Bilim Dili ve Türkçe
Nidai Sulhi ATMACA
Bir yabanc› dille elde edilen bilgi anadile mal
edilmedikçe, o dilin konuﬂuldu¤u ülkede gerçek
bir ilerleme, bir kalk›nma gerçekleﬂtirilemez.
Melih Cevdet Anday

Bat› ülkelerinde 16.yüzy›ldan sonra bilim dili giderek Latince’den uzaklaﬂm›ﬂ olsa bile, 20.
yüzy›l›n ortalar›na dek eski Yunanca ve Latince köklerden türetilmiﬂ terimlerle dolu
anlaﬂ›lmas› kolay olmayan bir bilim dili egemendi. Ülkemizde eskiden oldu¤u gibi, bugün de
bilim dilinde yayg›n bir yabanc› sözcük ve terim düﬂkünlü¤ü ile birlikte, bilimsel yaz›larda
zor anlaﬂ›l›r ya da anlaﬂ›lamaz olma e¤ilimi s›k gözlenmektedir.
Dilimiz, bilim dili olmazsa, eksiklik Türkçenin de¤il, onu kullananlar›nd›r (Ömer Kuleli,
Cumhuriyet Bilim Teknik,12 Kas›m 1988).
Prof.Dr.M.Orhan Öztürk’e göre bu e¤ilimin kökeninde ruhsal aç›dan anlaml› iki etken
bulunmaktad›r :
“Çocukta do¤al olarak varolan özerk düﬂünme yetisinin bask›lanmas›, geliﬂimin
engellenmesi, büyüsel düﬂünceye yaslanma e¤iliminin yayg›nl›¤›, büyünün özü inanca ve
anlaﬂ›lmazl›¤a dayan›r. En eski bilimlerden gökbilim, dirgerlik (hekimlik), kimya gibi bilim
dallar› eski ça¤larda büyük oranda inanç ve büyücülük ile içiçeydi. Hekimlik yar› tanr›sal bir
meslekti. O ça¤lar›n ﬂaman›, büyücü hekimi, y›ld›z falc›s› ya da kimyac›s› do¤aüstü gücüyle
ayn› zamanda, anlaﬂ›lamaz, ulaﬂ›lamaz bir yetke (otorite) idi. Bilimsel düﬂüncenin, bilimin ve
bilim dilinin o ça¤lardan beri geçirdi¤i aﬂamalar, inanca dayal› gizemci, büyüsel düﬂüncenin
egemenli¤inden, akla, sorgulamaya ve araﬂt›rmaya dayal› bilimsel düﬂünceye ulaﬂman›n
uzun, zaman zaman da ac›kl› öyküsünü içerir. Büyük geliﬂmelere karﬂ›n, bilimde büyüsel
düﬂüncenin tümden silinemedi¤ini gösteren birçok örnek verilebilir. Bir yabanc› sözcük ya
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da terim neden bilimseldir de, tüm anlam›n› verebilen bir yerli sözcük bilimsel
say›lmamaktad›r ? Örne¤in t›pda (abdomen, aerofaji, anemi) sözcükleri neden bilimseldir de
(kar›n, hava yutma, kans›zl›k) sözcükleri de¤ildir ? Bu sözcükler yabanc› olmalar›,
anlaﬂ›lmamalar› ve bir yetkeden ö¤renilmiﬂ olmalar› nedeniyle, içerdikleri bilimsel anlam›n
d›ﬂ›nda ve o anlamla ilgisi olmayan bir de¤er, yük taﬂ›maktad›rlar. Bilim dilinde süregelmekte
olan anlaﬂ›lmaz olma ve yabanc› terim, sözcük kullanma e¤ilimi yaln›zca bilimdeki e¤itim ve
yazma al›ﬂkanl›klar›na, yabanc› dili iyi bilmemeye, dilde özensizli¤e ba¤lanamaz. E¤itimin
kendi kendisini anlaﬂ›lmazl›¤a ve dilde özensizli¤e sokman›n alt›nda baﬂka etkenler aramak
gerekir.
Bilim dilinde anlaﬂ›lmas› güç, karmaﬂ›k dil kullanma e¤iliminin, yabanc› sözcük ve terimlere
düﬂkünlü¤ün temelinde, büyük oranda, eski ça¤lardan kalma büyüsel düﬂünce yatmaktad›r.
Bu hem sözcü¤ü seçen, kullanan, hem de onu aktaran, alg›layan kiﬂi için böyledir. Sözlerin,
sözcüklerin büyülü gücü olabilece¤i inanc› çok eski ça¤lardan beri vard›r. Bir sözcü¤e
anlam›n›n d›ﬂ›nda bir güç, bir üstünlük sa¤layan örnekler belki her dilde bulunabilir.
Örne¤in, toplumda çok yayg›n olan “maﬂallah” sözcü¤ü güzel sa¤l›kl› bir çocu¤u göz
de¤mesinden (nazardan) koruyabilir. Sözcüklere bu türden büyüsel güç yüklenmesi bireyin
ve toplumun inançlar›na ba¤l›d›r, bilimsel düﬂünce ile bir ilgisi yoktur. Ama, bilimsel
sözcüklere, terimlere içerdikleri anlam›n d›ﬂ›nda bir güç, bir yetki yüklenmesi bilimsel olarak
nas›l aç›klanabilir ?
Ça¤›m›zda , kimi bilim adamlar›ndaki büyüsel düﬂünceye dayanma e¤iliminin alt›nda
yetersizlik ve güvensizlik duygular›n›n bulunabilece¤ini bilmekte yarar vard›r.
Hastal›klarla, ölümle savaﬂan t›p biliminde bu e¤ilimin izleri do¤al olarak, baﬂka bilim
alanlar›na göre, daha fazla görülebilmektedir (Prof.Dr.Orhan Öztürk) Ülkemizde özgün bilim
üretiminin k›s›tl› olmas› nedeniyle bilim adamlar›n›n yabanc› kaynaklara ba¤›ml› kald›klar›;
bilgiyi, kavramlar› d›ﬂar›dan alarak ö¤rendikleri, yabanc› bilim adamlar›n›n ö¤retici konumda
olduklar›, bu nedenle onlardan ö¤renilen bilgi ve kavramlar› aktar›rken yabanc› bilim
adamlar› gibi düﬂünmek, yazmak zorunda kald›klar› bir gerçektir.
Ülkemizde bilimsel yay›nlarda dili, anlat›m› kar›ﬂ›k, yabanc› sözcük ve terimlerle dolu
yaz›lar›n s›k görülmesinin bir di¤er temel nedeni özerk düﬂünme ve ö¤renme yetisinin
çocukluktan baﬂl›yarak bask›lanmas›d›r. Ülkenin en zeki ve çal›ﬂkan gençlerini toplayan
üniversitelerde bile ço¤unlu¤u soru sormayan, s›nav korkusunun d›ﬂ›nda özerk ö¤renme
merak› taﬂ›mayan, derslerde ve kitaplarda verilen bilgileri kendi özerk eleﬂtiri, tart›ﬂma
süzgecinden geçirmeyen, ezberci, aktarmac›, bir ö¤renci - ö¤retici toplulu¤u oluﬂmuﬂtur.
