hastal›k da bu
cümledendir. Jared Diamond Tüfek, Mikrop ve Çelik’te bu öldürücü ve genifl
bulafl›c› hastal›klar yelpazesinin neden tar›m›n bafllamas› ile iliflkili oldu¤unu
gayet vukufla anlat›r:
Bunun bir nedeni... tar›m›n, avc›l›k ve yiyecek toplay›c›l›¤›na göre nüfus yo¤unlu¤u daha yüksek toplumlar› besleyebilmesi[dir] –ortalama olarak 10 ila
100 kat daha yüksek. Ayr›ca avc›/yiyecek toplay›c›lar s›k s›k yer de¤ifltirir ve
geride mikroplarla, kurtçuk larvalar›yla dolu d›flk› birikintileri b›rak›rlar.
Ama çiftçiler yerlefliktir, kendi la¤›m pisliklerinin içinde yaflarlar, böylece
mikroplar bir kiflinin vücudundan bir baflkas›n›n içecek suyuna k›sa yoldan
kar›flma olana¤› bulur.
Baz› çiftçi toplumlar› kendi d›flk›lar›n›, sidiklerini insanlar›n çal›flt›klar› tarlalara gübre olarak yayarak d›flk›lar›ndaki bakterilerin ve kurtçuklar›n yeni
kurbanlara bulaflmas›n› daha da kolaylaflt›r›rlar. Sulama tar›m› ve bal›k çiftlikleri flistozomiyaz tafl›yan sümüklüböcekler ve biz d›flk›l› suda yürürken derimizi delip vücudumuza giren yass› kurtçuklar için bulunmaz yaflama koflullar›n› sa¤larlar. Yerleflik çiftçilerin çevresi yaln›zca d›flk›lar›yla de¤il, yiyecek
depolar›na dadanm›fl, hastal›k yayan kemirgenlerle de sar›l›d›r. Afrikal› çiftçilerin ormanda açt›klar› tarlalar da s›tma yayan sivrisinekler için bulunmaz
bir üreme alan›d›r (Diamond 2004: 264).
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S›tma savafl bölgeleri; Dr. Ata Ünalan, S›tma S›tmal› yerlerde çal›flan ve yaflayanlara pratik bilgiler, 4. bask›, ‹stanbul, 1946.

Bu hastal›klar aras›nda kuflkusuz en ilginç olan› s›tmad›r. Çünkü s›tma
do¤rudan do¤ruya tar›mc› üretim biçimiyle ilintili ilk bulafl›c› hastal›klardan
biridir. Do¤ald›r ki s›tman›n öncelikle yo¤un tar›m yap›lan bölgelerde ortaya
ç›km›fl olmas› bir tesadüf de¤ildir. Braudel, bu iliflkiyi çok güzel aktar›r. Yüksek da¤lardan h›zla akan sular, denizlere yaklaflt›kça genifl ovalara inmekte
ve burada dura¤anlaflarak verimli ovalar› bir hastal›k yuvas› haline getirmektedir. Zira daha düflük rak›mlarda, daha yüksek s›cakl›k ortamlar›nda
dura¤anlaflan ve batakl›klar yaratan su sivrisinekler için bulunmaz hayat
alanlar› yarat›r. Bu insan türü için oldukça paradoksald›r. Zira verimli ova
garantili ve yüksek verimlilikli ürün demek, ama öte yandan ölüm demektir.
T›pk› flu Latince özdeyiflte oldu¤u gibi: Acqua ora vita, ora morte. Burada ölümün bafll›ca nedeni, hiç kuflku yok ki s›tma hastal›¤›d›r. Dolay›s›yla nerede
yüksek bir tar›msal faaliyet varsa, s›tma oran›n ev sahibidir (Braudel 1992:
36-7).
