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Birçok ulus baﬂka uluslar›n dillerinden al›nt›larla dilini zenginleﬂtirmiﬂtir. Biz bunu geçmiﬂte
sanat-yaz›n dili diye göklere ç›kar›lan Farsça ve inanç-tap›nç dili diye kutsanan Arapça ile
yapt›k. ‹ranl›lar ve Araplarla dil iliﬂkimizi din beraberli¤i güçlendirdi. Anadilimiz Türkçe’yi
onun öz zenginliklerini koruyarak, eksiklerimizi o dillerden al›nt›larla kapat›p sa¤l›kl› ﬂekilde
geliﬂtirmek de vard›, o dilleri aynen almak kolayl›¤› da. Selçuklular olarak iﬂin kolay›n›
seçtik, resmi dilimizi ve yaz›n›m›z› Farsça, bilim dilini Arapça yapt›k. Mevlana’m›z hep Farsça
yazd›. Bu Fars merak› o kadar ileri gitmiﬂtir ki, Anadolu Selçuk Sultanlar› (Keykubat,
Keyhüsrev, Keykavuﬂ) gibi isimlerini Fars efsanelerinden al›yorlard›. ‹ﬂi o hale getirdik ki, o
zaman›n hükümdarlar›ndan biri Karaman Beyi 1277 ‘de resmi dilin Türkçe olmas› için yasa
ç›karmak zorunda kald›
Sonra Osmanl› olduk ve Osmanl›ca diye Arapça, Farsça ve biraz Türkçe kar›ﬂ›m› bir dil
yaratt›k ve bu dili pek zenginleﬂtirdik. Gözde bir az›nl›¤› mest eden, ﬂatafatl› fakat halk›n
anlamad›¤› ve bu yüzden iﬂe yaramayan “Divan Yaz›n› “ n› Osmanl›ca'm›zla yaratt›k. Hatta
onun baﬂ unsuru olan Arapça’y› o kadar sevdik ki, o dilde olmayan Arapça sözcükler bile
icat ettik. Böylece Türkçe yaz› dilinden d›ﬂlanm›ﬂt›. ‹ki as›r önce yaz› dilimizin eriﬂti¤i yer
buras›yd›. Dolay›s›yla halk›n konuﬂma dili geliﬂmedi. Üstelik dil mant›¤›n›n esas taﬂ›y›c›s›
olan düz yaz› yaz›n›m›za çok geç girdi.
Bilimi ve dini Latince anlatmaktan kurtulduktan sonra Bat›l›lar tek tek kendi dillerini
geliﬂtirdiler, zenginleﬂtirdiler. Bat›l› dillere nasip olan bu ﬂans, yüzy›llar boyu bilimi Arapça
ile ö¤renen, dini bugüne kadar Arapça kalm›ﬂ Türklerin diline verilmedi, verilmiyor.
Yetenekli gençlerimize bilimi bugün ‹ngilizce ile ö¤retiyoruz. Dinimizin dilini nerdeyse
hiçbirimiz ﬂimdiye dek anlam›yor!
Bu kar›ﬂ›kl›kta bir de, her dilden sözcü¤e bilir bilmez uygulad›¤›m›z Frans›zca sesçili
saplant›s› var. Eskiden beri Bat› dillerinden dilimize giren yabanc› sözcüklerin kökenlerini
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merak etmedik, ö¤renmedik, ö¤retmedik, halen de ö¤retmiyoruz. O sözcüklerin hepsini
baz›lar›m›z hala Frans›zca’dan geliyor diye kabul ediyor, ötesine kafa yormuyor.
Bu Frans›z sesçili saplant›s›na, II.Dünya savaﬂ› sonras›nda çok güçlü bir rakip ç›kt›. Bu kez
her Bat› dilinden gelen sözcükleri ‹ngilizce zannetmeye baﬂlad›k, veya hiç olmazsa, ‹ngilizce
imiﬂ gibi okuyor, söylüyoruz. Bu konuda yap›lan gaflara bak›l›rsa, karﬂ›m›zda yer yer
budalal›¤a varan bir ‹ngilizce düﬂkünlü¤ü var. Bu ﬂaﬂ›lacak bir olayd›r ve bize özeldir.