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Kendi öz dilini baﬂka dillerin egemenli¤ine b›rakarak, e¤itimden ve özellikle bilimsel
düﬂünceden uzak tutulmuﬂ bir toplumun uygarl›k savaﬂ›m›nda yitirdi¤i yüzy›llar› düﬂünecek
olursak, genç bilim adamlar›n›n bir dil bilinci ile öz dillerine sar›lmamalar›n› anlamak
gerçekten güçtür.
Bilim adamlar›m›z›n ve ayd›nlar›m›z›n yabanc› dil düﬂkünlü¤ünün ve bilgiyi yeterince
özümsemeden aktarma e¤iliminin alt›nda baﬂka e¤itimsel, tutumbilimsel, siyasal, özekinsel
ve kiﬂisel etkenler de bulunabilir. Örne¤in, son zamanlarda yayg›nlaﬂan k›sa ve kolay yoldan
yap›lan yay›nlarla akademik yer edinebilmenin, bir bilim alan›nda ya da yabanc› dilde iyi
yetiﬂmemiﬂ olmaya ba¤l› yetersizlik ve aﬂa¤›l›k duygusunun, ö¤renim ve araﬂt›rma için
olanak yetersizli¤inin, serbest pazar ekonomisindeki dil de¤erlerinin ve siyasal etkenlerin bu
konuda önemli yerleri vard›r.
Aç›k düﬂünmenin ve sindirerek ö¤renmenin temeli anadile dayan›r. Ülkemizde düﬂünsel
yaﬂam›n ve bilimin geliﬂmesi için en baﬂta kendi dilimize de¤er verilmesi ve Türkçe’nin geniﬂ
olanaklar›na güvenilmesi gerekir. Bilimdeki h›zl› geliﬂmelere, yeni buluﬂlara ve kavramlara
“yaﬂayan dil” görüﬂüyle ayak uydurulamaz. Ya oldu¤u gibi Bat› dillerinden alaca¤›z ve
aktarmac›, öykünmeci kalaca¤›z ya da Türkçe’nin geniﬂ kaynaklar›ndan yararlanarak özerk
düﬂünme ve bilgi da¤arc›¤›m›z› geniﬂletece¤iz. Bu da, bilim adam›n›n, öncelikle ve özellikle
kendi dilinin gücüne inanmas› ile olabilir. Bilim adamlar›m›z kendi dillerini kulland›kça, bilgi
ve kavramlar daha aç›kl›k kazanacak, daha kolayca özümsenebilecek, onlar›n dünyalar›
geniﬂleyecektir. Wittgenstein’in dedi¤i gibi “unutmayal›m ki dünyam›z›n s›n›rlar›n› dilimiz
çizer”. Belki de böylelikle, yetkeci e¤itimin anlamadan ezberleten kal›plar›ndan ve büyüsel
düﬂünceye yol açan yetersizlik duygular›ndan kurtulabiliriz.
Günümüzde, örne¤in ‹ngilizce t›p dergilerinde bile karmaﬂ›k, anlaﬂ›lmas› güç dil kullanma
e¤iliminden yak›nan yaz›lar ç›kmakta ve bilim dilini yal›nlaﬂt›rmak için öneriler
s›ralanmaktad›r (Crischton M.1975, Gregory MW.1992). Ço¤u yeni buluﬂlar›n ve bilimsel
geliﬂmelerin gerçekleﬂtirildi¤i Bat› ülkelerinde, art›k geçen yüzy›lda oldu¤u gibi, terimler
Latince ve Yunanca köklerden türetilmemektedir. Bu ülkelerin bilim adamlar›, anlamay› ve
ö¤renmeyi kolaylaﬂt›rmak amac›yla, yeni buluﬂlar› için daha çok kendi öz dillerinden, günlük
halk dilinden sözcükler alarak bunlara terim niteli¤i kazand›rmaktad›rlar. T›pta, biyolojik
bilimlerde, fizikte, kimyada, uzaybiliminde, bilgisayar dilinde art›k bir çocu¤un anlayabilece¤i
dilden terimler üretilmektedir. Giderek, bilim dili ile halk›n konuﬂtu¤u dil birbirine
yak›nlaﬂmakta ve “evrensel bilim dili” görüﬂü de geçerlili¤ini yitirmektedir. Böylece, bilim
adam›n›n eski ça¤lardan kalma, dili ve uygulamalar› ile gizemci olan dokunulmazl›¤›,
anlaﬂ›lmazl›¤› ortadan kalkmaktad›r.
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Bilimi ve dini latince anlatmaktan kurtulduktan sonra Avrupal›lar tek tek kendi dillerini
geliﬂtirdiler, zenginleﬂtirdiler. Bat›l› dillere nas›p olan bu ﬂans, yüzy›llar boyu bilimi Arapça
ile ö¤renen, dini bugüne kadar Arapça kalm›ﬂ Türklerin diline verilmedi, verilmiyor.
Yetenekli çocuklar›m›za bilimi bugün ‹ngilizce ile ö¤retiyoruz. Dinimizin dilini nerdeyse
hiçbirimiz hala anlam›yor.
Günümüzde ‹ngilizce merak› öyle aﬂ›r›d›r ki, bilimsel araﬂt›rmalarda, ya da bilim adam›
olmada bile yabanc› dil engeliyle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Halbuki bilimsel kariyer, o alanda
çal›ﬂmakla ve bilimsel gerçekleri bulmakla mümkün olur. Dünyada yay›nlanm›ﬂ o alandaki
eserlerden yararlanmak da o dili çok iyi bilen çevirmenlerin bilim adam›na yapaca¤›
katk›larla olabilir.
Çünkü yabanc› dil ö¤renmekle meﬂgul olan bilim adam›, kendi alan› ile ilgili bilimsel
konulara yeterince zaman ay›ramamaktad›r. Ülkemizde yabanc› dil bilen, filoloji mezunlar›
bilimsel kariyer yapmakta; yabanc› dili iyi bilen, fakat e¤itimi, tarihi, co¤rafyay› v.b. bilmeyen
e¤itim ve tarih profesörleri, co¤rafya doçentleri ço¤almaktad›r. Bir ‹ngilizce okutman› ya da
filolog, hiç okulla, milli e¤itimle tan›ﬂmadan, ülkemizin gerçek e¤itim ortamlar›n› bilmeden;
yabanc› dil bilgisinin verdi¤i üstünlükle, çevirdi¤i birkaç makale ve kitap ile e¤itim profesörü
oluvermektedir.
Bilimde yabanc› dil tekeline son vermek için çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r. Art›k a¤içi(internet)
yoluyla bilim adamlar› istedikleri belge, kitap ya da makaleleri iletebilmeli ve bunlar› da dil
uzmanlar›na çevirtebilmelidirler. Böyle bir durumda daha sa¤l›kl› bilgilere ulaﬂmak mümkün
olacakt›r.