Girifl
S›tman›n Afrika ve Ortado¤u kaynakl› iki türü bilinmektedir. Afrika’da ortaya ç›kan s›tman›n da, t›pk› Ortado¤u’da oldu¤u gibi, tar›msal hayat ve geçim biçimiyle iliflkisi gösterilmifltir. Afrikal› türdefllerimiz Orta Afrika’da günümüzden yaklafl›k olarak 10 ila 8 bin y›l önce tatl› patatesi ve dar›y› evcillefltirerek tar›mc› hayata geçtiler (bkz. Mannion 1999). Bu geçifl Ortado¤u’daki
Neolitik geçiflle afla¤› yukar› yafl›tt› ve iki ayr› bölgede tar›m›n yay›lmas›yla
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ortaya ç›kan tehditler de hemen hemen ayn›yd›. S›tma tehdidi de bunlardan
biridir. Afrikal› çiftçiler tar›m yapmak için ormanl›k alanlar› açt›kça, hastal›k
yayan yerli sivrisinek türlerine da hayat alan› yaratt›lar ve kendi çiftçi hayatlar›n›n sürdü¤ü alanlar› bu vektörle paylaflmaya bafllad›lar. Bu “birlikte yaflam”, mikro-evrimsel bir süreç içinde bu bölgede yaflayan insan türünün bir
tür ba¤›fl›kl›k gelifltirmesine yol açt›. Bu ba¤›fl›kl›k kendisini orak hücreli anemi biçiminde bir hastal›kla gösterir. Nerede orak hücreli alyuvar geni varsa,
orada s›tmaya karfl› ba¤›fl›kl›k geliflmifl demektir. Orak hücreli alyuvar geni,
Afrikal›lar›n s›tmaya karfl› güçlü bir ba¤›fl›kl›k sunmakla birlikte bir tür kans›zl›k hastal›¤›n›n da kayna¤›d›r. ‹nsan türü s›tmaya karfl› iki tür ba¤›fl›kl›k
gelifltirmifltir. Biri Afrika kaynakl› olup orak hücreli anemi geni ile ba¤lant›l›d›r; di¤eri ise Ortado¤u kaynakl› olup Cooley anemisi denilen bir tür kans›zl›k hastal›¤›n›n öldürücü olmayan geni ile ba¤›fl›kl›k geliflmifltir. Afrika kaynakl› anemi, kuzey-güney yönünde ilerleyerek bu ba¤›fl›kl›¤› yaym›flt›r. Ortado¤u kaynakl› olan› ise do¤u-bat› yönündeki bir yay›lma ile s›tma direncini
beslemifltir.
Bu do¤u-bat› yönlü yay›lman›n merkezinde Akdeniz yer al›r. Akdeniz'de
thalassaemia'ya (Cooley anemisi) neden olan bir genin heterozigot hali, bireye
s›tmaya karfl› ba¤›fl›kl›k kazand›r›r. Bu durumda hastal›¤›n ad› thalassaemia
major olur. Thalassaemia major'un ortaya ç›kmas› durumunda hastal›k bireye büyük zarar vermez; bunun yan›nda s›tmaya karfl› direnç sa¤lar. Bu gen,
Akdeniz'de s›tman›n çok yayg›n oldu¤u bölgelerde yüksek frekanslarda bulunur. thalassaemia'n›n homozigot hali ise öldürücüdür. Bu durumda hastal›k
thalassaemia minor ad›n› al›r. Türkiye'de homozigot genin görülme s›kl›¤›
1/10.000'dir. Adana'da thalassaemia minor tafl›y›c›lar›n›n oran› ise 1/40'd›r
(Demirsoy 1988: 862-3).
S›tman›n Anadolu'nun denizlere yak›n oval›k bölgeleriyle Yukar› Mezopotamya bölgesinin endemik bir hastal›¤› oldu¤u söylenebilir. Bu hastal›¤› yapan en önemli etken bölgedeki yaflam biçiminin ve ekolojik koflullar›n hastal›k tafl›yan vektörlerin (sivrisinek türlerinin) yaflamas›na ve üremesine uygun
bir ortam sunmas›d›r. Tarihsel olarak hastal›¤›n varl›¤›, thalassaemia major'un (ß-thalassaemia major) bu bölgedeki s›kl›¤›yla iliflkilendirilmek suretiyle çok yerde gösterilmifltir.
