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ÖZET
Morfolog olmanın verdiği alışkanlıkla patologlar mikroskopik ve/veya makroskopik görüntüleri çeşitli görsel benzetmeler ile tanımlama
eğilimindedir. Bu durum patologlarca tanımlanmış pek çok analojinin tıbbın ortak terminolojisine yerleşmesi sonucunu doğurmuştur.
Patolojik değerlendirmelerde sıkça kullanılan “rozet formasyonu” hücrelerin salgı yapmamasına karşın bir lümen çevresinde dairesel tarzda
dizilim göstererek oluşturduğu görüntüyü ifade etmektedir. Rozet adlandırması ise yakaya takılan bir aksesuarı çağrıştırsa da gerçekte Ortadoğu
ana tanrıça kültüne kadar uzanan mimari bir süsleme unsurundan gelmektedir.
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ABSTRACT
Pathologists, with the habit of being morphologists, define many microscopic and/or macroscopic images with various visual similes. Thus,
many common terminologies in medicine are analogies defined by pathologists.
Rosette formation, frequently used in pathological evaluations expresses the image in which cells aline in a circular fashion around a lumen
although they do not secrete anything. The rosette designation calls for an accessory attached to the collar, but in fact it comes from an
architectural ornamentation that extends to the main goddess cult
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PATOLOJİNİN GÜLLERİ
Morfolog olmanın verdiği alışkanlıkla patologlar mikroskopik
ve/veya makroskopik görüntüleri çeşitli görsel benzetmeler
ile tanımlama eğilimindedir. Bu durum patologlarca
tanımlanmış pek çok analojinin tıbbın ortak terminolojisine
yerleşmesi sonucunu doğurmuştur. Patologlarca kullanılıp
dünya tıp literatüründe kabul gören adlandırmalara; kelebek
(Lepidoptera) kanatlarına göndermeyle “lepidik”, fırtına
(storm) ile olan benzerlikten türetilen storiform, fasciculusdemet ve palicea-çit sözcüklerinden türeyen fasiküler ve palizat
gibi pek çok örnek verilebilir. Eski ahitte içinden ırmaklar
çıkan, bir anlamda suyunu kendi üreten cennet bahçesi
Aden’e gönderme yaparak salgı yapan hücrelerden köken alan
tümörlere adenom veya adenokarsinom adı verilmesinde de
patologların payı büyüktür (1-4).
Benzer morfolojik benzetmeler arasında klasik kitaplara girecek
kadar yerleşmiş terimlerden biri de “rozet” formasyonlarıdır.
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Patolojik değerlendirmelerde “rozet formasyonu” hücrelerin
salgı yapmamasına karşın bir lümen çevresinde dairesel tarzda
dizilim göstererek oluşturduğu görüntüyü ifade etmektedir.
Ependimomlarda görülen ve ortasında lümen içerdiği için
gerçek rozet olarak tanımlanan formasyonların yanı sıra
nöroblastomlarda gözlenen ortasında nöropil (nörofilament)
içeren Homer-Wright rozetleri, retinablostomlarda FlexnerWintersteiner rozetleri ve PNET medulloblastom gibi
hücreden zengin tümör dokularında beslenebilmek için damar
duvarlarına tutunarak (peritelial) ışınsal dizilim gösteren ve bu
haliyle pseudorozet adını alan formasyonlar en bilinenleridir
(5) (Şekil 1- 3).
Hücrelerin bir salgı yapmamasına karşın lümen veya benzeri
bir yapının çevresinde dairesel dizilim göstermesi biçiminde
tarif edilen rozetlerin yakaya takılan rozetlerle ilişkisi ise son
derece sınırlıdır.
Gerçekte tarif edilen ise mimari bir süsleme unsurudur.
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Dikkat edilirse sözcüğün etimolojik kökü gül bitkisine
gönderme yapmaktadır. Rose-gül, rosette-gonca gül veya
tomurcuk gül anlamındadır. Bütün inanışlarda gül, cennet
bahçesini süsleyen çiçeklerdendir ve kutsaldır. Yunan
