
Eski bir Sovyet pulunda Ýbni Sina. Kriminal
antropologlarca yapýlmýþ gerçek resmi

• 2004 • cilt 13 • sayý 11 • 415

Anadilde týp eðitimi, her ulusa nasip
olmayan bir ayrýcalýktýr. Dünya üzerindeki ilk
týp fakültesi Gevher Nesibe’yi açan ulusumuz,
duraklama dönemlerine karþýn anadilinde týp
eðitimini baþarmýþtýr. Bu baþarý, bir avuç bilim
ve devlet adamýmýzýn olaðanüstü çabalarýyla
gerçekleþmiþtir. Ancak Ýkinci Dünya Savaþý ve
izleyen yýllardan sonra hýz kazanan bir
biçimde, bilim kurumlarýmýzda baþgösteren
“Nakilcilik” hastalýðý, yeniden depreþmiþtir. Bu
durumun doðal bir sonucu olarak, þu anda
ülkenin en uzak köþelerinden birinde çalýþan
bir hemþire bile ilaç kaðýdý yerine “Order”
diyor. Nöbet yerine “Shift” diyor. Bu
sözcüklerin anlamlarýný bilmiyor bile.
Ýngilizceyi hiç bilmeselerde, anlaþabilmek için
týp çalýþanlarý, aralarýnda (güya “Týp Dili”
olan), bu uydurulmuþ melez dili kullanýyor. 

Türkçe Týbbýn Önemi ve Konunun
Tarihsel Boyutu

Olayý farklý bir açýdan deðerlendirmek
yararlý olabilir. Haçlý Seferleri sýrasýnda
Doðu'nun üstünlüðü karþýsýnda ezilen Batý,

tüm yapýtlarý çevirtti; Endülüs'e ve Doðu'ya
öðrenciler gönderdi. Doðu'dan çok sonra
kendi üniversitelerini kurarken, Selçuklu
medrese mimarisinin aynýný uyguladý. Yalnýz,
çok zorda kalmadýkça Doðu'ya atýf yapmadý.
Süreç içinde taklidi býrakýp bilimsel özgüveni
ve özgünlüðü saðladý, Arapça, Türkçe, Farsça,
Süryanice terimleri Latinceleþtirerek aldý.
Menenjiti ilk kez Ýbni Sina tarif etmiþti, ama
terimi Ýbni Sina’nýn koyduðu “Uttaþ” olarak
almadýlar. Latince beyin zarlarýnýn
iltihaplanmasý anlamýna gelen “Meningitis”
terimini türettiler. Doktorlarýmýzýn pek iyi
bildiði, ülkemiz týbbiyelerinde Alman bir
bilimcinin 19. Yüzyýl'da tanýmladýðý
“Trendelenburg” pozisyonu olarak belletilen
bir yöntem vardýr. Akciðerlerde tahribat yapýp
hastayý öldürecek “serseri bir kan pýhtýsý”ndan
kurtulmanýn pratik bir yoludur. Ama yöntemi
Trendelenburg'dan sekiz yüzyýl önce Endülüslü
bir bilimci olan Ebulkasým tanýmlamýþtý. Onun
adýný sildiler. Kan dolaþýmýný yine Endülüslü
Ýbnül Nafis'den öðrendiler ama altý yüzyýl
sonra William Harvey'e yeniden buldurdular.
Ýbnül Nafis'in kitabýný Latince’ye çeviren
Miguel Servede, Calvin'le tartýþtýðý için
Cenevre'de diri diri yakýlmýþtý. Böylece geride
hiç kanýt da býrakýlmamýþ oldu. Descartes, ünlü
dualizm (Ruh ve beden iliþkisi) kuramýnda Ýbni
Sina'dan ve onun “Uçan Ýnsan” (El Beþr-ut
Tayr) düþüncesinden, sinir sisteminin
çalýþmasýna iliþkin kuramlarýndan bol bol
yararlanmýþ, ama asla atýfta bulunmamýþtýr.
Ýbni Sina, bugün kullandýðýmýz kateterleri de
tanýmlamýþtýr. Kitabýnda “El Kassýtýr” olarak
geçer, latinceleþtirilirken “Catheter” olmuþtur.
Bizim “Kateter”i nereden aldýðýmýzý söylemeye
gerek yok. Avrupa, iþi daha da abartarak 18.
Yüzyýl’da bazý dil kurullarý oluþturmuþ,
Doðu'dan alýp da Latinceleþmemiþ terimleri
dillerine uyarlamýþtýr. Böylelikle bilimlerini
borçlu olduklarý Doðu bilim mirasýnýn son
izlerini de temizlemiþ oldular. Böylelikle her
þeyi kendilerine mal ettiler. Ýþte Batý,
oluþturduðu bu bilim dilini, bizlere
eðitim/öðretim yoluyla, kendi üretimi olarak
yeniden zerk etmiþtir. 
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Anadolu'nun Türkçe Týbba Katkýsý
Bilim dilimiz oluþturulmaya çalýþýrken, eski