Bilim adamlar›na ille de kendi dilinin d›ﬂ›nda ve dünyada tan›nm›ﬂ dergilerde makale
yay›nlarsan profesör olursun diyen bizim gibi bir baﬂka ülke nadir bulunur. Amerikal› bir
profesöre bir toplant›da sorduk:

- Sizde de böyle bir baﬂka dili bilme zorunlulu¤u var m›d›r? Bize çok ilginç bir cümle
kulland› ve dedi ki:
- Hay›r, biz niçin baﬂka bir dil ö¤renelim, herkes bizim dilimizi ö¤rensin, Amerikal› olmak
bir ayr›cal›kt›r.
ﬁimdi bizde bir bilim adam› kalk›p diyecek ki;

- Ey millet! Türkçemize önem verelim...Türk olmak bir ayr›cal›kt›r. ‹ngilizceyi b›rak›n, bu
yolla ulusal yararlar›m›z, özekinsel de¤erlerimiz kaybettirilmek isteniyor. Türk milleti yok
edilmek isteniyor. Türkçe ile de bilim yapmam›z olas›d›r.
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Buna kimse itibar etmedi¤i gibi; ya bu bilim adam›n› tefe koyup çalarlar ya da ‹ngiliz,
Amerikan yandaﬂ› bilim adamlar› taraf›ndan d›ﬂlan›r
Yaz›k ! Bilimde, fende, t›pta, gökbilimde yüzy›llarca Avrupa ve tüm dünyaya örnek olmuﬂ
Türk bilim adamlar›n›n torunlar› bugün yabanc› dil s›nav›ndan 60 puan al›p doktora
yapam›yor, 70 puan al›p doçent olam›yorlar. Bu engeli aﬂanlar›n büyük ço¤unlu¤u da do¤ru
dürüst ‹ngilizce cümle kuramazlar, çeviri yapamazlar. Ayr›ca doçentlik için “Science Citation
Index” SCI’da ad› geçen dergilerde yay›n yapma zorunlulu¤u var. Bu yay›n yapma
zorunlulu¤u ile “ülkemizin stratejik bilgilerinin yurtd›ﬂ›na kaç›r›lmas› yasallaﬂt›r›lm›ﬂt›r”.
Kimse bunun fark›nda m› ?
Baﬂka bir uygarl›k çevresine giren yüksek s›n›f›n, yöneticilerin, bilginlerin Türkçe’yi hor
görmeleri, onu yetersiz bulmalar›, ça¤lar boyu hep görülmüﬂtür. Bir imparatorluk dili olan
Osmanl›can›n içinde s›¤›nt› gibi yaﬂayan, horlanan Türkçe, ancak halk a¤z›nda ve halk
ozanlar›n›n dilinde kendine yer, s›¤›nak bulmuﬂ, yaﬂam›n› sürdürmüﬂtür.
Baz› ayd›n geçinenler, düﬂünmeyi sevmedikleri gibi anadillerini de pek sevmezler. Sözcü¤ün
Türkçe’ sini aramak, bulmak ve kullanmak çabas›nda de¤illerdir. Dilini do¤ru dürüst
kullanamayan insan›n, do¤ru mant›kl›, kapsaml› düﬂündü¤üne inanmak mümkün de¤ildir.
Çünkü düﬂünmeyi de biçimlendiren dildir. Hiç kimse dil olmadan düﬂünemez. Derin
düﬂünceleri varm›ﬂ da, bunlar› bir türlü anlatam›yormuﬂ gibi iki sözün aras›na ‹ngilizce ve
Frans›zca sözcükler s›k›ﬂt›ranlar, genellikle “- m›ﬂ gibi yapanlar”d›r. Düﬂünüyor-muﬂ gibi
yaparlar, anlatam›yor-muﬂ gibi yaparlar. Yoksa gerçekten düﬂünüyor olsalar, anadilleriyle
düﬂündükleri bir gerçe¤i, niye yabanc› sözcüklerle anlatmaya kalks›nlar. Yoksa onlar›n
bildi¤i anadilleri düﬂünmelerine yetmiyor mu? Dilin düﬂünmeye bile yetmeyecek boyutlara
indirilmesinde en büyük günah›n kendilerinde oldu¤unun fark›nda m›d›rlar? Ana dilinden
ayr› düﬂen, dilini yitirmiﬂ gibidir.
Nas›l bir zamanlar terkipli konuﬂmak, süslü yazmak, lugat paralamak marifet say›lm›ﬂsa,
bugün de baz› yabanc› kelimeleri, Türkçeleri oldu¤u halde olur olmaz kullanma özentisi
vard›r. T›p fakültelerimizin birinde bir ö¤retim üyesinin ö¤rencilerine, burnu kanayan bir
hastaya tan› korken “burun kanamas›” demeyip, “Epistaxis” diye ö¤üt vermesi bunun bir
yans›mas›d›r (Cumhuriyet Bilim Teknik.23 mart 1996). Bunun gibi,hukuk dilindeki
Osmanl›ca terim ve sözcüklerin Türkçeleﬂtirilmesi konusu tart›ﬂ›l›rken bir hukuk adam›n›n
mizahla da kar›ﬂ›k olsa, “Sen de diyorsun ? Halk her ﬂeyi anlarsa, biz aç›m›zdan ölürüz”
demesi de yabanc› kökenli terimler kullanmada direnmenin nedenlerinden birine ›ﬂ›k
tutmaktad›r (M.U¤urlu, Hukuk Dilinin Türkçeleﬂtirilmesi, Ça¤daﬂ Türk Dili,132, S.7). Bu da
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kimlik, kiﬂilik yoksunlu¤unu gösterir. Her dilde baﬂka dillerden al›nma sözcüklerin
bulundu¤u ,baﬂka toplumlar›n kavramlar›n›n var oldu¤u görülür. Çünkü baﬂka dillerle hiç
iliﬂkisi olmamak demek, bir toplumun baﬂka toplumlarla hiç iliﬂkisi bulunmamas› demektir.
Böyle bir durum günümüzde olanaks›zd›r. Ancak bir dile, yabanc› dillerin etkisi aﬂ›r› ölçüde
olursa, bunun sonucunda dil, kendi benli¤ini yavaﬂ yavaﬂ yitirir. Yabanc›laﬂma temel söz
varl›¤›na kadar inerek, dilin pek çok kavram›n›n kendi ö¤eleriyle anlat›lmas›na, yeni
kavramlar›n anlat›m bulmas›na, e¤itim ve ö¤retimin anadiliyle gerçekleﬂtirilmesine engel
olur.
Bilimde, sanatlarda, teknikte boyuna yeni gereçler, yeni kavramlar ç›k›yor ortaya; gereçleri,
kavramlar› bulanlar, kendi dillerinden yaratt›klar› sözcükleri, terimleri dünyaya sürüyorlar.