ß globin geninde ortaya ç›kan 150 civar›ndaki mutasyonun neden oldu¤u
bu kal›tsal anemi (ß-thalassaemia major) ilk çocukluk döneminde öldürücüdür. Haldane'a göre (1949), s›tman›n salg›n halde oldu¤u bölgelerde bu otosomal çekinik hastal›¤›n yüksek prevelans›, bir s›tma çevresinde heterozigot tafl›y›c›lar için seçici bir avantaj yaratmaktad›r. Angel (1966), bu hastal›¤›n eski
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bir hastal›k oldu¤unu, Neolitik dönemde su kenarlar›nda kurulan sürekli yerleflimlerde s›tma prevalans›n›n yükselmesine karfl› heterozigot durumda genetik bir korunma sa¤land›¤›n› ileri sürmüfltür. fiimdiye kadar hastal›¤›n evrimi
iki aç›dan incelenmifltir. Birincisi farkl› modern toplumlarda bugünkü mutasyonlar›n da¤›l›m›ndan yola ç›karak de¤erlendirme yapmak biçimindedir. ‹kincisi ise eski toplumlara ait iskelet kal›nt›lar› üzerinde kemik patolojisi çal›flmalar› yapmak suretiyle elde edilen verilere dayanmaktad›r (Filon vd. 1995:
365).
Thalassaemia-s›tma iliflkisi ters yönden de gösterilmifltir. Büyük bir s›tma
savafl program›n›n uygulanmas›ndan önce thalassaemia'n›n saptanmad›¤› K›br›s'ta, mücadelenin sona ermesinin ard›ndan (1944) çocuklar aras›nda enfeksiyona ba¤l› olmayan ortak bir anemi biçimi görülmüfltü (Weatherall 1998: 2).
Eski toplumlarda s›tman›n varl›¤›n› tespit etmek için, thalassaemia majors›tma iliflkisinden yola ç›k›larak kemik üzerinde thalassaemia'n›n iflareti say›lan baz› patolojilerden hareket edilmektedir. Bu patolojilere büyük ölçüde kafatas›nda rastlanmakta ve kafatas›ndaki iki lamina aras›nda yer alan süngersi dokuda (diploic) anormal kal›nlaflma ile (Porotic hyperostosis) kendisini göstermektedir. Thalassemia major kafatas›nda iz b›rak›rken thalassemia minor
kemik dokusunda herhangi bir iz b›rakmamaktad›r. Hem bu hastal›¤›n evrimini ve yay›l›m›n› izlemek hem de geçmifl topluluklar›n yaflad›¤› çevresel bask›y› anlamak için farkl› tan›lara baflvurmak da önemlidir. DNA teknolojisindeki son geliflmeler bu soruyu cevapland›rmak için bir f›rsat yaratm›flt›r. Sekans analizi yoluyla elde edilen sonuçlar, 20. yüzy›l›n bafllar›na kadar s›tman›n salg›n halde yafland›¤› ‹srail'deki Tel Ahziv yerleflmesinde ‹.Ö. 11 ilâ 7.
yüzy›llara ait Fenike mezarl›¤› ile ‹.S. 16 ilâ 19. yüzy›llar aras›na ait Osmanl› dönemi mezarl›¤›ndan ç›kan iskeletlerde ß-thalassaemia'n›n varl›¤›n› ortaya koymufltur (bkz. Filon vd. 1995).
