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DOKTOR- TABİP- HEKİM:  

Doktor, Latince “doctor” (f. doctrix) kelimesinden gelir; "docere" öğretmek, "doctus" ise 

"öğrenilen/ bilgili" anlamlarına gelir. Bilinen ilk "doktor" derecesi 1219'da Bologna'da Papa 

III. Honorius tarafından tasdik edilmiştir. İlk doktora diploması ise 1359'da Kutsal Roma 

İmparatoruğu'ndaki bir üniversite olan Prag Üniversitesinde 12 Haziran'da verilir. Doktorluk 

yüksek bir akademik derecedir. Tıp sahası ile sınırlanmaz. Batıdaki durum için Alman kültürü 

çok iyi bir örnek. Doktor yerine dr. Med. (medizin doktoru) yani tıp doktoru yahut daha 

sıklıkla tabip anlamındaki “artz” kullanılır.2 Aksi halde felsefe sahasında doktora yapmış 

birinin "tabip" sanılması gayet normaldir. 

Tabip Arapça'dır. Tıbb (tıp) kökenlidir; tabâbetle uğraşan kişidir. Aslında "tıp doktoru"nun 

birebir karşılığı bu kelimedir.  

İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilaçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse 

anlamındaki hekim de Arapça'dır. Bir dilde aynı vazifeyi karşılayan iki kelime olması elbette 

mantıklı değil. Hekim, kelimesi “tıp doktorluğu”nun çok daha fevkinde bir kelimedir. Asıl 

şekli "hakîm"dir.  Hakîm; âlim, bilgin, her şeyi bilen, tabiatı inceleyen anlamlarındadır. 

(Allah'ın da sıfatlarındadır) eski âlimlerin birçok ilimden anladığı (yahut anlamaları gerektiği) 

düşünülürse bugünün sırf tababetle uğraşan kişilerine "hekim" demek yanlış olur. 

 

NOT: Kelimeler arasındaki eş anlamlılığın imkansızlığı için gereken teorik izahı “Dilde 
Belirsizlik ve Eş Anlamlılık” kitabımızda yapmaya çalıştık.  
 
Burada zikredilen görüş, mukayese yahut tasavvur, konunun “belirsizlik” (vagueness / 
vagheit) içeren yapısı dolayısı ile özneldir.  
 
Diğer örnekler için bkz: http://www.mehmetakifduman.com/pdf.html  
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2 Bu Dr.X uygulamasına birkaç örnek verelim: Dr. biol. hum. (biologiae humanum): Doktor der Humanbiologie: 
İnsan biyolojisi doktoru; Dr.-Ing. (Doktor-Ingenieur): Doktor der Ingenieurwissenschaften: mühendislik 
bilimleri doktoru;  Dr. iur. (iuris): Doktor der Rechtswissenschaften: hukuk doktoru; Dr. math. (mathematicae): 
Doktor der Mathematik: matematik doktoru; Dr. mus. (scientiae musicae): Doktor der Musikwissenschaft: müzik 
bilimleri doktoru; Dr. phil. (philosophiae): Doktor der Philosophie: felsefe doktoru (içine mesela tüm dil 
bilimciler, tarihçiler, kültür bilimciler, pedagogar, siyaset bilimciler, sosyologlar, teologlar vs de girer; Dr. phil. 
nat. (philosophiae naturalis): Doktor der Naturwissenschaften: doğa bilimleri doktoru. 

Sayıyı ciddi anlamda çoğaltmak mümkün. Dolayısı ile “unvan”dan, başka bir izaha ihtiyaç duymadan saha ile 
ilgili bilgi edinmek olası. Bu çeşit bir uygulama sayısız faydaya sahiptir.  

 


