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Percivall Pott 6 ocak 1714 de Londra�da do¤-
du. Babas� dönemin ünlü noterlerindendi ve Pott
3 yaß�nda iken öldü. Bu nedenle Pott�un e¤itimi
maddi zorluklarla geçti. Rochester piskoposunun
e¤itimini üstlenmesi ile 7 yaß�nda Kent�teki özel
bir okulda e¤itimine baßlad�. 17 yaß�na geldi¤in-
de St Bartholomew Hastanesi�nde Dr Edward
Nourse Jr ile çal�ßt�. Dr Nourse anatomi ve cerra-
hi üzerine Pott�a iyi bir e¤itim verdi. Kendi evinde
yapt�¤� kadavra demonstrasyonlar�nda kadavra-
lar� haz�rlayan ve disseke eden Pott olmußtur.
Bununla birlikte Nourse�in tüm cerrahi vakalar�na
Pott�da kat�lm�ßt�r. O dönemlerde �ngiltere�de t�p
ve cerrahi e¤itimi statü olarak çok kar�ß�kt�. Bu
nedenle Pott�un Dr. Nourse ile birlikte çal�ßmas�
ona büyük ayr�cal�klar tan�m�ßt�. Pott ayn� za-
manda William Cheselden�de (1688-1752) e¤itim
ald�. Yedi y�ll�k e¤itimden sonra, 7 Eylül 1736 da
Company of Barber Surgeons�un s�nav�n�, s�na-
va geç kald�¤� halde baßar� ile geçti. 1787 y�l�nda
emekli oluncaya kadar St Bartholomew�s Hasta-
nesi�nde çal�ßt�. (Resim-1)

Berberlerin insanlar�n saçlar�n�n yan�nda ba-
caklar�n� da kesebildikleri bir dönemde t�bb�n loko-
motifi olmuß Barber- Surgeons Company�in hika-
yesi ilginçtir. Berberlerin t�p konusuna girmeleri ko-
nusunda baßl�ca birkaç faktör rol oynam�ßt�r. Orta-
ça¤da t�pla ilgilenenler baßl�ca üç ana baßl�k alt�n-
da toplan�rlard�. Hekimler, cerrahlar ve berberler.

Hepsinin rolü farkl� olmakla birlikte özellikle minör
cerrahi ißlemler aç�s�ndan gruplar aras�nda keskin
bir ay�r�m yoktu. 15. yüzy�l baßlar�nda, büyük sal-
g�n dalgalar�n�n bitti¤i dönemde hekimlerin ve cer-
rahlar�n ço¤u ölmüßtü. Bu durum daha alt s�n�f
olan berberlerin daha kalabal�k gruplarla daha iyi
organize olmalar�na neden oldu. O dönemde Pa-
pa�n�n kilise görevlilerini tedavi amaçl� kan ak�t�c�
ißlerden men etmesi, malpraktis olgular�n� dere-
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beylerinin çok a¤�r bir ßekilde cezaland�rmas� ne-
deniyle hekimlerin ve cerrahlar�n bu ißlemleri çok
s�k yapmamas� özellikle minör cerrahi girißimlerin
berberlere do¤ru kaymas�na neden oldu. Sonuç
olarak bir çok sayg�n cerrah istemeden de olsa
berber gruplar� ile ißbirli¤i içine girdiler. 1540 y�l�n-
da kral VIII.  Henry cerrahlarla berberleri "Com-
pany of Barbers and Surgeons" kurumu alt�nda
resmen birleßtirdi. Bu kurumun lisans verme, ge-
rekti¤inde araßt�rma yapma, cezaland�rma, ber-
ber-cerrah yetißtirme, onlar� çal�ßt�rma yetkisi var-
d�. Bu kurum cerrahlar�n çok içine sinmese de yak-
laß�k 250 y�l boyunca cerrahlarla berberleri ayn�
statüde temsil etti. 1745 y�l�nda cerrahlar "Com-
pany of Surgeons ad� alt�nda kurumlaßarak bu
gruptan ayr�ld�lar. "Company of Surgeons" ismi
1800 y�l�nda "Royal Colleges of Surgeons"�a
1835�de de  "Royal Collage of Surgeons of Eng-
lang"�a de¤ißtirildi. 1745 y�l�nda cerrahlar ayr�ld�k-
tan sonra berberler "Worshipful Company of Bar-
bers"�� kurdular. Bu kurum halen ißlevli¤ini sürdür-
mektedir (http://www.barberscompany.org.uk). Özellikle
�ngiltere de berber ofislerinin önünde günümüzde
de yer alan k�rm�z� ve beyaz ßeritlerden olußan  k�-
sa kal�n direk, berber ve cerrah birlikteli¤inden gü-
nümüze yans�yan bir göndermedir. Bu çubuk fle-
botomi yap�lm�ß bir hastan�n baca¤�n� anlat�r. Be-
yaz çizgiler bandaj ya da sarg� bezi, k�rm�z� çizgi-
ler kand�r. Bu çizgilere daha sonra mavi çizgide
eklenmißtir (Resim-2). Mavi çizgi kimilerine göre
venleri temsil eder. Kimilerine göre ise �ngiltere
bayra¤�na benzemesi aç�s�ndan vatanseverler ta-
raf�ndan eklenmißtir.

