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Erasistratus; “Antiochus ve Stratonice”
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4 M.Ö. üçüncü yüzy›lda yaﬂam›ﬂ Erasistratus önemli bir anatomist, fizyolog ve doktordur. Herophilus ile birlikte bilinen ilk disseksiyon çal›ﬂmalar›n› yapm›ﬂ olan Erasistratus ayr›ca serebrum
ve serebellumun ayr›nt›l› tan›m›n› yapan ilk kiﬂidir. Zaman›n Kral› Seleceus’un o¤lunun yakaland›¤› ve de kay›tlara geçen ilk psikosomatik hastal›¤›n teﬂhisini koyup, Prensin tedavisine katk›da
bulunmuﬂtur.
Anahtar kelimeler: Erasistratus, vivisection, Antiochus ve Stratonice, Sappho’nun semptomlar›
Erasistratus; “Antiochus and Stratonice”
4 Erasistratus was an important anatomist, physiologist and physician who had lived in the 3. century before Christ. He had made the first known dissection studies together with Herophilus and
he had been the first one that made the detailed definition of cerebrum and cerebellum. Erasistratus had also been known as the doctor of King Seleceus’ son who had been ill for a psychosomatic disorder.
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“Give me your hand, let me know your pulse”
W. Shakespeare

risto’nun torunu Kos’lu (‹stanköy-Yunan
adas›) Erasistratus (m.ö. 304-250) büyük
bir anatomist ve doktordu. Fizyolojinin
kurucusu olarak da kabul edilir. Kos Adas›’nda
do¤up ayn› yerde t›p e¤itimini ald›ktan sonra ‹skenderiye’de kurulmuﬂ olan t›p okuluna gitmiﬂtir. Burada Kalkedon’lu (Kad›köy-‹stanbul) Herophilus’la birlikte kadavralar üzerinde disseksiyonlar yapm›ﬂlard›r. Ayn› zamanda hükümlü,
yaral› insanlar(gladyatörler) üzerinde de tedavi
veya araﬂt›rma amaçl› disseksiyonlar “vivisection” yapt›klar› iddia edilmektedir. Bilim tarihinde m.ö. 3. yy.’da ‹skenderiye’de yap›lan bu disseksiyonlar›n çok önemli bir yeri vard›r. Bu ta-
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rihten Vesalius’a kadar (1514-1564) ve daha
sonra da Rönesans dönemine kadar insan bedeni üzerinde disseksiyon yap›lmad›¤› düﬂünülürse bu çal›ﬂmalar›n ne kadar önemli ve ﬂaﬂ›rt›c›
oldu¤u tahmin edilebilir. Bilim tarihinde bu “vivisection” olarak bilinen disseksiyonlar tabu
olarak kalm›ﬂ, çok araﬂt›r›lmam›ﬂ, H›ristiyan tarihçileri taraf›ndan suçlan›lm›ﬂ, reddedilmiﬂtir.
‹skenderiye Kütüphanesi’nin yanmas› sonucunda bugüne hiçbir yaz›l› belge ulaﬂamam›ﬂt›r. ‹lk
yaz›l› bilgiler Celsus (m.s. 30) ve Galen (m.s.
40) taraf›ndan aktar›lm›ﬂt›r. Kadavra disseksiyonlar›n›n yan›nda tedavi amaçl› yap›lm›ﬂ olabilecek, yaral› suçlularda yap›lan bu disseksiyonlar›n niçin, nas›l ve ne ﬂartlarda yap›ld›¤›n›n cevaplar› tam olarak bilinmemektedir. Ruh ve beden iliﬂkisini anlamaya çal›ﬂan bu bilim insanlar› insan fizyolojisi ve anatomisinde ﬂaﬂ›rt›c› dü129
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zeyde günümüze ulaﬂan ç›¤›r açacak çok önemli buluﬂlar yapm›ﬂlard›r.
Erasistratus insan vücudunun atomlardan oluﬂtu¤u bunlar›n hava (pneuma) ile can buldu¤u ve
beyinden ç›kan sinirler arac›l›¤›yla vücuda yay›ld›¤›n› düﬂünmüﬂtür. Duysal ve motor sinirlerin ayr›m›n› ve serebrum ve serebellumun ilk
ayr›nt›l› tan›m›n› yapm›ﬂt›r. Entellektüalitenin
beynin k›vr›mlar›ndan kaynakland›¤›n› belirtmiﬂtir. Kardiyoloji alan›nda ise kalp kapakç›klar›n› ve kalp ritimlerini saptam›ﬂ, kalbin duyular›n merkezi olmad›¤›n› bir pompa olarak çal›ﬂt›¤›n› ifade etmiﬂ, arter ve venlerin ayr›m›n› yapm›ﬂt›r.
Jacques-Louis David’in (1748-1825) 1774 tarihinde tamamlad›¤›, “Antiochus ve Stratonice”
resminin antik dönemden al›nan e¤lenceli bir
öyküsü vard›r. Antiokus Suriye Kral› Seleceus’un o¤ludur. Seleceus rica üzerine Yunanl›
Demetrius’un k›z› Stratonice ile henüz 20 yaﬂ›na gelmeden evlenir. Yaﬂl› Kral ile uyumlu evlilikleri sonucunda bir çocuklar› olur. Bu arada
Antiochus ﬂiddetli bir hastal›¤a yakalanm›ﬂ hiç130