Keza s›tman›n endemik oldu¤u Akdeniz bölgesinde ß-thalassaemia'n›n en
s›k görülen genetik hastal›klardan biri oldu¤u kaydedilmektedir. Genetik
araflt›rmalar, ß-thalassaemia'ya ß-globin geninde ya da onun çok yak›ndaki
bölgelerde ortaya ç›kan 180 farkl› mutasyonun neden oldu¤unu ortaya koymufltur. Akdeniz bölgesinde 50 civar›nda mutasyon tan›mlanm›flt›r. ß-thalassaemia mutasyonlar›n›n s›tmaya karfl› k›smî bir koruma sa¤lad›¤› kan›tlanm›fl oldu¤una göre, Neolitik dönemde tar›m›n ilk ortaya ç›kt›¤› batakl›k sahalarda thalassaemia'n›n pozitif bir seçilim etkisine sahip oldu¤u söylenebilir
(Perrin vd. 1998: 169).
Ortado¤u'da Neolitik yerleflmelerin yo¤un olarak bulundu¤u, dolay›s›yla
tar›msal hayat›n bafllad›¤› ve Tunç Ça¤›'ndan bafllayarak belirli bölgelerinde
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Müzmin s›tmal› ve büyük dalakl› çocuklar

sulu tar›m yap›lan “Verimli Hilal” bölgesi1, yerleflik hayat›n ilk bafllad›¤› ve
tar›ma ilk geçilen bölge olmas› hasebiyle, s›tman›n orijin bölgesi olmak ihtimalini de bar›nd›rmaktad›r. Akdeniz anemisi-s›tma iliflkisine dayanan analizlerden yola ç›karak tarihsel topluluklar üzerinde yap›lan araflt›rmalar bu tezi
güçlendirmektedir.
Perrin ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flma, ß-thalassaemia'dan sorumlu baz›
mutasyon tiplerinin Bat› Akdeniz'e Do¤u Akdeniz'den tafl›nd›¤›n› göstermektedir. Özellikle Do¤u Akdeniz ülkelerinde (büyük ölçüde Türkiye ve Lübnan'da) yüksek s›kl›klarda saptanan IVS-I-110 mutasyonu, muhtemelen 16.
yüzy›lda Türkiye'den Cezayir'e göç etmifl kiflilerce tafl›nm›fl olmal›d›r. Osmanl›lar taraf›ndan hiçbir zaman iflgal edilmemifl olan Fas'da bu mutasyon hiç görülmedi¤i halde, Cezayir'de iki sekans haplotipi mutasyonun her iki tarafta da
yer ald›¤›n› göstermektedir. Bu mutasyonun Do¤u Akdeniz'de yüksek görülme
s›kl›¤›na ve Türkiye'deki sekans haplotipi sonuçlar›na göre, Perrin ve arkadafllar›, mutasyonun orijinal olarak “Verimli Hilâl” sahas›nda ortaya ç›kt›¤›n›
ve büyük olas›l›kla ilk yerleflimin ve tar›m›n bafllam›fl oldu¤u güneydo¤u Türkiye'den güneybat› Türkiye'ye do¤ru yay›ld›¤›n› düflünmektedirler. ‹ran'da daha düflük frekanslar›n saptanm›fl olmas›, mutasyonun Kafkasya ve Hindistan'da daha sonra ortaya ç›km›fl oldu¤unu gösteren veriler ve Lübnan, K›br›s
ve Yunanistan'da yüksek bir s›kl›¤›n görülmesi, bu yay›lma yönünü do¤rulayan verilerdir. Araflt›rmac›lar, mutasyonun Akdeniz çevresinde yay›lmas›n›
1 Bu bölge bugün Türkiye s›n›rlar› içinde kalan hemen hemen bütün güneydo¤u bölgesini içine almaktad›r.
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Kazma ve kürekle saz ve otlar› temizlenen bir kanal (Antalya)

Yunan ve Fenike kolonizasyon hareketlerine ba¤laman›n gözard› edilemeyecek bir olas›l›k oldu¤unu söylemektedirler (Perrin vd. 1998: 175-6).
Anadolu'nun eskiça¤lara ait iskelet serilerinde morfolojik düzeyde rastlanan baz› patolojiler thalassemia major'un varl›¤›na iflaret etmektedir. Ortado¤u'nun en eski Neolitik köylerinden olan Çayönü'nde (Diyarbak›r-Ergani) gün
›fl›¤›na ç›kar›lan bireylere ait kafataslar›nda yo¤un porotic hyperostosis saptand›. Bunun thalassemia major belirtisi olma ihtimali yüksektir (bkz. Özbek
1988: 130-1). Bunun gibi Karatafl ve Kal›nkaya erken Tunç Ça¤› yerleflmelerinde (Angel ve Bisel 1986), Lübnan'daki Kalkolitik Ça¤ yerleflmesi Byblos'ta
ele geçen bir çocuk kafatas›nda (Özbek 1981) ayn› belirtiler görülmüfltür. Bu
verilere dayanarak, s›tma hastal›¤›n›n orijin bölgesiyle Neolitik dönemde tar›m›n ilk uyguland›¤› bölgenin birbiriyle örtüfltü¤ü söylenebilmektedir.
Not edilmesi gereken bir baflka ilginç durum, Türkiye’nin güneyinde ve Akdeniz havzas›n›n Afrika ile temas› bulunan alanlar›nda orak hücreli aneminin
de görülmüfl olmas›d›r. 1929’da Cooley ve Lee bir Yunanl› çocukta, 1932’de Rosenfeld ve Pincus bir ‹talyan çocukta, 1933’te Clarke bir Sicilyal› çocukta,
1937’de Johnson ve Townsend yine bir Yunanl› çocukta, ayn› y›l Haden ve
Evans iki Sicilyal› kardeflte, 1941’de Mallory bir ‹talyan gençte, 1943’te Ogden
bir ‹spanyol çocukta orak hücreli anemi tespit ettiler. Benzer flekilde Yunanistan, Sicilya ve M›s›r’da benzer vak’alar rapor edilmiflti. Türkiye’de ilk bulgu,
1946 y›l›nda Ekrem fierif Egeli ile Sermet Ergun’un 22 yafl›nda ‹mrozlu bir
Rum k›zda buldu¤u anemiydi. 1953’te Müfide Küley ve Agâh Tuna, Mersinli
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bir çocukta benzer bulguya rastlad›lar. Yine 1956’da Mersin Devlet Hastanesi
dahiliye uzman› Muzaffer Aksoy 15 ayr› bireyde orak hücreli anemi tespit etti (bkz. Aksoy 1956). Bu durum, Afrika merkezli ba¤›fl›kl›¤›n göçler yoluyla kuzeye do¤ru ilerledi¤ini ve thalassemia major tipi ba¤›fl›kl›kla kar›flt›¤›n› göstermektedir. ‹nsan hareketi ba¤›fl›kl›k tiplerini de yaymaktad›r. Bu bulgular,
baflta yapt›¤›m›z tespitle, yani orak hücreli anemi ba¤›fl›kl›¤›n›n Afrika merkezli olmak üzere kuzeye ve güneye, Ortado¤u merkezli ba¤›fl›kl›k biçiminin
ise do¤u-bat› yönünde geliflti¤i belirlemesiyle örtüflmektedir.