1756 k�ß�n�n so¤uk bir Ocak sabah�nda Pott at
ile hasta vizitine giderken attan düßtü. Bu düßme
sonucunda fibula ve tibia distalinde eklemi de ilgi-
lendiren aç�k k�r�¤� olußtu. Pott yaralanmas�n�n
ciddi oldu¤unu fark etti ve uygun bir ßekilde trans-
portu sa¤lan�ncaya kadar yerinden hareket ettiril-
memesini istedi. Baca¤�n� so¤uk zemine yaslaya-
rak kendisini taß�yacak iki kißinin gelmesini bekle-
di. Bir kap�n�n kenarlar�na tutturulmuß iki kal�n so-

pa ile olußturulan bir sedyenin üzerinde evine ge-
tirildi. Ço¤unlu¤u e¤itim verdi¤i cerrahlar taraf�n-
dan de¤erlendirildi ve dönemin bu gibi yaralan-
malarda s�kl�kla uygulanan tedavisi, acil amputas-
yon karar� al�nd�. Pott�da bu karardayd�, baca¤�
kesilmeli idi. Amputasyon için haz�rl�klar yap�lma-
ya baßlad�¤� s�rada hocas� Dr. Nourse onu ziyare-
te geldi. Amputasyonu durdurdu ve baca¤� koru-
mak amac�yla k�r�k redüksiyonu yapmaya karar
verdi. Bu karar sonras�nda Pott�un baca¤� zaman
içerisinde neredeyse tamamen iyileßti. Bu kaza ile
birlikte Pott�un t�p bilimine katk�s� akademik an-
lamda  çok ivme kazanm�ßt�r. Bu belki de hastal�-
¤a, hasta gözüyle bakmay� ö¤rendi¤i içindir. Bu
kaza ona uzunca bir nekahet dönemi ve bu ißler-
le u¤raßabilmesi için yeterli zaman� da hediye et-
mißtir. Pott yaßam� boyunca, bir çok yeni bulußa
imzas�n� ataca¤� ve bir çok eski inan�ß� kökünden
de¤ißtirecek olan 14 çal�ßma üretecektir.

1757 y�l�nda "A Treatise on Ruptures"�i yay�n-
lad�. Bu çal�ßmas�nda hernilerin olußumu ve te-
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Resim 2. Berberler ve Cerrahlar federasyonu
amblemi