Biz hep baﬂkalar›n›n bulduklar› bu adlar› m› kullanaca¤›z ? As›l o zaman dilimiz “Babil
Kulesi” masal›ndaki duruma dönmez mi ? Anadilimizin iﬂlerli¤ini gösteren yeni sözcükler
yaratma iﬂini küçük görenler, e¤er Türkçe’ ye sayg›s›z de¤illerse, bir iyi niyet bunu anlay›p
benimsemelerine yeter. Herhangi dilin bir bilim ve özekin dili olabilmesi için öncelikle o dilin
yaln›z toplumsal ölçülerde de¤il uluslararas› düzeyde bilim, uygulay›m ve evrensel özekinin
içerdi¤i terim ve kavramlar› karﬂ›layacak söz da¤arc›¤›na sahip olmas› gerekir. Çünkü bilim
bir yönüyle terimler sorunu demektir. Hiçbir dil kendili¤inden bu düzeye ulaﬂam›yaca¤›na
göre de dillerin boyuna iﬂlenmesi, bilimsel ve uygulay›msal bulgular sonucunda ortaya ç›kan
terimlere karﬂ›l›k bulunmas› gerekir.
Geçmiﬂte dilimizi dolduran Arapça gibi, bugün Bat› dillerinden gelme sözcüklerin ak›n›na
u¤ram›ﬂ bulunuyoruz. Bunlar›n karﬂ›s›nda ilgisiz kalmam›z do¤ru olur mu ? Oysa, dilimizin
köklerini, eklerini iﬂleterek yeni gereksemeleri pek güzel karﬂ›layabiliriz. Yeni sözcükler
türetmezsek, düﬂüncede nas›l ilerleyebiliriz ? Türkçe, yap›s› ve zengin geçmiﬂi göz önünde
tutulursa, hiçbir yabanc› dilin yard›m›na el açacak bir dil de¤ildir.
Özellikle ayd›n›n, düﬂünürün dilini, yabanc› bir dil ö¤renir gibi incelemesi, evde-sokakta
ö¤rendikleri ile yetinmemesi gerekir. Türkçe’de görülen birtak›m anlaﬂmazl›klar›n baﬂl›ca
kayna¤› evde ö¤renilenle yetinmedir. ‹ﬂte yabanc› sözcüklere gerek duyman›n taban›nda
yatan gerçek budur; iﬂin kolay›na kaçmak!
Bilimi oluﬂturan bilgi birikimi ile dil aras›ndaki iliﬂki çok önemli oldu¤u gibi, dille düﬂünce
ve yarat›c› uygulama aras›ndaki iliﬂki de çok güçlüdür.
Bir dili konuﬂan kimse, gereksedi¤i arac› yapam›yorsa, baﬂkalar›ndan aktar›yorsa, onun ad›n›
da türetemiyor, çokluk. Bir arac› kullanan kiﬂi, onu bir yabanc› ele gerek duymadan
yapabiliyorsa, ona kendi dilinden ad bulmakta da güçlük çekmez. Bir dille konuﬂup yazmak
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o dili bilmek de¤ildir. Önemli olan o dille düﬂünmek, üretmek, düﬂünsel bir alan
yaratabilmektir. Soyut varl›klar üretemeyen bir toplulu¤un dilinde soyutu yans›tan kavram›n
yeri yoktur. Sözcük da¤arc›klar›n›n k›s›tl› olmas› nedeniyle anlat›mda güçlük çekenler
ço¤unlukla “ﬂey” sözcü¤üne s›¤›n›rlar.
Dil, ortak dünyam›zdaki nesnelerin iﬂaretleri, bilgilerimizi içlerine döktü¤ümüz kal›plar›n bir
dizgesidir. Bilgilerimiz ancak dil ﬂeklini ald›ktan sonra, hem kalan hem de baﬂkalar›na
bildirilebilen bir nitelik kazan›rlar. ‹mdi, bilgilerimizi taﬂ›yan dil kal›plar› ne kadar ›ﬂ›kl› ve
ayd›nl›k, ne kadar anlaﬂ›l›r olurlarsa, bunlar›n baﬂkalar›na iletilmeleri baﬂkalar›nca
kavranmalar› da o kadar kolay olur.Yabanc› sözler, hiçbir zaman, ana sütünü emer gibi
benimsedi¤imiz anadili gibi anlaﬂ›l›r ve kavran›l›r olamazlar, bunlar› anlamak için ayr› bir
e¤itim zahmetine katlanmak gerekir. Yabanc› sözler kökleriyle ayd›nlat›lmazsa, o zaman da
bunlar ezbere ö¤renilmiﬂ olur. Türkçenin yap›sal ya da sözsel yetersizli¤inden çok, ilk ve orta
ö¤renimleri s›ras›nda anadilleri Türkçeyi yeterli düzeyde ö¤renmemiﬂ , sözlük, dilbilgisi gibi
kaynaklara baﬂvurma al›ﬂkanl›¤› edinmemiﬂ bir kimseden, kendi yanl›ﬂ›n›n ay›rd›na
varabilmesi için bilimsel kuﬂkunun gerektirdi¤i incelik ve yetkinlik duygusunu sonradan
edinebilmiﬂ olmas› beklenemez.
Bugün Türkiye’deki t›p dilinin içinde bulundu¤u dil sorunu, ‹lkö¤retimden Üniversiteye
kadar, ortak bir Türkçe t›p bilim dilinin oluﬂturulmas› sorunudur. Cumhuriyetin
kuruluﬂundanberi devam eden t›p e¤itiminde veya ondan önceki orta ö¤retimde Latince
okutulmad›¤› için, Latince’ye dayal› bu e¤itim ezber e¤itimdir. Ezbere ö¤renmek de, belle¤i
buland›r›r, bilincin iﬂlemesini aksat›r. Leibniz, hakl› olarak “Dil zihnin aynas›d›r” demiﬂtir.
Dil, bir yandan belle¤in bir anlatma arac›,öbür yandan da bilinci yo¤uran bir ﬂeydir.Dil,
kal›plar›n› haz›r buldu¤umuz için, bunlar›n içinde gizli olan eseme (mant›k) belle¤imize
biçim verir.Bu kal›plar aç›k, ayd›nl›k ve anlaﬂ›l›r ise, belle¤imiz de aç›k ve ayd›nl›k olarak
iﬂler.

“Yabanc› terimlere dayanan bir bilim uygulamas›n› büyüye benzetebiliriz. Büyünün de
uygulamada kendine özgü sözcükleri, terimleri ve yal›n halktan gizlenen kutsal
dokunulmazl›klar› vard›r. Hekimli¤i de anadilden ayr›lan terimlere uygularsan›z, onu bir
büyü haline getirirsiniz. O zaman bilim ile büyü aras›ndaki s›n›r kalkar, bilim de bir gizem,
büyü olur.”