mitolojisinde Afrodit, Roma mitolojisinde Venüs gül ile
sembolize edilir (6). Hıristiyanlıkta da ana tanrıça kültünün
devamı olan Meryem Ana’nın simgesidir. Bu nedenle dini yapı
süslemelerinde sıkça yer bulur. Hıristiyanlık haçlı seferleri
ile doğunun zenginliklerini keşfederken mimari bakış da bu
bilgi devşirmesinden nasibini alır. Kilise mimarisi doğunun
çok daha önceleri keşfedip uyguladığı unsurlarla tanışır.
Uçan payanda ve kaburgalı tonoz uygulamaları ile çatıyı kilise
duvarlarına taşıtmaktan kurtulup duvarlarda geniş boşluklar
pencereler yapılabilir hale gelir. Klasik gotik mimarinin
kasvetli kiliseleri ışık ile tanışır. İçeriye giren ışık yine doğudan
devşirilen vitraylarla renklendirilir.
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Bu arada Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde Roma imparatorluğunun dini baskılamaları sırasında Ortadoğu ve çevresinde
öldürülen azizler de gün ışığına çıkarılır. Bunlardan biri olan
ve İskenderiyeli Katerina olarak bilinen azize MS 287-305
yılları arasında yaşamıştır. Kısacık hayatını Hıristiyanlığa ve
Meryem Ana’ya adamış ve yıllar önceki benzeri İskenderiyeli
Hypatia gibi ölüm ile cezalandırılmıştır. Ölümü çivili bir araba
tekerleğine bağlanıp şehir içinde dolaştırılmak biçiminde
planlanmış ancak ilk hamlede tekerleğin kırılması üzerine
kafası kesilerek gerçekleştirilmiştir. Yıllar sonra Bizans
imparatoru 1.Justinianus (MS 482-565) tarafından MS 548
yılında Sina yarımadasında mezarının olduğu yere yapılan
ve en eski doğu kiliselerinden olan Azize Katerina manastırı
ile hatırlanmıştır. Manastırda mimari unsur olarak kullanılan
ve azizenin öldürülüşünü simgeleyen yuvarlak pencerelere
Katerina pencere (Catherine window) veya onun vücudunda
İsa’nın annesi Meryem’i simgeleyen gül bitkisine göndermeyle
gül pencere (Rose Window) ismi verilmiştir (7,8).
12. Yüzyıl ile birlikte haçlı seferleri sırasında edinilen
yeni mimari uygulamalar ile Fransa’dan başlayarak gotik
mimarinin önemli eserleri olan kilise ve katedraller inşa edilir.
Bu inşa sırasında özellikle kiliselerin batıya bakan kapılarının
üzerinde yaptıkları dairesel pencereleri vitraylarla süsleyip
kiliseyi aydınlatmayı ve renklendirmeyi başarırlar. Yapılan
bu dairesel pencerelere rose window, küçüklerine ise rosette
ismi verilir. Rönesans ile gotik mimarinin yerini barok ve
rokoko mimarisine bırakmasına karşın en güzel örneklerinin
Strasbourg ve Paris Notr Dame kiliselerinde olduğu söylenen
rose window uygulamaları günümüze kadar kilise mimarisinin
kalıcı öğesi olarak varlığını sürdürür (Şekil 4,5).

Şekil 1: Patolojide kullanılan rozet yapıları.

Yakaya takılan gül goncası, süs veya daha sonra onun
benzerlerine de gül goncasına atıfla rozet ismi verilmiş olsa
da patoloji uygulamalarında yaygın olarak kullanılan “rozet
formasyonları” işte bu kilise duvarlarında yer alan vitrayla
süslü dairesel pencereleri işaret etmektedir. Ortadoğu’nun

Şekil 2: Homer-Wright rozeti (Giemsa, x400).

Şekil 3: Nöroblastoma ve Homer-Wright rozetleri (H&E, x100).
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Şekil 4: Strasbourg Katedralinin dairesel penceresi (Rose window).

ana tanrıça kültüne ait bir öğenin tarih içinde mimari süsleme
unsuruna ve günümüzde patologların kullanımıyla tıbbi
terminolojiye girmiş olması bilim felsefecisi Carl Popper’in
evrendeki en büyük mucize olarak tanımladığı insanlığın
bilgi birikiminin şaşırtıcı zenginliğine iyi bir örnek teşkil
etmektedir (9).
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