davisi ile ilgili bir çok klasikleßmiß teoriyi yads�-
m�ßt�r. Konjenital herni kavram� ilk olarak bu ça-
l�ßmas�nda tan�mland�. Bu tan�mlamas� onu John
ve William Hunter ile karß� karß�ya getirdi. Pott
makalesini yazd�¤�nda 1755 de yay�nlanan Von
Hallerin tan�mlamas�ndan ve 1756 da kendi ö¤-
rencisi olan John Hunter�in baßlam�ß olan çal�ß-
mas�ndan haberi yoktu. Bu nedenle yazarlar
Pott�un kendi fikirlerini çald�¤�n� öne sürdüler.
Pott bu konuda herhangi bir çat�ßmaya girmedi.
Kendisinin üretkenli¤i ve yapt�¤� bulußlar ile bir
süre sonra bu iddialara en güzel yan�t� vermißtir.
1760 y�l�nda "Observations on the Nature and
Consequences of Those"�u yazd� (Resim-3). Ka-
fa yaralanmalar� üzerine çal�ßmalar yazd�. Ekst-
radural abse ile ekstradural hematomun birbirin-
den ay�r�m� hakk�nda klinik bulgular tan�mlad�.
1762�de hidroselin klasik tan�mlamas�n� yapt�.
1765�deki "Some Few Remarks on Fractures
and Dislocations"��n yay�nlanmas�ndan sonra
Pott kurallar� ile k�r�k ç�k�klara yaklaß�m neredey-
se standart hale gelmißtir. Bu çal�ßmada deplase
bir k�r�¤�n tedavisinde redüksiyonun baca¤�n kur-
tar�lmas�ndaki önemi ve uygun bir redüksiyon
için kas gevßetilmesinin gereklili¤i anlat�lm�ßt�r.
�mmobilizasyon için kullan�lacak yöntemin k�r�k
kemi¤in distal ve proksimalindeki eklemleri de
stabil hale getirmesi gerekti¤i yine bu makalede
tan�mlanm�ßt�r. Bu çal�ßmas�nda, en s�k gözle-
nen ayak bile¤i k�r�¤� oldu¤una inand�¤� kendi k�-
r�¤�n� tan�mlad�. Bu k�r�k, ayak bile¤i sindesmozi-
sinin sa¤lam oldu¤u yüksek fibuler k�r�k ile delto-
id ligaman�n tamamen y�rt�ld�¤� ve talusun latera-
le sublukse oldu¤u bir yaralanma idi. Daha sonra
bu k�r�k, Pott k�r�¤� olarak an�ld� (Resim 4). Pott
yapt�¤� çal�ßmalarda, u¤raßt�¤� konu ya da hasta-
l�k hakk�nda patogenez ve anatomiyi irdeleyen
ve ard�ndan tedavinin tart�ß�ld�¤� bir algoritma iz-
ledi. Çal�ßmalar�nda kesip ç�karma ya da s�cak
ütü ile da¤lama gibi yöntemlerdense daha kon-
servatif ve daha insanc�l yöntemler bulmaya ve
önermeye çal�ßt�.

1775 y�l�nda skrotal yaralarla s�kça karß�laßt�-
¤� baca temizleyicilerini gözlemledi. Di¤er hekim-
lerin zührevi hastal�k olarak de¤erlendirdi¤i bu
yaralar�n bir çeßit cilt kanseri oldu¤unu ve bu kan-
serin bacalardaki is ile ilgili oldu¤unu tan�mlad�.
Bu çal�ßmas�yla ilk defa kansere neden olan bir
d�ß faktör tan�mlan�yordu ve ayn� zamanda bu,
meslekle ilgili ilk neoplasm tan�mlamas� idi. Bu
skrotal kanser "chimney sweeper's cancer" ad�
ile klasikleßerek literatürdeki yerini ald�. Bu hasta-
l�k günümüzde de bazen Pott kanseri olarak an�l-
maktad�r.

Omurga tüberkülozu Pott dönemin de çok iyi
biliniyordu, çünkü bu hastal�k hakk�nda bilinenler
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Resim 3. Pott�un 1760�daki makale baßl�¤�



Hipokrat�a kadar uzan�yordu. Pott, 1779-1782 y�l-
lar� aras�nda bu hastal�¤a oldukça iyi tan�m-
lamalar getirdi. Bu hastal�ktaki nörolojik tutulumla
ilgili Pott paraplejisini tan�mlad�. Bu çal�ßma tüm
dünyada kabul gördü ve klasikleßti. Pott�un di¤er
çal�ßmalar�ndan daha önemli bir çal�ßma de¤ildi
ama yine de günümüzde ad�n�n s�kça an�ld�¤� bir
kavram haline gelmißtir.

18. yüzy�l ortalar�nda Pott �ngiltere�nin en
meßhur ve en meßgul cerrahlar�ndan birisiydi.

Kendisi muhtemelen en fazla cerrahi deneyime
sahip cerraht�. Bununla birlikte son derece
mütevaz� ve meslektaßlar�na karß� sayg�l� idi.
1788 de kötü ve ya¤murlu bir havada hasta
ziyareti s�ras�nda pnömoni oldu. 10 gün sonra
pnömoniden öldü. Son koydu¤u tan� kendisinin-
kiydi. Kayda geçen son sözleri ßöyle idi; "Benim
�ß�¤�m sönmek üzere, ümit ederim baßkalar�n�n
yarar� için yanm�ßt�r"
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Resim 4. Pott k�r�¤�


