TIBBI TERM~NOLOJ~N~ N TARIHINE VE ESASLARINA
KISA B~R BAKIS
Prof. Dr. Dr. ARSLAN TERZIO~LU
Platon'un bize haber verdi~ine göre Hippokrat (M.Ö. 460-377) t~bbi,
felsefeden yani o zaman~n anlay~~~na göre umumi bilimlerden ay~rarak ba~l~ba~~na bir bilim kolu haline getirmi~ tir. Bilimlerin geli~mesi için en lüzumlu
vas~ ta olan, ilmi lisan, yani terminolojinin de en az ilimler tarihi kadar eski
oldu~u dü~ünülecek olursa, t~ bbi terminolojinin de tababet ilmi kadar eski
oldu~unu da kabul etmek gerekmektedir. Gerek eski M~s~ r tababetinde gerekse Mezopotamya'daki Sümer, Asur, Babil tababetinde t~bba ait özel bir
terminolojinin varl~~~~bugüne kadar gelen papyruslann ve tabletler üzerindeki çivi yaz~ lann~n okunmas~ndan sonra belli olmu~tur.
~uras~~ muhakkak ki, bugünkü t~ bbi terminolojinin esas~~ "Corpus Hippocraticum" denilen ve sonralar~~bir araya getirilen Hippokrat tababetine ait
t~bbi eserlere dayan~r I . Büyük ~skender zaman~nda eski M~s~ r, Mezopotamya ve Hind tababetinin, Yunan tababeti ile tekrar temasa geçerek, biraz sonra ~skenderiye'deki me~hur tababet ekolünde yeni bir alt~n devrin aç~lmas~na
sebep oldu~u görülür. Fakat ~skender öncesi devirde de eski Yunan tababetinin Hind tababetinden etkilendi~i, hatta Hippokrat'~n bir sürü ilaç isimlerini ve baz~~ t~bbi deyimleri Hindçe zikretti~i ünlü eczac~l~k tarihçisi Hermann
Schelenz taraf~ndan ileri sürülmü~tür 2.
Artaxerxes Mnemon'un M.(5.416 y~llar~nda ya~ayan özel hekimi Ktesias
Hindistan'~~tan~d~~~~gibi, orada kullan~lan Karpion dedi~i merhemden bahseder ki bu t~bbi terminoloji Hind ilim lisan~~ Sansk~ritçe Karpura'dan karpion
~eklinde Yunancaya geçmi~~oldu~u görülmektedir 3. ~skender'in yan~nda
Hindistan'a görtürdü~ü Yunan hekimleri de, orda y~lan sokmas~ndan dolay~~
meydana gelen zehirlenmelere kar~~~çaresiz kal~nca, Hind hekimlerinin metodlar~n~~ tatbik ettiler. O zamandanberi t~ bbi terminolojiye geçen bir sürü
Sanskritçe tabirler bugün bile kullan~lmaktad~r. Mesela ~eker için kullan~lan
Michler, M. und J. Benedum: Einführung in die Medizinische Fachsprache. BerlinHeildelberg-New York 1972, s. 8.
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Schelenz,H.: a.e.,s. 51, 56; kr~. Flückiger :Pharmakognosie, 1893, S. 236.
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Saccharum deyimi (Almancada Zucker) Sanskritçe Çarkara ve Sakara deyiminden gelmektedir 4. Herodot, ~skitlerin memleketinde hamama girildi~inde, k~zg~n ta~lar üzerine serpilen ve tatl~~ bir uyu~ukluk yani narkoz durumu
veren Cannabis, denilen bir bitkiden bahseder. Bugün de Cannabis denilen
ve uyu~turcu hassalan olan t~ bbi nebat~ n ismi Sanskriçte S'ana, Ganjah olup
bu isim eski iran dilinde Kanab, Herodot zaman~nda Yunancaya Cannabis,
sonralar~~ Rusçaya Kanop, eski Almancaya Hanaf ~eklinde geçmi~tir. Me~hur
Isveç hekimi ve nebatat alimi Linneus'da bunu t~bbi terminolojiye Althaea
cannabia ~eklinde geçirmi~tir 5. Romatizma, asthma, lepra (cüzam), gonorrhoea
gibi bir sürü hastal~klara kar~~~ilaç olarak kullan~lan Piper longum, Hintlilerin
Ramayana's~nda Sanskritçe ismi olan pipa/i olarak geçer 6. Sonralan Hellenistik
devirde iskenderi'ye ye gemilerle Hindistan'dan ihraç edilen bu bitkisel ilac~n eski Yunancaya Sanskritçe "pipelin den bu ~ekilde geçti~i ve hatta Hippokkratik t~bbi metinde roi) ~iv6txoD xculkovatv ol InQoat ~d'~reQt ~eklinde zikredildi~i görülmektedir 7.