Bir insan›n sözcüklerinden beyninin, düﬂünüﬂ biçiminin foto¤raf›n› çekebilir, ulusal düﬂünüﬂ
dizgesine ne ölçüde yak›n, ne ölçüde ›rak oldu¤unu ç›karabilirsiniz. Dahas›, dünyaya,
insanlara nas›l bakt›¤›n›, hangi düﬂünceden yana oldu¤unu yorumlayabilirsiniz. Kulland›¤›
sözcükler, dili; o kiﬂinin hangi edim ve tutumda olabilece¤ini söyler size.
‹nsanlar›n bir dünya görüﬂleri, bir düﬂüngüleri (ideolojileri) varsa, dil konusundaki
tutumlar›na yans›yan da odur; yoksa ne yans›s›n ? Bugünkü gibi bir kör dövüﬂü sürer gider.
“Ne olacak bu Türkçe'nin hali?” söyleﬂilerinin demirbaﬂ konusu olur. Devenin boynunun,
hukuk, adalet, sa¤l›k, e¤itim alanlar›ndaki e¤rili¤i, Türkçe'yi de e¤riltir. “Nerem do¤rudur ki
! “den baﬂka yan›t yoktur ortada. Yetkinler yetkisizdir, yetkililer yeteneksiz.
Bugün dünyada, insanlar aras›ndaki iletiﬂim olanaklar›, önceki yüzy›llarla, hatta bundan 2030 y›l öncesiyle karﬂ›laﬂt›r›lamayacak ölçüde artm›ﬂt›r. Radyo, televizyon ve h›zl› ulaﬂ›m
araçlar› her yerde lehçe ve a¤›zlar›n ölçünlü (standart) dil karﬂ›s›nda güçlerini yavaﬂ ölçüde
de olsa, yitirmelerine, ölçünlü dile yaklaﬂmalar›na neden olmakta, uzun saatler boyunca,
örne¤in televizyon izleyen bir kimse, kendi lehçe yada a¤z›ndaki sözcükler yerine yeni
kavramlara, de¤iﬂik söyleyiﬂ biçimlerine yaklaﬂmaktad›r. ‹nternet (a¤içi,örütba¤) olgusu
iletiﬂim olanaklar›n› art›rd›¤› gibi, herkesi yeni terim ve kavramlarla da tan›ﬂt›rmaktad›r.
Türkiye’de ölçünlü dile yaklaﬂmada radyo ve televizyonun yayg›nlaﬂmas›n›n, yurdun uzak
yörelerine kadar karayollar› a¤›n›n geniﬂlemesinin yan› s›ra, kentleﬂme ad› verilen, kentlere,
özellikle büyük ﬂehirlere göçmenin önemli pay› olmuﬂtur.
Türkçe’nin yar›n› ve do¤ru yolda, bozulmadan önümüzdeki yüzy›llara eriﬂebilmesi
bak›m›ndan en önemli olumsuz etkenlerden biri, anadili Türkçe e¤itim ve ö¤retiminde
özellikle son 30-40 y›l içinde kendini gösteren gerilemedir. Baﬂta, h›zl› nüfus art›ﬂ› ve en
küçük yerleﬂim birimlerinde ortaö¤retim düzeyinde okullar aç›lmas›, buna karﬂ›l›k yeterli
say›da ö¤retmen bulunamamas›, ö¤retmenlerin çeﬂitli nedenlerle, önceki y›llardaki özenli ve
s›k› ö¤renimi görememeleri bu yoz geliﬂmenin etkenlerindendir. Bu durumun sonucunda ,
Türkçe anadilini do¤ru dürüst kullanamayan, sözlü ve yaz›l› anlat›m› yeterince beceremeyen
y›¤›nla gencin yaﬂama at›ld›klar›n›, alanlar›nda iyi yetiﬂmiﬂ olsalar bile, bu beceriden yoksun
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olduklar› görülmektedir. Üniversite (evrenkent, bilgitay) giriﬂ s›navlar›na haz›rlan›rken
do¤ru-yanl›ﬂ seçimine dayanan, eski dönemlerdeki olgunluk s›navlar›nda yap›ld›¤› gibi, belli
bir konuda kompozisyon (oluﬂma, oluﬂum) yazmas› istenmeyen, iyi bir dilbilgisi e¤itimi
görmeyen ö¤rencinin üniversite s›navlar›na geldi¤inde anadili Türkçe bak›m›ndan
birikiminin öyle eksik oldu¤u görülmüﬂtür ki, 1980’den sonra bütün üniversite bölümlerine
Türkçe dersi koyma zorunlulu¤u getirilmiﬂ ve ne yaz›kt›r ki halen de uygulanmaktad›r.