bir ﬂey yememekte ve içmemekte sürekli yatmaktad›r. Gün geçtikçe kilo kaybeden prense
doktorlar teﬂhis koyamamakta ve Prens yavaﬂ
yavaﬂ ölüme do¤ru gitmektedir. Erasistratus
ça¤r›l›r. Erasistratus Prensi muayene eder, yan›nda oturarak bir süre gözlemler. Kral›n genç
ve güzel kar›s›, prensin üvey annesi Stratonice
içeri girdi¤inde, prensin nabz› h›zlan›r, taﬂikardi, yüzünde k›zarma, sesinde bozulma, terleme,
bak›ﬂlar›nda k›r›lma (Sappho’nun semptomlar›)
olur. Bunun üzerine Erasistratus bu bulgular› di¤er bulgularla birleﬂtirerek Antiokus’un üvey
annesine aﬂ›k oldu¤unu, bu aﬂk›n imkans›zl›¤›
nedeniyle prensin zamanla içine kapand›¤› ve
çaresizleﬂti¤ini tespit eder. Yaﬂl› Krala o¤lunun
kar›s›na aﬂ›k oldu¤unu bunun imkans›zl›¤›n› ve
bütün problemlerin bundan kaynakland›¤›n› belirtir. Kral bu duruma çok bozulur. Fakat o¤lunun sa¤l›¤› ve ülkesinin gelece¤i için tüm gelenekleri y›karak genç kar›s›n› o¤luna verir ve
Prens tümüyle iyileﬂir. Erasistratus’un bu teﬂhis
ve tedavisi kay›tlara geçen ilk psikosomatik hastal›kt›r. Daha sonra ödip kompleksi olarak da
çokça tart›ﬂ›lacakt›r. ‹lk psikiyatrist ve kardiyak
ritmolog olarak da tarihe geçmiﬂtir.
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Erasistratus; “Antiochus ve Stratonice”

Jacques-Louis David’in, (Frans›z ressam, Neoklasik Ekol) 1774 y›l›nda tamamlad›¤› ünlü “Antiochus ve Stratonice” tablosuyla roma ödülünü
kazanan sanat tarihinin önemli sanatç›lar›ndand›r. Frans›z devriminden etkilenerek gerçekçi
tarzda resimler de yapm›ﬂt›r. Frans›z devrimini
desteklemiﬂ, Robespierre, Danton ve Marat’la
yak›n iliﬂki içerisinde olmuﬂtur. 1793’den sonra
çok insan›n öldürülmesine karﬂ› ç›km›ﬂ, devrimcilerle ayr›lm›ﬂt›r. 1797 tarihinde Napolyon ile
tan›ﬂm›ﬂ ve Napolyon’un resmi ressam› olarak
çal›ﬂm›ﬂ, 1825 senesinde Brüksel’de ölmüﬂtür.
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Önemli eserleri; Sokrates’in Ölümü (1787), Marat’›n Öldürülmesi (1793), Sabin Kad›n›n Müdahalesi (1799), Napolyon’dur (1800).
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