terimlerin atýlmasý çok benimsenen bir
uygulama olmuþtur. Ancak yerlerine yeni
sözcükler konulacakken; kendi kültür
geçmiþinde, halkýnýnýn bilinçaltýnda olan
sözcükler, anlam bütünlükleri ile köprü
kurmak yerine, daha çok Avrupalýlarýn
sözcükleri alýnmýþ, doðal olarak bu uygulama
bilimcilerimizin çoðuna egemen olacak Batý
Bilimi karþýsýnda aþaðýlýk duygusunun
oluþmasýna katkýda bulunmuþtur. Biçerdöver,
üçgen ya da kýrmýzýküre (eritrosit) gibi yeni
sözcüklere hiçbir aydýn karþý çýkamaz sanýrým.
Ama teþrih varken “diseksiyon”, tedvin
varken “kodifikasyon”, cerrahi varken
“þirurji” gibi sözcüklerin kullanýma sokulmasý;
dilde yenilik deðil, yeni bir baðýmlýlýk olmuþ;
aydýnýmýzýn klasik kompleksini daha da
artýrmaktan baþka bir iþe yaramamýþtýr. Oysa
Türkçe Týp, daha Osmanlý Ýmparorluðu'nun ilk
dönemlerinde bile yeþermeye baþlamýþtý. 14.
Yüzyýl'da Konya’da yaþamýþ Celaleddin Hýzýr
(Hacý Paþa) ve 16. Yüzyýl'da yaþamýþ Amasya
Darüþþifasý baþhekimi Þerafettin
Sabuncuoðlu'nun kitaplarý son derece dikkat
çekicidir. Hacý Paþa'ýn Seçilmiþ Tedaviler
(Müntehab-ý Þifa) adlý kitabý, bugün bile
anlaþýlabilen bir halk Türkçesi ile yazýlmýþtýr. Bu

kitaptaki Türkçe'yi gümüzdeki týp eðitimi
olmayan sýradan bir insan bile anlayabilir.
Sabuncuoðlu'nun kitabý ise; hem tümüyle
Türkçe olmasý, hem de týbbi çizimler için
tarihimizde ilk kez minyatür deðil, resim
kullanmasý açýsýndan, son derece önemlidir.
Sabuncuoðlu'nun kitabýndaki kimi tedavi
yöntemleri halen geçerliliðini korumaktadýr. 

Ancak bu çabalarýn arkasý gelmedi. Devlet
zayýfladý, Türkçe týp da öyle. Sonunda
reformist padiþah Sultan II. Mahmut, çaðdaþ
Týp Okulu'nu, Mühendis Okulu ile birlikte
kurmayý baþardý. Bir ulusal bilim dili
olmadýðýndan, eðitim Fransýzca olacaktý.
Sultan'ýn yaptýðý açýlýþ konuþmasý oldukça
dikkat çekicidir. Bugünün her vatansever
aydýný sanýrým konuþmadaki ruhu
kavrayacaktýr.

Sultan II. Mahmut, 17 Þubat 1839'da,
Týphane'i Amire'nin açýlýþýnda öðretim üyeleri
ve öðrencilere yaptýðý konuþmada,
(sadeleþtirilmiþ olarak) þöyle demektedir:

“Benim sizlere frenkçe tedrisden
maksadým, Fransýz dili öðretimi yaptýrmak
deðildir. Fenni týbbý, refte refte lisanýmýza
almak (Týp bilimini giderek kendi dilimize
almak), ondan sonra da Osmanlý ülkesinin
dörtbir yanýna Türkçe olarak yaymaktýr…

Bir Endülüs Eczanesi (10. yy.)

Þerafettin Sabuncuoðlu'nun Cerrahiyetül Haniye 
(Ýmparatorluk Cerrahisi) Kitabýndan bir resimde 
Nevralji Tedavisi.
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‘Þimdi bizim dilimizde, kitaplarýmýzda saðlýk
bilimleri yok mu ki onu yabancý bir dilde
okuyalým?’ sorusunun zihninizde canlandýðýný
biliyorum. Bu konuda size katýlmakla birlikte;
þimdilik, karþýlaþýlan sorunlar ve güçlükleri
belirtmek, soruya karþýlýk olarak da; bu
durumun yakýn bir gelecekte düzeltilmesini
bekleyip dilediðimi söylemek istiyorum. Bizde
de saðlýk bilimleriyle ilgili pek çok kitap vardýr.
Avrupalýlar baþlangýçta hekimliði bu kitaplarý
kendi dillerine çevirtip öðrenerek aldýlar.
Ancak, Arapça yazýlmýþ olan bu kitaplarýn bir
süreden beri gözden geçirilerek týp eðitim ve
öðretimi konularýnda kullanýlmasýnda özen
gösterilmediðinden, ayrýca, bilimsel terimleri
bilen kiþiler de giderek azaldýðýndan, bu
kitaplar bir yana itilmiþ durumda
bulunmaktadýr. Bunlarýn incelenip saðlýk
bilimini tümüyle asýl dilimiz olan Türkçe’ye
aktarmak þimdi sýkýntýlara katlanmanýn yaný
sýra, uzun bir süreyi de gerektirmektedir.”