2.Dünya Paylaﬂ›m Savaﬂ›’n›n ard›ndan,”Truman Doktrini ve Marshall Plan›” çerçevesinde
öngörülen yeni dünya düzeninde, sermayenin ve ticaretin uluslararas›laﬂmas›yla ivme
kazanan küreselleﬂme olgusu karﬂ›s›nda ulus-devlet ve yurttaﬂ-birey kavramlar›n›n içi
boﬂalt›larak, pazar tutum biliminin istemleri do¤rultusunda yeni bir yap›lanmaya gidilmiﬂtir.
ABD, ‹ngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve eski sömürge ülkelerde konuﬂulan
‹ngilizce, küresel köyün dili olma (dil ayn› zamanda bir pazard›r) nitelemiyle, nerdeyse,
bütün uluslara dayat›lm›ﬂ, ulusal dillerin bozulmas›na koﬂut, ulusal bilinçler de bozulmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Bunun ay›rt›nda ve bilincinde olan uluslar, gerekli önlemleri alarak, bu süreçten
en az kay›pla kurtulmay› baﬂarm›ﬂlar, güçsüz olanlar ve gerekli önlemleri alamayanlar ise,
çok yönlü bir ba¤›ml›l›¤a teslim olmuﬂlard›r. Benzer bir olguyu Osmanl›laﬂma sürecinde de
yaﬂayan ülkemiz; ne yaz›k ki, yaﬂad›¤› deneyimlerden olumlu bir ders ç›karamam›ﬂ “Küçük
Amerika Düﬂü” ard›ndan koﬂarken, Cumhuriyet’in kazan›mlar›ndan da yoksun kalma
noktas›na gelmiﬂtir. Türkçe ö¤retimi beceremeyince, ‹ngilizce ö¤retimi kurtuluﬂ sand›k
uzunca bir süre. Olmad›, yabanc› dili baﬂaramayan üniversite ö¤rencilerinin Türkçe ö¤renim
haklar›n› ellerinden ald›k. Yabanc› dili baﬂaramayan ö¤retim elemanlar›n›, sanatç›lar›
akademik ortamlardan uzaklaﬂt›rd›k. Akademik yükseltimlerde, yabanc› dilde yap›lan her
ﬂeyi, Türkçe yap›lan›nkinin iki kat› ölçüsünde de¤erlendirdik. Kendi dilimiz ve tarihimiz
konusunda bile, büyük paralar dökerek ve ülkemizin bilim insanlar›n› aﬂa¤›layarak,
yurtd›ﬂ›na binlerce “araﬂt›rma görevlisi” gönderdik. Üstelik, kayna¤› olarak savunduk bu
yan›lg›y›. Yetmiyormuﬂ gibi, ‹ngilizce T›p fakülteleri aç›p, sayr›larla iletiﬂim kurmay›, temizlik
görevlileri arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirmek gülünçlü¤üne düﬂtük .
Üniversiteli okumuﬂlar›m›z, Bat›n›n dil verilerinin al›nmas›n›n Bat› uygarl›¤›na geçiﬂin gere¤i
oldu¤unu sanm›ﬂlard›r. Atalar›m›z 1000 y›l önce Uzakdo¤u uygarl›¤›ndan Do¤u uygarl›¤›na
geçerken yapt›¤› yanl›ﬂ bugün Bat› uygarl›¤›na geçiﬂ sürecinde yinelenmektedir. Uygarl›klar
geçicidir. Bir gün Bat› uygarl›¤› da çökebilir. O zaman torunlar›m›z daha ileri bir uygarl›¤a
geçmek isteyeceklerdir. Varl›¤›m›z› sürdürmemiz ise ancak dilimizi Türkçe'mizi yaﬂatmakla
olanakl›d›r. Bugün, dilimiz ve ulusumuz, her zamankinden daha çok sald›r› alt›ndad›r. E¤er,
Türkçe ve Türkçe’yi konuﬂan-yazan bizler bu savaﬂ›m› kazanamazsak, her gün yitip gitmekte
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olan dillerin aras›na Türkçe’nin de kat›lmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Türk demek Türkçe
demektir. Biz Türkçe ile var›z. Baﬂka nice uluslar ›rk ile din ile tan›mlan›r. Bizim ise öz
benli¤imiz, öz varl›¤›m›z dildir. Türk’ün birincil ve as›l tan›m› Türkçe’dir.
Üniversiteleraras› Kurul'un yay›nlad›¤› "Üniversitelerde Ders Arac› Olarak Yard›mc› Ders
Kitaplar› D›ﬂ›ndaki Yay›nlarla ‹lgili Yönetmelik" Türkçe'yi üniversite bültenlerinde geçerli dil
olmaktan ç›kard›. Yönetmeli¤in, üniversite bülteninde bas›lacak yaz›lar hakk›ndaki 7.
maddesinde Türkçe yay›n yap›lmayaca¤› "Bültenin dili ‹ngilizce'dir, fakat Almanca ve
Frans›zca yaz›lar da yay›nlanabilir" ifadesiyle belirtildi. Üniversite dergilerinin dilinin Türkçe
ve yabanc› dilde olabilece¤i belirtiliyor. Ancak bu dergilerde ders notu, çevirme niteli¤indeki
yaz›lar yay›mlan›yor. As›l özgün bilimlik de¤eri olan ve bilime katk› getiren de¤erli araﬂt›rma
ürünlerinin üniversite bültenlerinde yay›mlanmas› öngörülüyor. YÖK, yaln›z ve yaln›z
ABD'deki "Institute for Scientific Information" taraf›ndan taranan ve endekslenen dergilerde
yay›mlanan makaleleri dikkate almaktad›r. Bu nedenle bir vak›f üniversitesi, Türkçe bilimlik
yay›n yapma inad›ndan vazgeçip, yay›nlar›n› yabanc› dille yapmad›¤› sürece devletin arsa ve
taﬂ›nmaz tahsislerinden yararlanamayaca¤› gibi, her y›l yap›lan Hazine yard›m›ndan
yararland›r›lmas› (% 20 oran›nda) da s›n›rland›r›lacakt›r. Yabanc› dille yay›n yapanlar, hem
arsa ve taﬂ›nmaz tahsisinden yararland›r›lacak, hem de her y›l yap›lan Hazine yard›m› ile
teﬂvik edileceklerdir. Dolay›s›yla bu yasa gerek Türkçe'nin bilim dili olarak geliﬂmesi
yönünden, gerek akademik yönden, gerek bilim yönünden, gerekse Türk toplumunun yarar›
yönünden çok yanl›ﬂt›r.
Yurt içi yay›nlar; YÖK, Üniversiteleraras› Kurul, üniversiteler, TÜB‹TAK ve TÜBA gibi
akademik kurumlar›m›zca hiç itibar ve teﬂvik görmez veya çok az itibar görürken, yurt
d›ﬂ›ndaki dergilerde yay›mlananlar için her türlü akademik ve ekonomik teﬂvikler yap›lmakta
ve bunlarla övünülmektedir. Halbuki, yap›lmas› gereken, öncelikle ulusal bilim dergilerinin
ve içerdikleri makalelerin niteliklerinin iyileﬂtirilmesi için ortam haz›rlanmas› ve sonra
süreklilik kazand›rmak için bu dergilere ve yazarlar›na akademik ve tutum bilimsel itibar ve
teﬂvik sa¤lay›c› sistemler geliﬂtirilmesi olmal›d›r.
"Milli e¤itim ile yüksekö¤retim sisteminde yabanc› dil ö¤retimi ile yabanc› dille e¤itim
aras›ndaki kargaﬂaya son verilmeli. Okullarda yabanc› dil en iyi ﬂekilde ö¤retilmeli; ancak
e¤itim-ö¤retim ve her türlü bilimlik yay›nlar›m›z, anadilimiz olan Türkçe ile yap›lmal›d›r.”
Ayr›ca, üniversitelerdeki akademik yükseltmelerde ve atamalarda kullan›lan ölçütlerde
eserleri “yabanc› dilde olanlara çok yüksek, Türkçe olanlara az puan verme” uygulamas›
de¤iﬂtirilmelidir. Yukar›da sözü edilen Bilimlik Yay›nlar, Türk T›bb› Ulusal Komitesince

102

SA⁄LIK B‹L‹MLER‹NDE SÜREL‹ YAYINCILIK - 2004

onaylanm›ﬂ dergilerde yay›nlanan makaleler, yurt d›ﬂ› makalelerle eﬂde¤er puan
uygulamas›na tabi tutulmal›d›r.
Yüksek ö¤retimde yabanc› dilin bilgiye ulaﬂmak için tek araç olarak kullan›lmas› sonucu,
yitirilen anadil bilincidir. Bu bilinç olmadan herhangi bir bilim dal›nda, yüzeysel bir yabanc›
dil bilgisi arac›l›¤›yla kazan›lm›ﬂ bilgiler, ülke özekinine özümlenememektedir. ‹kinci dil
anadilimizi çözümlemek için gereklidir. Anadili anlamak için onu baﬂka dillerin yap›s›yla
karﬂ›laﬂt›rmak, kullan›m›n› anlamak gereklidir.
Verimini Konya’da dile getiren Mevlana’n›n Mesnevi’sini Farsça yazd›¤› için UNESCO’ca
‹ran’›n özekinsel kal›t› say›lmas› gibi, bugün Türk üniversitelerindeki birçok bilim
adam›m›z›n, Yüksek Ö¤retim Kurumunun (YÖK) özendirmesine uygun biçimde, yap›tlar›n›
‹ngilizce vb. yabanc› dillerde yay›nlamalar› da , onlar›n gelecekte kuﬂkusuz Türkiye’nin de¤il,
Avrupa’n›n ya da Amerika’n›n bilginleri olarak an›lmalar›yla sonuçlanacakt›r.

Üniversitelerimizde, bilim yuvalar›nda, Türkçe yay›n yapmay› horlad›k. En yetenekli
bilginlerimizi, belli ülkelerin tekelleﬂmiﬂ dergilerinde, ‹ngilizce yay›n yapmaya zorlad›k. Bu
beyinlerin yaratt›¤› bilimsel ürünlerin sonuçlar›n›, ilk önce, o derginin ç›kt›¤› ülke
insanlar›n›n ö¤renmesini, üstelik para ödeyerek sa¤lad›k. Bilimi kendi insan›m›z için
üretemedik. Yabanc› dergilerde yay›n say›s› artt›kça, niteliklerinin de artt›¤›n› varsayarak
sevindik, böbürlendik. Ne ac›d›r ki, bir tek buluﬂ belgesi (patent) alamad›k !”
E¤er dilimizi güçlü bir bilim, sanat, teknik diline, özekin diline dönüﬂtürmek istiyorsak
yabanc›, yeni kavramlar› vakit geçirmeden Türkçe’den karﬂ›lamal›y›z. Bu sözcüklerin
kullan›lmas›na karﬂ› ç›kacaklar bulunsa bile, onlar›n anlat›m ve benimsenme gücünü
yads›yamayacaklard›r. Conduction of heat terimiyle mi, yoksa ›s› iletimi terimiyle mi daha iyi
anlar, daha kolay ö¤renebiliriz ? Bilim, sanat, teknik, t›p kavramlar›n› söz aileleri biçiminde
tümden karﬂ›layan, baﬂar›l› bir biçimde türetilmiﬂ terimler, ileri Türkiye’yi oluﬂturacak
kuﬂaklar›n daha iyi yetiﬂmelerini, yap›c›, yarat›c› olmalar›n› sa¤layacakt›r.
Bütün bilim ve bilgi dallar›na giden yollar anadilin topra¤›ndan geçer. Anadili tam
geliﬂmemiﬂ, yetkinleﬂmemiﬂ bireyler onu etkili bir ö¤renme ve ö¤retme arac› olarak
kullanamazlar.
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