Orijin Bölgesinde Güncel Durum
S›tman›n merkezi yine Karacada¤ bölgesidir. Yukar›da ortaya koydu¤umuz paleopatolojik ve genetik veriler ve ç›kar›mlar da s›tman›n antik orijin
bölgesinin bu alan oldu¤unu kuvvetle muhtemel hale getirmektedir. Bugün de
ayn› alan›n yo¤un s›tma bölgesi olarak tan›mlanmas› bir tesadüf olmasa gerek. Cumhuriyet döneminde s›tma sa¤alt›m› ile ilgili çok güçlü programlar uygulanm›fl olmas›na karfl›n, s›tma bu alandan bir türlü sökülüp at›lamad›. Bunun çeflitli nedenlerinden söz edilebilir. Birinci neden olarak bölgenin idarî
yönden üç ayr› ile ait olmas› gösterilmektedir. Karacada¤ bölgesinin idarî bak›mdan üç ayr› il -Mardin, Urfa ve Diyarbak›r- taraf›ndan paylafl›lmas›, koordinasyon yoklu¤u ve ulafl›m zorluklar› nedeniyle mücadeleyi güçlefltirmektedir. Ancak geleneksel olarak Türkiye'de s›tman›n yo¤un olarak görüldü¤ü bölgelerde sulak alan varl›¤›, düflük rak›m, yüksek yaz s›cakl›¤›, k›y›lara yak›nl›k gibi ekolojik etkenler rol oynamaktad›r. Örne¤in s›tma prevalensi araflt›rmalar›, Papua Yeni Gine'de ve baz› Melanezya adalar›nda s›tma mücadelesinden önce hastal›¤›n 2500 m. rak›m›n alt›nda bulundu¤unu ortaya koymufltur.
Papua Yeni Gine'nin iç bölgelerinde de hastal›¤›n s›kl›¤› azal›r. Diamond’un
aktard›¤›na göre (2004: 424), Avrupal›lar›n Yeni Gine’de büyük sa¤l›k sorunlar› yaflamad›klar› tek yer yüksek bölgelerdi. Zira buralar s›tman›n yay›labilece¤i yüksekli¤in üzerinde kalan k›s›mlard›. An›lan ekolojik koflullar, paraziti tafl›yan vektörün yaflamas›na uygun ortam› vermektedir. Urfa bölgesinin
yüksek k›s›mlar› da, gerek rak›m, gerek ortalama yaz s›cakl›¤›, gerekse insan
eliyle yarat›lm›fl habitat bak›m›ndan hastal›¤›n yerleflmesini olanakl› k›lan
koflullara sahiptir.
Ancak hastal›¤› var eden koflullar aras›nda, belki de en önemli etken sosyo/kültürel etkenlerdir. Zira ekolojik etkenlerin olumsuz etkisi, biyolojik/t›bbî
çal›flmalarla izale edilebilece¤i halde, sosyo/kültürel koflullar›n de¤ifltirilmesi
uzun bir zaman ve çaba gerektirmektedir. Çünkü hastal›¤›n varl›¤›n› kolaylaflt›ran “yaflam biçimi”, k›sa zamanda ve ani biçimde de¤ifltirilebilecek bir et-
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ken olmad›¤› gibi, sa¤alt›m çal›flmalar›nda belirli bir dirençle karfl›lafl›lmas›
da muhtemeldir.
Urfa çevresinde s›tma hastal›¤› bak›m›ndan ilginç bir durum gözlemlenmektedir. Zira hastal›k Karacada¤ bölgesinde görüldü¤ü halde, Urfa’n›n oval›k çevresinde bugün hastal›¤a rastlanmamaktad›r. Oysa 20. yüzy›l›n bafl›na
ait kay›tlarda hastal›¤›n bütün vilâyet sath›nda yayg›n oldu¤u görülmektedir.