Bu okuldan Türk çocuklarýn mezun olmasý,
doðal olarak, çok sonralarý olanaklý olmuþtur.
Dr. Aziz Ýdris ve arkadaþlarýnýn çabalarý
sonucu, Fransýzca eðitime ancak,1870'de son
verilebildi. Namýk Kemal bile  “Türkçe
Tababete Dair Makale'i Mahususa” baþlýklý
yazýsýnda yeterince bilinmeyen bir dilde
yapýlacak öðrenimin eksik kalacaðýna
deðiniyor. Baþlangýçta Avrupa’da öðretimin
Latince olduðunu, daha sonra her ulusun
kendi anadilinde týp öðretimi yaptýrmaya
baþladýðýný ve Türkçe týp eðitimi için zamanýn
geldiðini belirtiyordu (Tasvir'i Efkar, Sayý 37,
1866). 

Türkçe Týp Dili'nin oluþturulma çabalarý
sürecinde iki çalýþma dikkat çeker, birincisi;
Cemiyet-i Týbbiye-i Osmani'nin 1873'te
basýlan Lugat-ý Týbbiye adlý sözlüðü ve Dr.
Þefik Ýbrahim Ýþçil ile Alvi Ulvi Elöve’nin
1944’te Bursa'da, bir TDK yayýný olarak parça
parça basýlan týp sözlüðüdür. “Türkçe Hekimlik
Terimleri Üzerine bir Deneme” adlý bu
sözlükte, onüç bini aþkýn týp terimi
tanýmlanmýþtý. Ancak, ilk týp dergileri Fransýzca
basýldý, kongreler Fransýzca yapýldý ve hatta
reçeteler, daha uzun bir süre için hep Fransýzca
yazýldý. Öyle ki hocalarýmýz, bazý uygulamalarý,
anlamlarýný hiç düþünmeden, yalnýzca
çevirdiler. Bu nedenle, bazý saçmalýklar
günümüze dek ulaþtý. Örneðin, týbbi muayene
yöntemi olarak akciðerleri incelemede
kullanýlan basit bir yöntem vardýr: “Vocal

Fremitus”. Hasta, genizden gelen bir “n” sesi
çýkaracak basit bir sözcüðü yinelerken, hekim
ellerini hastanýn sýrtýna koyar ve elleri ile
titreþimi hissederek gerekli mesleki
deðerlendirmeyi yapar. Fransýzca'da bu iþ için
40-41 kelimeleri söyletilir, Ýngilizce'de 10-11.
Doðal olarak her dil için bu sesi barýndýran
sözcükler farklýdýr. Bizde ise hastalara (Türkçe
olarak) 40-41 dedirtilmektedir! Türkçe‘de
genizden gelen “n” sesini çýkaracak binlerce
sözcük olduðu halde, iþin kolayýný sözcüðün
Fransýzca'sýný çevirerek çözmüþler! Bence,
anadilde týp eðitimi neden gereklidir ?
sorusuna en iyi yanýt, halen ülkemizin pek çok
yerinde sürmekte olan, bu uygulamadýr. 

Türkçe Týbbýn Güncel Durumu
Týp eðitiminde “bir Çaðdaþlýk” modeli

olarak pazarlanan Ýngilizce týp fakülteleri ile týp
dilimizin son efendisi Ýngilizce olmuþtur.
Günümüzde, “Modern” týp çevrelerinde kimi
týbbi terimleri Türkçe kullanmak; bayaðýlýk,
ilkellik ya da Ýngilizce bilmemek gibi
suçlamalarla kendini gösteren alaylarla
karþýlanmaktadýr. Artýk, “Felç” bile demek
yasak. “Stroke” diyeceksiniz. Oysa halkýmýz
bu olaya felç dýþýnda “nüzül” ya da “inme”
der. Baþka yerel deyiþler de vardýr, ve bu
örnekler dil zenginliðimizin bir göstergesidir.
“Stroke” ise, Ýngiliz diline ortaçað
Almancasý'ndan geçmiþtir. Aslý “strunken”dir.
Ýlk kez 16. Yüzyýl'da yazýlan bir þiirin bir
dizesinde, “Stroke of the God's
hand…”(Allahýn tokadý…) olarak, Ýngilizce'de
belirmiþtir. Türkçe konuþan hekimlerimiz, bu
bilgiyi edinseler bile “Stroke” u kullanmakta
ýsrar ediyorlar. Þimdilerde hastane levhalarý,
resmi yazýþmalar, unvanlar, törenler, diðer
toplumsal eylemlerde olduðu gibi, hiçbir þey
Ýngilizce'siz olmuyor. Ne kadar yazýk !
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