Hellenistik devirde büyük bir tababet merkezi haline gelen iskenderiye'de anatomik ara~t~rmalar insan cesetleri üzerinde yap~ lan te~rihlerle daha
da tekarnül etti~inden, gene iskenderiye'de toplanan Corpus Hippocraticum'a yeni t~bbi bilhassa anatomik deyimlerin ilave edildi~i görülür. Böylece
~skenderiye'de t~bbi terminolojinin büyük bir geli~me kaydetti~i bir tarihi hakikattir. Roma imparatorlu~unun ilk geli~me döneminde de iskenderiye,
Bergama gibi merkezlerde yüksek bir seviyeye ula~an Hellenistik devir Yunan tababeti Roma tababetini çok etkilemi~~olup; eski Yunanca, Romal~larda uzun süre tababet lisan~~ olarak kalm~~t~ r. Efesli Ruphos'un M.S.2. yüzy~lda yaz~lm~~~t~bbi eserinde o zamanki anatomik terminolcj~ nin e!.'d Yunanca
olarak kullan~ld~~~~görülmektedir. 8. Hellenistik devrin sonunda ya~ayan Bergamal~~ Galen'in (~~ 29-2oo) o zaman~n t~ bbi bilgilerini büyük eserinde bir araya getirmek istedi~i görülür. Galen'in eserlerinde kulland~~~~t~bbi terminoloji,

Strabo'ya göre Hindistan'da, Ikschu denilen nebattan ç~ kar~lan suya Çarkara denilmekte idi. Bk. Schelenz, H.: a.e.,s, 56.
Herodot, III,Kap. 74, 75. Bk.Schelenz, H.: a.e.,s. 56.
Dymock, William: Pharmacographia indica. Karashi 1972, Vol. II, s. 176-178.
Hippokrates: De morbis mulier. I, 84; Bk.Schelenz H. a.e.,s. 56.
Bk.Neumann, E.F.: Die anatomische Nomenklatur des Ruphos und ihre Beziehungen
zur JNA. Leipzig 1943 (Elle yaz~lm~~~tez).
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sonralar~~ as~ rlar boyunca, hatta Rönesans~ n sonuna kadar Avrupa'da t~bbi
terminolojinin esaslann~~ te~kil etmi~tir 9.
Romal~ lar, Hellenistik devirde arta kalan yak~n do~unun bütün devletlerini egemenlikleri alt~ na ald~ ktan sonra eski Yunan kültürünün tesiri alt~nda
kalarak, kendi kültürlerini bu eski antik devir kültürü üzerine in~a ettiler. Eski Yunan eserlerinin Latinceye tercümesiyle, Roma tababetinin ilk tekâmül
devrinin ba~lad~~~~görülür. Hekim olmad~~~~halde eski Yunan t~ bbi eserlerini
Latinceye çeviren Celsus (M.S.I. yüzy~l~n ilk yar~s~ ) Roma tababetinin ilerlemesinde çok büyük bir rol oynad~ . Celsus bu eserleri Latinceye çevirirken
kar~~l~klann~~ bulamad~~~~eski Yunanca t~ bbi deyimleri oldu~u gibi Yunanca
olarak bu Latince tercüme eserine alm~~t~. Bir k~s~ m eski Yunanca tabirleri
de Latinceye çevirmi~, hatta "Vulgar lâtince" denilen halk aras~nda kullan~lan kaba Latince tabirleri bile Latince t~ bbi terminoloji için kullanmak mecburiyetinde kalm~~t~. M.S.I. yüzy~lda ya~ayan Plinius'un (M.S. 23-79) "Tabiat Tarihi" isimli Latince eseri tenni ve bilhassa t~bbi terminolojinin geli~mesinde büyük bir rol oynam~~t~ r. Bu 37 ciltlik büyük eserin bir cildi anthropoloji ve fizyolojiye, sekiz cildi de t~bbi botani~e ve t~bbi zoolojiye tahsis edilmi~tir I°. H~ristiyanl~~~n M.S. 3 yüzy~ ldan itibaren Bat~-Roma'ya kadar yay~ lmas~yla birlikte Latince üzerine Yunanca ve ~branice'nin tesirleri artm~~t~r. Ispanya'da H~ristiyan patri~i olan Sevillal~~ isodor'un (570-636) "Etymyologiae"