Dr. fiefik Arif’in Türkiye’nin S›hhî-‹çtimaî Co¤rafyas› serisinden ç›kan Urfa
Vilâyeti cildinde (1925: 39), hastal›¤›n “merzaga m›nt›kada [batakl›k bölgede]
bulunan kariyelerde münteflir bir halde” bulundu¤unu bildirir. Oysa bugün
batakl›k say›labilecek alanlarda hastal›¤a rastlanmamakta, aksine hastal›¤›n
da¤l›k bölgede tutunmufl bulundu¤u gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ne
olabilir? Urfa bölgesi, Suriye-Türkiye s›n›r› oluflturulana dek Orta F›rat bölgesiyle Karacada¤ aras›nda transhümans hareketi yapan hayvanc› göçerlerin
cevelan alan›yd›. Özellikle Arap ve Kürt afliretleri bu bölgeyi yazlak ve k›fllak
alanlar olarak kullanmaktayd›. Ancak s›n›r meydana geldikten sonra bu afliretlerin büyük bölümü yerleflik tar›mc› hayata geçmek zorunda kald› ve bu süreçte Karacada¤ bölgesi yo¤un bir köyleflmeye u¤rad›. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
zaten s›tman›n jenerik bölgesi olan Karacada¤’da bu tarihlerden itibaren hastal›k tafl›y›c› vektörle insan aras›nda daimî ve yak›n bir iliflkinin kuruldu¤unu söyleyebiliriz. Büyük bir ihtimalle bölgedeki s›tma, Karacada¤ bölgesine
hayvanlar›yla ç›kan göçerlerin hastal›¤› oradan alarak güneydeki düzlük
alanlara tafl›mas›yla yay›l›yordu. Göçebe-hayvanc› hareket kesilince, s›tmay›
oval›k alana tafl›yan ajanlar da ortadan kalkm›fl oldu ve bugünkü tablo meydana geldi.
Sonuç
S›tman›n tar›mc› kültürün kadim hastal›¤› olmas›, insan›n bu hastal›kla
neredeyse birlikte yaflamas›, bir taraftan ona karfl› genetik birtak›m ba¤›fl›kl›k araçlar›n›n geliflmesine yol açarken, bir taraftan da kültürel korunma biçimlerini ortaya ç›karm›flt›r. Kültürün en önemli ifllevlerinden birisi, hayat›n
idamesi için gerekli olan ihtiyaçlar›n giderilmesine yönelik stratejiler sunmas›d›r. S›tma gibi sa¤l›k sorunlar› karfl›s›nda tar›mc› kültürün üretebildi¤i yegâne çözüm “cibinlik kullan›m›” olmufltur. Heredot’un tarihinden bu tarafa bu
bölgelerde cibinli¤in kullan›ld›¤› bilinmektedir. Ayr›ca modernleflme ile birlikte t›bbî ve biyolojik mücadele araçlar›na karfl› bir aflinal›k ve bu araçlar› kullanan örgütler karfl›s›nda oluflmufl bir beklentinin varl›¤›ndan da söz edilebilir. Özellikle Cumhuriyet döneminde çok ciddi bir s›tma eradikasyon program›
uygulanm›fl ve hastal›k büyük ölçüde geriletilmifltir. Ancak bugün hastal›k yi-
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ne yay›lma istidad› göstermektedir. Özellikle yeni bir küresel ›s›nma dalgas›n›n tehdidi alt›nda bulunmam›z, hastal›¤›n yeniden canlanmas›nda ve hatta
öldürücü tiplerinin tropik alanlardan kuzeye ve güneye yay›lmas›nda önemli
bir etken olaca¤a benzemektedir.
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Özet: S›tma, insanl›¤›n tar›m ça¤›na geçmesiyle birlikte, insan türünün de¤iflen yaflam
biçimine efllik eden bir hastal›k olarak geliflmifl ve yay›lm›flt›r. Bu yay›lma Afrika ve Ortado¤u orijinli olarak do¤udan bat›ya, güneyden kuzeye insan toplumlar›n› etkilemifl ve onlar›n tar›mc›
iflgücüne büyük zarar vermifltir. Bu makalede s›tman›n tar›m ve üretimle iliflkisi üzerine, Türkiye
örne¤i esas al›narak bir de¤erlendirme yap›lmaktad›r.
Anahtar sözcükler: S›tma, tar›m, Neolitik, Urfa, anemi, Türkiye.
Abstract: Malaria appeared as a disease with the beginnings of the agricultural era and spread
out along the changing patterns of life of humankind. It originally started from Africa and the
Middle East, and as diffused in east-west and south-north directions it caused severe damage to
agricultural labour. This article evaluates the case of Turkey trying to show its relation with agriculture and production.
Key words: Malaria, agriculture, Neolithic, Urfa, anaemia, Turkey.
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