Dr.Ceyhun At›f Kansu
Oysa bugünkü t›p dili, bilgilerin ve düﬂüncelerin gerekti¤i gibi anlat›l›p yaz›labildi¤i Türkçe
bir dil de¤ildir. Bugünün dirgeri, anlam›n› ve Türkçe’sini dahi aç›k olarak bilmedi¤i, ancak
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yar›m yamalak sezdi¤i bir y›¤›n yabanc› sözü ezbere kullanmaktad›r. Onun okudu¤u ve taklit
ederek kulland›¤› dilde, do¤rudan do¤ruya yaﬂad›¤› anadilinin öz de¤erleri, yer yer, ”d›r,
de¤ildir, etmek, yapmak, k›lmak...” gibi sadece yabanc› sözlerin k›m›ldamas›na yard›m
etmekten ileriye geçemeyen bir “Harç” rolünü oynamaktad›r.
Türkiye’deki orta ö¤retim kurumlar›n›n kayma¤›n› oluﬂturan gençler, t›p fakültelerimizde,
kökenini bilmedikleri, kendilerine hiçbirﬂeyi ça¤r›ﬂt›rmayan yüzlerce, binlerce yabanc›
sözcü¤ü belleklerine yerleﬂtirebilmek için ola¤anüstü y›prat›c› bir çaba göstermek
durumunda kalmakta, zaten çok yorucu olan t›p ö¤retiminin yükü bu yüzden daha da
a¤›rlaﬂmaktad›r. Bu durumda hekimlik (dirgerlik) dilinin Türkçeleﬂtirilmesi, art›k yaln›z
ulusal onuru zedelemekten de geri kalmayan çirkin bir kargaﬂay› ortadan kald›r›p, ulusal dili
egemen k›lmak bak›m›ndan de¤il, anlay›p ö¤renmeyi kolaylaﬂt›rmak bak›m›ndan da
kaç›n›lmaz bir zorunluluktur. Türkçe köklerden, Türkçe ekler kullanarak türetilecek,
kavramlar›n anlam›n› da aç›klay›c› nitelikteki t›p bilimi özleri, gerçekten uluslararas› nitelik
taﬂ›yan Latince’leriyle birlikte sunuldu¤unda t›p ö¤reniminin yepyeni bir ruh, yepyeni bir
görünüm kazanaca¤›ndan kimsenin kuﬂkusu olmamal›d›r.
Bir yay›lma halinde ve bazen kendi kural ve imlalar›yle Türk t›p diline girmekte olan yeni
sözcüklerin dilimizi zenginleﬂtirece¤i ileri sürülemez. Bu tür kelimelerin belli bir ölçüyü
aﬂmas›, dilin önünü t›kamakta ve kendi imkanlar›yle geliﬂmesini önlemektedir. Osmanl›
Türkçe’si döneminde bunun ac› denemesi yaﬂanm›ﬂt›r. Bugün o dönemi eleﬂtiriyoruz. Ayn›
yan›lg›y› tekrarlamamal›y›z. O gün de bugün de daha çok ayd›n dilinde gözlenen özentinin
önüne geçilmelidir. Dirgerlerimiz Türkçe’ de karﬂ›l›klar› olan kelimeleri de ne yaz›k ki
kullan›yorlar, hatta bazen onlar›n Türkçe’de bir karﬂ›l›¤› olabilece¤i dahi ak›llar›na gelmiyor.
Bir zamanlar nas›l atalar›m›z olur olmaz Arapça ve Farsça sözlerle doldurmuﬂtu güzel
dilimizi. ﬁimdi de alabildi¤ince Bat› dillerinden, özellikle ‹ngilizce’den sözler kullanmak
moda oldu t›p dilimizde. ‹ngilizce konuﬂurken Türkçe sözler kat›n bakal›m ne olacak ? Hiç
denediniz mi ? Hat›rlayamad›¤›n›z bir ‹ngilizce veya Frans›zca sözcü¤ün yerine Türkçe bir
kelime koyabilir misiniz? Peki Türkçe konuﬂurken neden hep bunu yap›p duruyoruz ? Neyi
kan›tl›yoruz ? Yabanc› dil bildi¤imizi mi ? Ne kadar bilgili oldu¤umuzu mu ? Yoksa ulusçuluk
ve dil bilincinden ne kadar yoksun oldu¤umuzu mu ? “Kamusa uzanan eller namusa uzan›r,
dil de bir ulusun namusudur “ diyen Cemil Meriç’in “Bat›’n›n Yeniçerisi” diye söz etti¤i bu
sözde ayd›nlar›n hakim oldu¤u memleketlerden biri oldu Türkiyemiz !
T›p dilini,kendi öz mal›m›z olan,do¤rudan do¤ruya yaﬂay›p anlad›¤›m›z de¤erlerden kurmak,
sözün dar anlam›yla Anadilimiz Türkçe ile konuﬂmak laz›md›r.
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Yabanc› sözleri o dillerin imlas›yle yazmak ise vazgeçilmez bir tutum. Bu yüzden de o sözler
birçok kiﬂi taraf›ndan de¤iﬂik söyleniyor ve Türkçeye bu ﬂekilde giriyor. Bunun için yabanc›
sözlerin Türkçede okundu¤u gibi yaz›lmas› gerekir.
Üniversite ö¤retim üyeli¤ine haz›rlanan bir genç meslekdaﬂ›m, ad› ulusal fakat dili yoz, XV.ci
Gastroenteroloji Kurultay›nda sundu¤u çal›ﬂmas›nda ilac›n temizlenme dönemi yerine “‹laç›n
washout dönemi” , infüzyonu yerine infizyonu , TGD Ankara ﬁubesi’nin 28.02.1998 2 ci ayl›k
toplant›s›nda gaita yerine gayta, kanama yerine bulaﬂ, malinyite yerine malinite ve ayr›ca
Türk Dil Kurumunun sözlü¤ünde mevcut olmayan “Tariflemek” kullanm›ﬂ ve TGD’nin
yay›nlad›¤› “‹ﬁTE HEL‹COBACTER PYLOR‹” kitab›n›n 54 sayfa,13 sat›r›nda; “Mide
mukozas›n›n histolojisi ile endoskopik görünümde s›kl›kla korale de¤ildir.” cümlesinde hem
düﬂüklük vard›r ve hem de korale sözcü¤ü ‹ngilizce ve Frans›zca sözlüklerde mevcut
de¤ildir.
Türkiye Sa¤l›k ve Tedavi Vakf› T›p Merkezi Hastanesi’nden hastalara verilen kab›zl›k s›k›besi
listesinin baﬂ›nda konstipasyon yerine “KONSTÜBASYON” yaz›l›d›r.
Di¤er toplumlar›n dillerinden yap›lan d›ﬂ al›nt›lar, dilin ses ve yap› düzeninin çatlay›p
k›r›lmas›na, anlam örgüsünün da¤›lmas›na yol açar. D›ﬂ al›nt›lar›n ve özellikle özenti
al›nt›lar›n fazlal›¤›, Osmanl›ca’da oldu¤u gibi “Melez dil veya Türkilizce” ‘yi ortaya ç›kar›r.
