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yanl›ﬂ tahminleriyle de t›p tarihinde bin y›ll›k bir süreye damgas›n› vurmuﬂtur (ﬁekil 16.4).
Roma T›bb›’nda imparatorlar taraf›ndan hekimlere baz› ayr›cal›klar tan›nm›ﬂt›r. Bunlardan baz›lar› ﬂunlard›r: MÖ 46 y›l›nda Julius Caesar
Roma’da çal›ﬂan tüm hekimlere kökeni ne olursa olsun vatandaﬂl›k hakk› tan›m›ﬂt›r. MS 10 y›l›nda Octavius Augustus hekimleri vergiden muaf
tutmuﬂtur. MS 74 y›l›nda Vespasianus ise hekimlerin haks›z tutuklanmamalar› için yasa ç›karm›ﬂ, kendilerine örgütlenme hakk› tan›m›ﬂt›r. MS
98-117 y›llar› aras›nda ‹mparator Traian doktorlar›n vergilerden ve askerlikten muaf tutulmas›na karar vermiﬂtir. Severus Alexander MS 222235 y›llar›nda baz› hekimlere maaﬂ ba¤lam›ﬂ ve fakir ailelerin o¤ullar›na e¤itim verdirtmiﬂtir.
Do¤u Roma’n›n ayr›lmas›yla kurulan Bizans ‹mparatorlu¤u’nda t›p,
Eski Roma T›bb›’n›n devam› ﬂeklinde uygulanm›ﬂt›r. Ancak uygulamalar Mezopotamya ve M›s›r T›bb›’ndaki sihir unsuru ve Anadolu’da uygulanan folklorik t›p ile zenginleﬂtirilmiﬂ, Hristiyan inanc› ön plana ç›kar›lm›ﬂt›r. Hastal›k ve ölüm tanr› iﬂi olarak kabul edilmesine ve t›bb›n
resmi olarak kilise taraf›ndan kontrol edilmesine karﬂ›n, büyücüler ve
muskac›lar›n yay›lmas› önlenememiﬂtir. Bizans’›n en önemli hekimi

ﬁekil 16.4. Solda Galen ve karﬂ›s›nda Hipokrat. ‹talya’da Anagni Katedrali’nde bir fresk
(1231; Anagni, Lazio, ‹talya).
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Kraliçe Stratonice
Anatomist ve fizyolog hekim Erasistratus, Büyük ‹skender’in komutan› ayn› zamanda Suriye Kral›
olan Selevkos Nikator’un (Seleuceus Nicatorus) o¤lu Antikos’un (Antiochus) hastal›¤›n›n organik
de¤il, ruhsal oldu¤unu anlayarak tarihte kay›tlara geçmiﬂ ilk “psikosomatik hastal›k” teﬂhisi koyan
hekim olmuﬂtur.
Hikaye ﬂöyledir: Antikos çok ciddi hastad›r, hiçbir doktor hastal›¤a çare bulamam›ﬂt›r. Dönemin
‹skenderiye’de çal›ﬂan en ünlü doktorlar›ndan Koslu Erasistratus saraya davet edilir. Erasistratus
hastan›n nabz›n› muayene ederken birden nabz›n çok h›zland›¤›n›, hastan›n huzursuz olmaya
baﬂlad›¤›n›, k›zard›¤›n› ve terledi¤ini fark etmiﬂ. Kalbi yerinden ç›kacak gibi olan, bulant›s›
baﬂlayan, panik içinde görülen bir genç adam yatakta öylece yatmaktaym›ﬂ. Bu durum ve bulgular
hastay› muayene etti¤i saatler içinde birkaç kez tekrarlam›ﬂ. Erasistratus çok iyi bir gözlemle bu
bulgular›n yaﬂl› kral›n kar›s› olan genç ve güzel bir kad›n›n, Kraliçe Stratonice’nin odaya girmesi ile
eﬂ zamanl› oldu¤unu fark etmiﬂ. Kraliçe odadan ç›kt›ktan k›sa bir süre sonra Antikos normale
dönüyormuﬂ. Erasistratus hastal›¤›n fiziki de¤il ruhsal oldu¤unu saptam›ﬂ. Yani bugünün
tan›m›yla “psikosomatik hastal›k” tan›s› koymuﬂ. O¤lunun tedavisi için Kral’a kar›s›n› o¤luna vermesini önermiﬂ. Baba da o¤lunun tedavisi için eﬂini, o¤lunun üvey annesini o¤luna vermiﬂ.
Bundan sonra Stratonice ile Antikos evlenmiﬂler ve k›sa bir süre sonra da Kral taht›n› o¤luna
b›rakm›ﬂ. Antikos ise u¤runa babas›n› kaybetti¤i güzeller güzeli kar›s›n›n ad›na bir kent kurmuﬂ.