isimli eseri ortaça~~Latincesinin geli~mesinde büyük rol oynad~. Ortaça~da
yaz~ lan bütün ilmi eserler, hatta Salerno t~p ekolüne ait bütün t~ bbi eserler ve
Avrupa'da ilk te~rihi yapt~~~~iddia edilen anatomi âlimi Mondino de Luzzu'nin (ölümü 1326) Bologna'da yazd~~~~me~ hur anatomiye ait eseri bu ~sodor'un eserinde kulland~~~~ortaça~~Latincesiyle yaz~lm~~t~r ". Ortaça~da
büyük bir geli~me kaydeden ~slam tababeti de Avrupa'da bu alandaki geli~meye yol açan belli ba~l~~ âmillerden biridir. Ço~u ortadan kaybolan eski Yunan ve Bizans t~ bbi eserleri önce Emeviler ve bilhassa Abbasiler devrinde
Arapçaya çevrilmi~, sonralar~~ar-Razi (865-925), Ali ~bn Abbas el-Mecüzi
(I o. yüzy~l) ve ~ bn Sina (980-1 o37) gibi büyük Islam âlimleri sayesinde ~slam
ilmi ve tababeti o zamana kadar görülmeyen bir ~ekilde geli~mi~ ti. Bu büyük
~slam alimlerinin eserlerinin Avrupa'da Latinceye çevrilmesiyle t~bbi termiBk.Marchel, E.: Galens anatomische Nomenklatur. Diss. Bonn 1951 (Daktilo ile yaz~lm~~~tez).
Briisseler, H.: Celsus und Plinius als Quelle der anatomischen Nomenklatur. Diss.
Bonn 1943 (Daktilo ile yaz~lm~~~tez).
" Lemaitre, M.: Die anatomische Nominldatur der Chirurgie des 13. U. 14. Jahrh. Diss.
Bonn 1951 (Daktilo ile yaz~lm~~~tez)
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nolojide Arapçan~n Latinceyi etkiledi~i ve bir sürü Arapça t~ bbi deyimlerin
Latinceye geçti~i görülür.
Aslen Arap olup sonradan Salerno'da Arapça t~bbi. eserleri Latinceye çeviren Constantinus Africanus (ölümü ~~o87) ve Ispanya'n~n Toledo ~ehrindeki
tercüme merkezinde ~slam âlimlerinin Arapça yazd~klan t~bbi eserleri Latinceye çeviren Gerard von Cremona (ölümü 1187) bir sürü Arapça ve ~branice
anatomik deyimlerin Latinceye geçmesine yol açt~ lar.
Böylece gerek ~bn Sina'n~n el-Kanun fi't-t~bb'~ n~n, gerekse di~er ünlü
Islam hekimlerinin eserleri Toledo'da ve Italya'daki tercüme merkezlerinde
Latinceye çevrilirken Arapça birçok t~bbi deyimler Latinceye girmi~,
tercümesi yap~ lamayan deyimlerin yerine Arapça kar~~~ m~~ yeni anatomik ve
di~er t~ bbi deyimlerin girmesi ile latino-barbari denilen bir barbar Latince
ortaya ç~km~~t~. ~bn Sina'n~n Kanun'unu en güzel ~ekilde, Kanuni Sultan
Süleyman zaman~ nda, Latinceye çeviren Andreas Alpago, 1527'de yay~nlanan bu Kanun tercümesinin sonuna ek olarak bir t~bbi deyimler lügatçesi
ilave etmi~ti. Bu lügatçe için Kanun'un ibn en-Nefis ve e~-Sirâzt taraf~ndan
yap~lan ~erhlerinden istifade etmi~ti 12 .
~bn Sina'n~ n Kanun'unun Latince tercümelerinde Arapça nomina anatomica üzerine t~p tarihçisi ve ~bn Sina uzman~~rahmetli Gemot Rath'~n de~erli ilmi çal~~malar~~vard~r. Prof. Gernot Rath'~n bu çal~~malar~nda belirtti~i
gibi, Avrupa'da ~bn Sina'n~ n Kanun tercümeleri ile Latinceye giren çok say~da Arapça nomina anatomica 1895'te Basel'de kabul edilen yeni Nomenklatur'a kadar yani sekiz as~ rdan fazla bir süre içinde Avrupa'da kullan~lm~~t~~ 13.
Bugün hâlâ kullan~ lan albuginea veya tunica albuginea gibi deyimler ~bn Sina ve er-Razi'nin eserlerinin Latinceye tercüme edenlerin Latincele~tirdikleri
Arapça deyimlerdir.
Rönesans devrinde Latincenin bir tababet lisan~~olarak olgunlu~a ula~mas~ nda yeni bir devir açan Vesal (1514-1564) ve William Harvey (15781657) gibi ünlü heldmlerin me~hur eserlerinin büyük rolü vard~ r. Vesal ve
Harvey'in eserleriyle anatomik tibbi terminoloji büyük bir zenginli~e ve aç~kl~~a ula~m~~t~ r. Bundan sonraki devirlerde de Latince, ilim ve bilhassa tababet lisan~~olarak geli~ti. Yaln~z Galen'den beri muhtelif anatomik deyimlerin,
vücuttaki sadece bir yer için kullan~lmas~~kar~~~kl~~a yol açmaktayd~. Vesal gi12 d'Alverr~y, Marie-Th&6e: Avicenne et tes m&lecins de Venice, in:Medioevo e renascimento studi in onore di Bruno Nardi I, Firenze 1955, 5.118.
13 Rath, Gernot: Die Anatomie des Avicenna und die Nomina anatomica in der Canonübersetzung des Gerhard von Cremona. Diss. Bonn 1948 (Daktilo ile yaz~lm~~~tez).
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bi büyük anatomlar bunun önüne geçmek için insan vücudundaki her uzuv
ve k~s~ mlar için yaln~z bir anatomik deyimin kullan~lmas~~ için çal~~t~lar ".
Ama sonraki devirlerde tekrar insan vücudundaki muhtelif yerlerin bir yerine
ayn~~ manaya gelen bir kaç anatomik deyimle isimlendirildi~i görüldü. Bu kar~~~ kl~~~~önlemek için, bizde Galatasaray'daki ilk modem t~bbiyenin hocalar~ndan Sigesmund Spitzer'in Viyana'daki me~hur hocas~~ Anatom Josef Hyrtl
(~ 811-1894) 188o senesinde Anatomik Nomenklatur'un (Anatomik terminolojinin) geni~~bir ~ekilde reforma tabi tutulmas~n~~ ileri sürdü. Böylece bir
Anatomik-Nomenklatur-Komisyonu kurularak, ~~ 895'te ~sviçre'nin Basel ~ehrinde yap~lan Anatomi kongresinde bu komisyonun tavsiye etti~i Anatomik
terminolojiyle ilgili teklif kabul edildi. Böylece Basel-Nomina-Anatomicas~~
olarak (k~sa ~ekliyle BNA) bilinen anatomik terminoloji ile art~k bir terimler
karga~al~~~ n~ n önüne geçildi. Bunun için 1 o.000 kadar anatomik deyim, yanl~~~anla~~lmaya sevkediyor gerekçesiyle resmen terkedildi. Basel-NominaAnatomicas~~ uzun müddet milletleraras~~ kabul edilen anatomik terminoloji
olarak kullan~ld~. Yaln~z zamanla baz~~ anatomik deyimlerin bu sistemde filolojik kaidelere uymay~~~~ve bu arada geli~en mukayeseli anatomideki baz~~ deyimlerle mutabakat~ n sa~lanamamas~~ 1920 ile 1930 seneleri aras~ nda Basel
Nomina-Anatomica's~ nda baz~~ düzeltmeler yap~ lmas~~ için haz~rl~ klara yol açt~. Almanya'n~ n me~hur t~ p fakültelerinden birinin bulundu~u Jena ~ehrinde
1935 senesinde yap~lan "Alman Anatomi Kongresinde" Hermann Stieve
(1886-1952) Basel-Nomina-Anatomicas~ndaki yukanda zikredilen iki yöndeki
aksakl~klar~~ bertaraf eden yeni bir Nomina-AnatOrnica teklif etti. Bu teklif kabul edildi. Bu "Jenanser Nomina-Anatomica" eskisine nazaran filolojik bak~mdan daha do~ru anatomik terminoloji getirmekle birlikte pratikte kullan~l~~~nda, ço~u kez uzun anatomik deyimlere yer verilmesinden, zorluklarla
kar~~la~~ldt. Milano'da 1936'da toplanan Milletleraras~~ Anatomi Kongresinde
bu Jena-Nomina-Anatomicas~~ esas~na göre çal~~~larak bir Milletleraras~~ Nomina-Anatomica yap~ lmas~~ kararla~t~r~ld~. Ama Basel-Nomina-Anatomicas~~
o zamana kadar milletleraras~~ kullan~lan bir durum arzetti~inden Jena-Nomina-Anatomicas~~ yaln~z Almanya'da tutundu ve di~er ülkelerde pek ra~bet
görmedi. Oxford'da toplanan 5. Milletleraras~~ Anatomi Kongresinde BaselNomina-Anatomicas~n~n düzeltilmi~~~ eklinin kabul edilmesine, bu düzeltmeyi yapmak için de Milletleraras~~ Anatomi-Nomenklatur-Komisyonu te~kil
edilmesine karar verildi. 1955 senesinde Paris'te toplanan 6. Milletleraras~~

'4 Steudel, J.: Vesals Reform der anatomischen Nomenklatur. Zum Vierhundertjahr-Jubiffium der Fabrica. Z. Anat. Entwickl-Gesch. ~~12 (1943), S. 675 ff.
Belleten C. L,
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Anatomi Alimleri Kongresinde, bu Nomenklatur-Komisyonu'nun çal~~malar~n~n neticesinde ortaya ç~ kan teklif kabul edildi.
Böylece bugün kullan~lan Paris-Nomina-Anatomicas~~ (k~salt~ lm~~~~ekliyle
PNA) ortaya ç~kt~. Paris-Nomina-Anatomicas~~ gerçi Basel-NominaAnatomicas~na dayanmakta ise de bir çok anatomik deyimleri Jena-NominaAnatomicas~ ndan alm~~t~ r. Jena-Nomina-Anatomicas~n~n etiolojik sahihlik
esaslar~na dayanmas~na kar~~l~k Paris-Nomina-Anatomicas~nda anatomik deyimlerin basit, k~sa ve çabuk hat~rlanabilecek ~ekilde olmas~na dikkat edilmi~tir. Paris-Nomina-Anatomicas~ nda bilhassa ~u hususlara dikkat edilmi~tir:
Her organ~n yaln~z bir anatomik deyimle isimlendirilmesi.
Bu anatomik deyimlerin imkanlar dahilinde yaln~z Latince olmas~.
Her anatomik deyimin bilhassa k~sa olmas~.
Topografik olarak birbirleriyle s~k~~ ili~kisi olan organlar~n benzer isimlerle adland~ r~lmas~. Mesela: Arteria femoralis ve Vena femoralis gibi.
Ayr~ nt~lar~~ belirten kelimelerin tam tezat~~ gösterebilecek ~ekilde olmas~ na. Mesela: Major ile minor; superior ile inferior gibi.
Makroskopik anatomiden müelliflerine veya onu bulana istinad eden
bütün deyimlerin ç~kanlmas~.
Paris-Nomina-Anatomicas~~ tg6o senesinde New York'ta toplanan Milletleraras~~ Anatomi Kongresinde baz~~ modifikasyonlarla daha da zenginle~tirilmi~~olup, Milletleraras~~ Nomenklatur-Komisyonu taraf~ndan devaml~~ olarak mükemmelle~tirilmektedir.
~imdiye kadar olan tekâmül tarihine bak~lacak olursa, klinik tababetin
terminolojisinin temizlenip bir nizama sokulmas~ na, anatomik terminolojide
oldu~u kadar bir gayret sarfedilmemi~~oldu~u görülür. Klinik t~ bbi terminoloji
için internasyonel bir mutabakata vanlamad~~~~için de, klinik tababetinde
kullan~ lan deyimlerin her ülkede anatomidekinin aksine, ba~ka ba~ka ~ekilde
olduklar~~ görülmektedir. Klinik t~ bbi terminolojisinin tekâmül tarihi de ~imdiye kadar tatmin edici bir ~ekilde incelenmi~~de~ildir. Yaln~z anatomik terminolojiden klinik tibbi terminolojiye geçi~in nas~ l oldu~unu göstermek için,
burada baz~~ tarihi mühim noktalara i~aret etmek gerekmektedir. Anatomik
terminoloji ile klinik terminolojinin aras~nda bir kar~~la~t~rma yap~ld~~~ nda ~u
esas farklar~n bâriz bir ~ekilde ortaya ç~ kt~~~~görülür:
t. Klinik terminolojide, bilhassa vücut organlar~~ ile ilgili olanlar~~ için
anatomik terminolojiye nazaran daha çok eski Yunanca deyimlerin yer ald~~~~
görülür. Mesela Anatom omurga için columna vertebralis Latince deyimini
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kullan~ rken klinisyen omurga ile ilgili hastal~ kta eski Yunanca Spondylitis,
Spondylose veya Spondylarthrose deyimlerini kullanmaktad~r.
2. Klini~in teorik dallar~ nda da terminolojinin, kimya, fizik, biyoloji gibi
fen bilimlerinde kullan~ lan terminolojinin tesiri alt~ nda kald~~~~görülür.
~ unu da burada vurgulamak laz~md~ r ki bugün klinik dallar~ nda kullan~lan t~ bbi terminolojide birçok deyimlerin eski antik devir tababetinde de
kullan~ ld~~~~bir hakikattir. Mesela bugün klinikte kullan~lan Enterocele veya
Hydrocele deyiminin men~ei Hippokrat ekolüne kadar uzan~ r. Bugün dermatolojik bir hastal~ k için kullan~ lan Psoriasis deyiminin Galenos'tan önce
bile kullan~ld~~~~biliniyor.
1311 'de ölen me~ hur hekim Arnald von Villinova'n ~ n da bir eserinde belirtti~i gibi organlardaki hastal~ klar için kullan~ lan deyimlerin organ~ n anatomik isminin sonunda bir Suffix de~i~ikli~i ile üretilmi~ lerdir. Mesela eski Yunancada böbrek için kullan~ lan Nephros deyiminden böbrekle ilgili hastal~ klara ait Nephrose, Nephrom, Nephritis gibi deyimlerin üretilmesi gibi, ki bu
deyimler bugün de klinik termininolojide kullan~ lmaktad~ r.
Klinikte kullan~ lan terminolojinin, bilhassa 18. yüzy~lda, belli kurallara
göre bir sistematik düzenlemeye sokulmas~~ için çal~~malar~ n yo~unla~t~~~~
görülür. Bitkiler ve hayvanlar için bir s~ n~ flama yapan ve terminolojik esaslar
ortaya koyan ünlü ~sveç hekimi Carl von Linne(~ 7o7-1778) klinik terminoloji
bilhassa hastal~klar için kullan~ lan deyimler için bir sistem ortaya koymaya
çal~~m~~t~ r. Ayn~~ yüzy~lda ya~ayan ve Montpellier t~p fakültesinde profesör
olan François Boissier de Sauvages de Nosologia methodica adl~~ eserinin ilk
bölümünde hastal~ klar için t~ bbi terminolojinin esaslar~ n~n ne olmas~~ gerekti~ini ortaya atm~~t~r. Bu bak~ mdan Sauvages, Carl von Linne ile birlikte klinik
terminolojinin babas~~ say~l~ r.
François Boissier de Sauvages'nin klinikte kullan~lacak t~ bbi deyimler
için ortaya att~~~~esaslar~~ k~saca ~öyle s~ ralamak mümkün:
. Her t~ bbi deyim k~sa ve basit olmal~d~ r. Çok kelimelerden olu~acak
deyimler yerine tek kelimeden ibaret deyimler kullan ~ lmal~d~r. Mesela
"infiammatio intestinorum" yerine sadece "Enteritis" kullan~ lmal~d~r.
Buna kar~~ n e~er çe~ itli manalara gelebilecek bir deyim kullan~l~yorsa,
buna, yanl~~~anla~~lmay~~ önleyici ikinci bir kelime ilave etmelidir.
Bir t~ bbi kavram~~ ifade edebilecek synonyme yani e~~anlaml~~ birden
fazla deyimlerden allegorik olmayan en k~sa olan deyimi seçmelidir.
Latince ve eski Yunanca kökenli olmayan barbar deyimler kullan~lmamal~d~r.
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Bunlar bugün de geçerli olan alt~ n kaidelerdir. Ama Sauvages'den sonra
ço~u kez çi~nendikleri de bir hakikattir.
Sauvages'nin bugün de geçerli olan bu kaidelerinin yan~s~ ra,bugün kay~ts~z ~arts~z kabul edemeyece~imiz ~ u kaidelerinden de bahsetmek gereklidir: Mesela Sauvages'nin t~ bbi terminolojide, t~ p d~~~~bilim dallanndan terimler al~ nmamal~d~r kural~ n~ n bugün geçerli olmas~ na imkan yoktur. Zira bilhassa 19. yüzy~ ldan beri deneysel bilimlerdeki geli~ menin sayesinde büyük
bir geli~ me gösteren ve kendisi de bir deneysel bilim haline gelen modern tababet, di~er deneysel bilimlerle iç içe ve devaml~~ kollaboration halinde oldu~undan, di~er deneysel bilimlerde kullan~ lan terminolojiyi de kullanmak
mecburiyetindedir.
Sauvages'nin hastal~klar~n bulundu~u yere veya sebebine göre isimlendirilmesi yerine, hastal~~~n Symptomlar~n~ n ~ekline göre isimlendirilmesi gerekti~i kural~n~~ da bugün kay~ts~ z ~arts~ z uygulamaya imkan yoktur. Gerçi
bugün de baz~~ hastal~ klar~ n isimlendirilmesinde Symptomlar~n~n veya
Syndromlann~ n rol ald~klar~~ görülür, ama prensip olarak hastal~klar~n isimlendirilmesinde o hastal~~~ n patolojik anatomik yerinin veya patofizyolojik ve
patokimyasal fonksiyon bozukluklar~n~ n ön planda tutuldu~u da bir gerçektir.

Bilhassa cerrahide hastal~~~n, yerine ve yay~ lmas~ na göre isimlendirilmesi
kaç~n~lmazd~ r. Anatomide mesela bir adaleyi isimlendirmede onun ba~lad~~~~
ve ba~land~~~~bölgeye göre isimlendirme metodu, patolojide ve klinikte de
patolojik olgular~ n yay~l~~~ na göre isimlendirme ~eklinde kullan~ lmaktad~ r.
Mesela "ischiorektal Abszess" deyimi buna en güzel bir örnek te~kil etmektedir. Zira bu deyim, Rektum'dan iskiyuma kadar uzanan bir iltihaplanma durumunu ifade eder. Cerrahide bu isimlendirme ~ ekli bir sürü cerrahi müdahalelerin isimlendirilmesine de geçmi~ tir. Mesela böyle bir cerrahi terim olan
"amputatio interscapulothoracalis" sadece bütün kolun de~il, buna ilave olarak omuzun bir bölümünün de kastedildi~ini ifade etmektedir.
Fakat her~eyden önce klinik terminolojinin, eski Yunanca'n~ n bir sürü
kelimeleri bir araya getirip büyük bir Compositum yapma özelli~inden istifade etti~i görülmektedir. Bunu bir misâlle aç~ klayal~ m. Mesela gö~üsün thorax, havan~ n pneuma, iltihab~ nda pyon gibi eski Yunanca sözcüklerle adland~r~ld~klar~ n~~ dü~ ünürsek, klinik terminolojide kullan~ lan "Pneumothorax"
deyimi ile patolojik veya artifiziell olarak giren havan~n gö~üste pleura bo~lu~unda toplanmas~~ ifade edilir. Buna kar~~ n Pyothorax deyimi pleura bo~lu~u
içinde cerahat toplanmas~n~ , pyopneumothorax ise pleuradaki cerahat ve hava toplanmas~n~~ ifade eder.

Arslan Terzio~lu

Res. ~~ —Ölümünden sonra ~ skenderiye'de
C:orpus Hippocraticum ad~~ alt ~ nda bir araya
toplanan eseriyle t~ bbi terminolojiyi etkileyen
Hippokrates'in müslüman bir hekim elbisesi
içinde 17. yüzy~ lda Avrupa'da yap~ lm~~~ bir
resmi (Felicis Plateri Praxeos medicae tomi tres,
Basel ~~ 666, eserinin kapak sayfas~ ndan
al~ nm~~ t~ r).

Arslan Terzio~lu

Res. 2 — T~ bbi terminolojinin gerek islam âleminde gerekse Avrupa'da geli~mesinde
büyük rolü olan Ibn Sinâ bir hastas~~ile birlikte. (Ilim alemine ilk defa Prof. Dr. Dr.