Osmanl› ayd›n›, annesinden mader (Farsça), babas›ndan peder (Farsça), o¤lundan mahdum
(Arapça), k›z›ndan kerime (Arapça) sözcükleriyle söz ediyor, gözümün nuru yerine nur-i
aynim diyor, gözünüz ayd›n için de dideler ruﬂen kal›b›n› kullan›yordu.Yabanc› dil
tutkunlu¤u nedeniyle kimi zaman Türkçe adlar, sanlar bile yabanc›laﬂt›r›l›yordu.
‹stanbul’daki Küçükçekmece yer ad› Cekmece-i sagir, Büyükçekmece ise Cekmece-i kebir
olarak söyleniyordu. Buna karﬂ›n, kiﬂi, toplumsal kurum ve grup ve ﬂivelerden yap›lan iç
al›nt›lar bir dilin hayat damarlar›d›r. Toplumun al›c› ve ö¤renici olmaktan kurtulup, verici ve
ö¤retici duruma yükselmesi, yabanc› al›nt›lara karﬂ› direnmenin bir yolu olarak
görünmektedir. Ö¤retecek çok ﬂeyi olana kiﬂi ve topluluklar, kendilerinden daha az ﬂey
bilenlere her zaman birﬂeyler ö¤retirler. Ö¤renenler de, dillerine giren sözcükleri
melezleﬂtirerek veya aynen alarak, yahut ta yanl›ﬂ çevirerek kendi dillerini sürekli kirletirler.
T›p dilini, kendi öz mal›m›z olan, do¤rudan do¤ruya yaﬂay›p anlad›¤›m›z de¤erlerden
kurmak, sözün dar anlam›yla Anadilimiz Türkçe ile konuﬂmak laz›md›r. Türk dili buna
yeterlidir
Atatürk diyor ki (1933) : “Kati olarak bilinmelidir ki Türk ulusunun ulusal dili ve ulusal
benli¤i bütün hayat›nda hakim ve esas olacakt›r.” Bütün hayattan kas›t ; siyaset, hukuk, din,
teknik, bilim, e¤itim, sanat, özekin, yaz›n ve yaﬂam›n her yüzüdür.
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Anadilimizle düﬂünüp yaratmak varken, en seçkin beyinler niçin iki ayr› dilde düﬂünmeye
sevkedilerek, verimsiz k›l›n›r ? ‹ki muslu¤u birden su boﬂaltan çeﬂme örne¤i, suyun gücü
niye kesilir?
Dil nerede geliﬂmiﬂse, orada bütün bilgi kollar›nda sivrilmiﬂ insanlar da yetiﬂmiﬂtir. Zekaca
yükselmiﬂ uluslar dillerini de iyi kullan›rlar. Buna örnek olarak Grekler, Romal›lar ve Araplar
gösterilebilir. Dilin, bizim kendisini kullanmam›z d›ﬂ›nda ayr›ca bir varl›¤› yoktur. Biz onu
nas›l kullan›rsak o da öyle olur ; ona ilgi duyup seversek o da geliﬂir, serpilir ;Yok, ilgisiz
kal›rsak o da kavruk ve c›l›z kal›r. O zaman biz de onun aç›k b›rakt›¤› yeri yabanc› dil
unsurlar› ile doldurmak zorunda kal›r›z. Bu da düﬂünce yaﬂant›m›z için bir kazanç olmaz;
çünkü zekam›z, düﬂüncemiz ancak anadilimizdeki anlaﬂ›l›r kavramlarla yap›c› olarak
çal›ﬂabilir. Anadili bilinci olmadan, herhangi bir bilim dal›nda, yüzeysel bir yabanc› dil bilgisi
arac›l›¤›yle kazan›lm›ﬂ bilgiler, ülke özekinine özümlenememektedir.

D›ﬂar› ç›km›ﬂ say›lmaz
Yabanc› dil bilen
O dilde vard›¤› yeri
Anadilinde söyleyemezse
Faz›l Hüsnü Da¤larca
(S›¤mazl›k Gerçe¤i)
Yüksek ö¤retimde, özellikle t›pta gerekli olan, Türkçe bilincini unutturmayacak, yabanc›
diller arac›l›¤›yle kazan›lan bilgilerin Türkçeye dönüﬂümünü yapmakt›r. Bu dönüﬂüm,
üniversite ö¤retim üyelerinin, kendi bilim dallar›nda yararland›klar› yabanc› bilgi
kaynaklar›n›, hem derslerinde hem de araﬂt›rmalar›nda s›k s›k aç›klamalar›yla, ö¤rencileri
bilginin kayna¤›na gitmeye özendirmeleriyle olur. Bu gereksinmeye yöneltilmemiﬂ,
Türkçe’de ça¤daﬂ bilginin uluslararas› kaynaklar›n tan›nmas›yle Türkçe üretilebilece¤ini
örnekleriyle görmemiﬂ t›p ö¤rencisi, içinde yaﬂad›¤› toplumun düﬂünce ve bilgi lokomotifi
olmas› gereken üniversiteden bilgi ça¤›n› yakalayamadan, evrensel özekinle birleﬂemeden
mezun oluyorsa, bunun sorumlusu Türkçeye aktar›lamayan ve Türkçe konuﬂamayan t›p
e¤itimidir. “Ça¤daﬂ uygarl›k düzeyinin üstüne ç›kmak için” bir toplumun kendi kimli¤inden
vazgeçmesi gerekmez. Yer yüzünde bu yolda baﬂar› kazanm›ﬂ ulus yoktur. Tersine, geliﬂmiﬂ
uluslar›n tümü, kendi kimli¤ini tan›y›p uygarl›k yolunda geliﬂmenin gerektirdi¤i
de¤iﬂiklikleri, kendi anadillerine dayanarak gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Bir dilin sa¤l›¤› her ﬂeyden
önce, bu dili anadili olarak konuﬂan ba¤›ms›z bir ülkede ö¤retim, bilim ve yönetim dili olarak
kullan›lmas›yle ölçülür. Kendi anadilini bir bilim, ö¤retim ve yönetim dili olarak kullanmay›
baﬂaramayan, bunun süreklili¤ini sa¤layamayan bir ulusun sa¤l›kl› oldu¤unu düﬂünebilmik
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güçtür. Bilgi kuvvettir ama, bilinen her bilgi kuvvet de¤ildir. Kimsenin bilmedi¤ini biliyorsan
o zaman kuvvetlisin, yoksa herkesin bildi¤i bilgi kuvvet de¤ildir. Bat›’da bir ürünün maliyeti
içinde bilginin pay› % 75’i buluyor. Geri kalan % 25 de iﬂçilik, ham madde ve enerji oluyor.
Bilgiyi insan üretti¤i için de birey ve onun e¤itimi önem kazan›yor.