ﬁekil 16.5. “Antiochus ve Kraliçe Stratonice” (Jacques-Louis David, 1774; École des Beaux-Arts, Paris, Fransa).
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“Stratonikeia” isimli bu antik kent Mu¤la’n›n Yata¤an ilçesine ba¤l› Eskihisar köyü yan›ndad›r.
Bizansl› tarihçi Stephanos kenti MÖ 281-261 y›llar› aras›nda Antikos’un kurdu¤unu söyler, ancak
antik yazar ve tarihçi Appian ise kenti MÖ 294’de Selevkos’un bir türlü unutamad›¤› genç kar›s›
ad›na bizzat kendisinin kurdu¤unu ileri sürer. Kaz› çal›ﬂmalar› halen sürmekte olan bu antik kentte
tiyatro, agora, gymnasium ve gladyatör mezarlar› aç›¤a ç›kar›lm›ﬂt›r.
Birçok ünlü ressam bu olay› tuvale aktarm›ﬂt›r. Bunlar›n en ünlüsü Frans›z ressam Jacques-Louis
David’in 1774 y›l›nda tamamlad›¤› “Antiochus and Stratonice” isimli tablodur. Jacques-Louis
David (1748-1825), neoklasik tarz›yla sanat tarihinin en önemli ressamlar›ndan biridir. Tabloda
muhteﬂem saray atmosferi içinde, kocaman yata¤›nda uzanan Antiochus’un hemen yan›nda
Erasistratus oturmaktad›r. Ayak ucunda ise ellerini iki yana açm›ﬂ çaresizce duran Seleuceus ve
hemen ötede utangaç bir tav›r tak›nan Kraliçe Stratonice görülmektedir. Erasistratus, iﬂaret
parma¤›yla Stratonice’yi göstermektedir ve adeta “iﬂte hastal›¤›n ilac›” der gibidir. Erasistratus’un
parma¤›ndan sanki bir ›ﬂ›k huzmesi Kraliçe’nin tüm vücudunu ayd›nlanmaktad›r. Jacques-Louis
David’in tablolar›nda yo¤un kulland›¤› meﬂhur alt›n rengi ve tonlar› resme hakimdir (ﬁekil 16.5).


Oribasius’tur (325-403). ‹skenderiye’de t›p e¤itimi alm›ﬂ ve ‹mparator
Julien’in saray hekimli¤ini de yapm›ﬂt› (ﬁekil 16.6).
‹nsanl›k tarihi eskinin miras›n› paylaﬂ›p, üzerine eklenen yenilik ve de¤iﬂikliklerle günümüzde ﬂekillenmiﬂtir, gelecekte de bu ﬂekillenme devam edecektir. Örne¤in Yunan Uygarl›¤›, M›s›r Uygarl›¤›’ndan do¤rudan, Mezopotamya Uygarl›¤›’ndan ise Anadolu üzerinden özellikle
Hatti-Hitit ve Bat› Anadolu’daki ‹yon, Likya ve benzeri
uygarl›klardan etkilenerek ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu uygarl›klar
üzerine Roma Uygarl›¤› yerleﬂmiﬂ, onun devam›nda ise günümüz Avrupa toplumlar›n›n
kültürleri oluﬂmuﬂtur. Bugün
kullan›lan kavramlar›n, de¤erlerin temeli M›s›r, Mezopotamya ve Anadolu Uygarl›klar›’na kadar uzan›r.

ﬁekil 16.6. Pompei’den ç›kar›lan bir duvar resmi. Truva’dan kaçabilen Aeneas’›n baca¤›ndan ok baﬂ› ç›karan Lapyx
isimli hekim. Resimde Venüs de yer almaktad›r (MS I. yüzy›l; Arkeoloji Müzesi,
Napoli, ‹talya).