Arslan Terzio~lu taraf~ndan 17 A~ustos 1983 teki Uluslararas~~ Ibni Sinâ
Sempozyumu'nda tan~t~lan bu minyatürün her türlü bas~n ve yay~n hakk~~Arslan
Terzio~lu'na ait olup hiç bir ~ekilde ço~alt~l~p, iktibas edilemez.)

Arslan Terzio~lu

Res. 3—Andreas Vesalius (1514-1564) un, 1543 de yay~ nlad~~~~anatomiye dair ünlü
eseri De human~~ corporis fabrica'da yer alan portresi.

Arslan Terzio~lu

Res. 4- -T~ bbi terrninolojinin geli~mesine katk~ da
bulunan Isveçli hekim Carl von Linne (1707-1778)
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T~ bbi terminolojiyi anlayabilmek için, onun yap~ ta~lar~n~~ bilmek gerektir, zira bunlarla çe~itli ~ekilde birle~mi~~olarak mütemadiyen kar~~~kar~~ya
gelinir.
T~ bbi terminolojinin bugün bütün dünyada eski Greco Latinceye dayal~~
olmas~n~ n k~saca ana hatlar~~ ile anlatt~~~ m~z geli~ iminin bir sonucu oldu~u
görülmektedir. Ayr~ ca eski Grekçenin kelimelerle Composita yap~ larak terimler üretmeye çok yatk~ n olu~ unun, Latincenin k~sa, aç~k ve basit bir ~ekilde
irade etme~e çok müsait olu~ unun bunda büyük rol oynad~~~~da muhakkakt~ r. Bugün dünya lisan~~ olan ~ngilizce'de bile son yap~lan ara~t~ rmalara göre,
t~ bbi alanda eski angelsakson kelimelerin at~ larak klasik Greco-Latin deyimlerin kullan~ld~~~~görülmektedir. Bunun tesâdüfi bir geli~me olmay~ p, GrecoLatince'nin k~ sa ve basit olarak anlamlar~~ daha iyi ifade etme özelli~inden
kaynakland~~~~ileri sürülmektedir 15 . ~ngilizce gibi di~er ya~ayan dillerin devaml~~ olarak zamanla de~i~ mesine kar~~ n eski Yunanca ve Latince gibi
bugün konu~ ulmayan ölü lisanlann de~i~ meden sabit kal~~lar~n~ n bunlar~ n
dünyada t~p lisan~~ olarak kullan~lmas~ n~ n daha büyük avantajlar getirdi~i de
Avrupal~~ uzmanlarca kabul edilmektedir ' 6.
Bütün bu özellikleri ve t~ p e~itiminde önemi göz önünde tutularak "t~bbi
terminolojinin" 972'den itibaren ~sviçre, Bat~~ Almanya ve Avusturya'daki t~p
fakültelerinde klinik öncesi dönemde s~nav zorunlu~u olan bir ders olarak
konuldu~u görülmektedir. Eskiden orta Avrupa ülkelerinde, t~p ö~renimini
seçen ö~rencilerin ço~unlu~u Latince ve eski Yunanca e~itimine de a~~rl~k
veren humanistik Gymnasium denen edebiyat liselerinden gelirken, son
yüzy~ lda tamamen deneysel bir bilime dönü~en t~ bb~n okutuldu~u t~p
fakültelerine yaln~z fen liselerini pekiyi ile bitirenlerin al~ nmas~~ bunlann
Türkiye'de de oldu~u gibi Latince ve eski Yunanca e~itimden yoksun olarak
yeti~mi~~olmalar~~ Orta Avrupa'da t~p fakültelerine t~bbi terminoloji dersinin
konmas~ na yol açan di~er önemli bir faktör olmu~tur. Bizde de durum ayn~~
oldu~undan Orta Avrupa'daki gibi t~ p e~itiminde t~bbi terminoloji dersinin
s~nav zorunlu~u olan bir ders olarak konmas~ , kaliteli t~p doktorlar~n~n yeti~mesi için gereklidir. Ayn~~ Avrupa'da oldu~u gibi bu dersin gerekli performansa sahip T~p Tarihi ve Deontoloji hocalar~~ taraf~ndan verilmesi, ilerde bu
alanda devaml~~ olarak yap~lacak ilmi ara~t~rmalarla bizde t~ bbi terminoloji ile
ilgili sorunlar~ n da halledilmesine büyük katk~da bulunaca~~~kan~s~ nday~z.
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'6 Ibid
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