T›p terimlerini Türkçe köklerden türetmek, Türkçe’nin zengin bir uygulama ve özekin dili
olaca¤›na ve Türkçe’ nin bunu baﬂaraca¤›na inanmak ve bu inanc› dinç olarak ayakta tutup
tutmamaya ba¤l›d›r. Yabanc› tilciklerle dolan dil özbenli¤ini yitirir ve yaratma gücü kalmaz.
Bu yabanc› tilcikler, Türk ayd›n›n›n tarihi diyebilece¤imiz bir al›ﬂkanl›¤›ndan rahatça
yararlan›p Türk dili yata¤›n› devaml› kirletmektedirler.
Yüzy›llarca anadilini özekin dili olarak kullanmam›ﬂ bir toplulu¤un okur-yazarlar›, kendi dil
de¤erleriyle olgun bir özekin dili kurulabilece¤ine inanmamaktad›r. Bu inanmama, bu
kendine güvenmeme bugünkü Türk ayd›n›n›n geçmiﬂten yüklendi¤i köstekleyici bir içdü¤ümüdür. Halbuki her dil, bu dili kullanan say›s›z kuﬂaklar›n emekleriyle örülmüﬂtür.
Türkçe ilk kez kendi öz olanaklar›yle bilim dili olmak yoluna Atatürkün Dil devrimi ile
girmiﬂtir. Tarihimizde kendisine gerçekten Türkçe diyebilece¤imiz bilim dili Cumhuriyet
döneminin bir ürünüdür. Bu dönemde Türkçe bir bilim dili olarak kurulurken, ilkece
anadilimizin öz de¤erlerinden yararlan›lm›ﬂt›r. Bilgiyi taﬂ›yan da yayan da dildir. Bir dil ne
kadar anlaﬂ›l›r olursa, bu görevlerini o kadar iyi yerine getirir. Anadili herkeste bir temel
olarak mevcut oldu¤undan, bu temelden oluﬂturulacak kavramlar düzenine yükselmek de
kolayd›r. Dil insana bilgileri ne kadar kolay aktarabilirse, o da bilgileri o kadar kolay kavray›p
benimser. Bu kolayl›k da ancak anadilde vard›r. Onun için, ayd›nlanma yoluna giren
toplumlar (örne¤in Almanca) özekin dillerini hep anadili temeli üzerine oluﬂturmuﬂlard›r.
Uluslar›n ölmezli¤i, kimli¤ini korudu¤u anadilinden ; dilin ölmezli¤i, ulusun anadiline
titizli¤indendir. Dillerini yitiren uluslar›n özekinleri ka¤ﬂar, aralar›ndaki duygu, düﬂünce,
özlem, dünyaya bak›ﬂ›n ortak paydas› çözülür, o ulus tarihin karanl›¤›na gömülür.
Anadilimiz, ulusal varl›¤›m›z›n omurgas›d›r. Odur, tarihin derinliklerinden bugüne, bizi
taﬂ›yan.
Yabanc› dillerden devﬂirdi¤i malzemeyle yapma bir kast dili kurmuﬂ olan bugünkü t›p
dilimiz, anadili Türkçeden çok fakirdir. Türk hekimleri, e¤er isterlerse, konular›n›
anadilleriyle iﬂleyebilirler veya en az›ndan Türkçe karﬂ›l›klar›n› kullanmasalar da, bilmek
zorundad›rlar. Bunun için anadilimiz güçsüzdür denemez, eksik olan sadece istektir,
istençdir. Alman Leibniz’e göre “Halk diliyle anlat›lam›yacak hiçbir ﬂey yoktur”. Türk dili t›p
ile ilgili sözcüklerde, öteki dillerin k›skanaca¤› kadar zengin ve çok yanl›d›r. Yabanc› sözleri
kar›ﬂt›rmadan dilimizi kulland›¤›m›zda, bu dil gerçekten do¤ru olan› anlat›r ve bir anlam›
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olmayan boﬂ düﬂünceleri ise dile getirmez. Bununla beraber, yabanc› sözler konusunda tam
bir özleﬂmeden yana de¤iliz. Sonuna kadar gitmek isteyen bir özleﬂtirmecili¤in baﬂar›l›
olamayaca¤› görülmüﬂtür. Güzel ve yerinde olan yabanc› bir sözü kullanmak bir suç de¤ildir.
Yoksa anlat›m zay›flar.
Buna karﬂ›n, baﬂka dillerin sözleri, kurallar›, içine kar›ﬂt›¤› dille bir birlik, bir bütünlük
kuramaz. Bu yüzden bir dil, baﬂka bir dilden içine kar›ﬂan sözleri ve kurallar› atmad›kça,
kendi birli¤ini ve bütünlü¤ünü kuramaz. Bir dil, baﬂka bir dilden söz almakla zenginleﬂmez.
Tam tersine, baﬂka dilden 1 söz alan dil, kendinden 1 söz yitirmiﬂ demektir.
T›p dilinin Türkçeye dönüﬂünden, yabanc› sözcüklerden ar›nm›ﬂ ve halk dilinden üretilmiﬂ
tilciklerden bir anlaﬂmazl›k do¤du¤u sav› ileri sürülürse, bunun utanc›, bunu istemeyenlere,
karﬂ› duranlara düﬂer. Bu sav›n, ya iste¤in ne denli ﬂaﬂ›rt›c› ve utand›r›c› oldu¤una baﬂka bir
kan›t da istemez.
Günümüzde Türkçe t›p dilinin olumsuz yönde kullan›lmas› ve “Dil Kirlili¤i”, ”Dil
Yozlaﬂmas›” meydana gelmesi, Türk t›p dilinde bir ara dilin oluﬂmas›na neden olan, yabanc›
dilin özelliklerini taﬂ›yan “Çeviri Türkçe” den kaynaklanmaktad›r. T›p dilinde özleﬂmenin en
belirgin oldu¤u alanlardan biri de çeviridir. Çeviri bir bak›ma dili, dolayl› olarak da özleﬂmeyi
zorlar. Dil çeviri yoluyla yeni kavramlar kazan›r. Yeni gereksinmeler yeni kavramlar›, yeni
kavramlar da yeni sözcükleri do¤urur.
Yabanc› kavramlar ve düﬂünce yükü Türkçeye çeviriyle aktar›l›r. Bütün ö¤retim üyeleri,
asistan ve yabanc› dili olan dirgerlerin yapt›klar› çevirilerde ne yaz›k ki, Türkçe
karﬂ›l›klar›n›n bilinmemesinden kaynaklanan yabanc› sözcükleri aynen kullanma al›ﬂkanl›¤›
vard›r. Bu al›ﬂkanl›k, tarihimizde Osmanl› ayd›nlar›n›n Türkçeyi b›rak›p yabanc› dilde yazma
al›ﬂkanl›klar›n›n tekrar› gibidir. Türk insan› bugün hala ibadetini anadiliyle de¤il Arapça ile
yap›yorsa, bilim de kendi anadiliyle de¤il, ço¤u ‹ngilizce olan yabanc› dille yapmaktad›r.
Bilim, kavramlarla kurulan soyut bir sistemdir. Nerede bilim varsa, orada mutlaka bilimin de
dili vard›r. Dilsiz bilim olamaz ve olmam›ﬂt›r. Türkçe, Bat› dilleri gibi kendinden önce var
olan baﬂka bir dilden türememiﬂtir. Dünyan›n en eski dillerinden biridir. ‹ngilizce ise, yaz›m›
ve ses iletimi aras›ndaki ayk›r›l›k bak›m›ndan en büyük tutars›zl›k gösteren ve 5 dilin
kar›ﬂ›m› bir dildir. Konuﬂur gibi yazmak imkans›zd›r, ama giderek yaz›ld›¤› gibi konuﬂmak
mümkündür.
Türk t›p bilimi, Türkçe bir bilim diliyle beraber varolmal›d›r. Bir toplumun kendine
güvenmesinin ilk kural› da diline sahip ç›kmas›d›r. Düﬂünce ile dil, düﬂünce ile üretim ve
yarat›c›l›k aras›ndaki ba¤› kurmadan, üretici olmadan, üretti¤ini adland›rmadan yol
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al›namaz. Türkçe ö¤retilemeyen t›p yan›nda, yabanc› dilde ö¤retilmek üzere ‹ngilizce
ö¤retim yapan t›p fakülteleri aç›ld›. Ö¤retim izlenceleri, ayr› bir ders yoluyla ö¤retilemeyen
yabanc› dile kurban edildi.
Vaktiyle t›p bilimini Latince, Frans›zca, sonra da “Lisan› Arab-i var iken Frenkçeye ne lüzum
var?” diyerek Arapça okutan medrese kafalar› ve ﬂimdi de yabanc› bir dilde yapmaya çal›ﬂan
Türk t›bb› bilim adamlar›n›n Türkiye’de neler üretebildiklerine bakarsan›z mutsuz
olursunuz.
Yabanc› dille ö¤retim, bir dilsizleme oyunudur. Öyle bir ö¤renime giren ö¤renciler, yabanc›
dildeki incelikleri yakalayamad›klar› gibi, Türkçe incelikleri de kaç›r›rlar. Bunun sonucunda
geriye kitab›na uydurmak kal›r. Anadilimizin bile efendisi olamad›¤›m›za göre, kim bir
yabanc› dili tam bildi¤ini ileri sürebilir ? Yabanc› dilde e¤itimin yap›ld›¤› dile karﬂ›l›k,
Türkçe’nin ikinci s›rada b›rak›lmas›, ö¤rencilerin anadiline önem vermeye gerek olmad›¤›
duygusunu uyand›rd›¤› gibi, kendilerine yabanc› dilde ö¤retilen konularda, Türkçe’lerini
sözlü ve yaz›l› olarak geliﬂtirmelerine olanak vermemektedir. Bunun ters etkileri özellikle
yüksek ö¤retim düzeyinde görülmektedir.
T›p bilim dilindeki yabanc›laﬂmaya bir örnek olarak; Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
Dergisinde yay›mlanan “Gestasyonel Hipertansiyonda Maternal Plazma Prolaktin De¤erleri”
konulu makalenin ilk özet bölümü ﬂöyledir:

Maternal serum prolaktin konsantrasyonunun, gebelikte hipertansiyon geliﬂiminde rolü
varsa ve bu rol vasküler reaktiviteyle iliﬂkiliyse; gestasyonel hipertansiyon olgular›nda
maternal plazma prolaktin düzeylerinin normotensif gebelerinkinden düﬂük olmas›
beklenebilir(2).
‹stanbulda Euromed Görüntüleme ve Tan› Merkezinin 28.04.1998 tarihli
rapor(bildirce)undan bir örnek :
Frontal (al›n) resesler (girintileri) etmoid (eleksi) büller (kabarc›klar) nedeniyle minimal (pek
az) daralm›ﬂt›r. Frontal (al›n) sinüslerin ( sinezlerin) aerasyonu (havalanmas›) tabiidir. Sa¤
ünsinat (kancams›) proses (ç›k›nt›) etmoid (eleksi)büllerle (kabarc›klarla) devaml›l›k
göstermektedir. Solda ünsunat (kancams›) proses (ç›k›nt›) do¤al görünümdedir. Hiatus
(yar›k) semilunaris (yar›mays›), maksiler (üstbükeç kemi¤i) sinüs (sinez) ostiumlar› (a¤›zlar›),
etmoid (eleksi) infundibulumlar (a¤›zl›klar), agger nasi (burun sümükdoku kabart›s›)
hücreleri ve etmoid (eleksi) büller (kabarc›klar) nedeniyle daralm›ﬂt›r. Maksiler (üstbükeç
kemi¤i) ve sfenoid (k›sk›ms›) sinüsler (sinezler) ile etmoid (eleksi) sellüllerin (gözeciklerin)
aerasyonlar› (havalanmalar›) normaldir (düzgüldür). Mukozal (sümükdokusal) kal›nlaﬂma ve
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koleksiyon (toplanma) izlenmedi. Sa¤ orta konkada (boynuzcukda) paradoks (tersine)
angulasyon (aç›lanma) ve lameller (yaprakç›ksal) tarzda pnömotizasyon (kal›klanma)
izlenmektedir. Her iki tarafta alt konkalar (boynuzcuklar) hipertrofiktir (büyüktür ) ve yer
yer hipertrofik (büyümel) nasal (burun) mukoza (sümükdokusu) ile temas halindedir. Nasal
(burun) septumun (bölmesinin) inferior (alt) k›sm›nda kemik spur (mahmuz ç›k›nt›) mevcut
olup, septum (bölme) sola do¤ru deviyedir (sapm›ﬂt›r), Spur (mahmuz ç›k›nt›) nazal (burun)
kavite (boﬂlu¤u) lateral ( yan) duvar› ile temas halinde olup, buna ba¤l› olarak orta konka
(boynuzcuk) hipoplaziktir (üsme geriliklidir) ve alt konka (boynuzcuk) lamellas› (yaprakç›¤›)
düzleﬂmiﬂtir. Cavum nasi (burun boﬂlu¤u) aç›kt›r. Görüntü alan›na giren ossöz (kemik)
strüktürü (yap›s›) normal (ola¤an) s›n›rlarda de¤erlendirildi.
Hitler’in bask›s›ndan kaç›p ülkemizde (1933-1952) görev yapm›ﬂ bir Alman bilim adam› Ernst
E.Hirsch’ in çal›ﬂma sözleﬂmesinin 2.madde 3.bendinde ﬂöyle denilmekteydi :
“Profesör, 3.y›l›ndan sonra derslerini Türkçe olarak vermek için elinden geleni yapmakla
yükümlüdür.”
O zaman bütün yabanc› ö¤retim üyelerine Türkçe’yi ö¤renme koﬂulu getirilmiﬂken,
günümüzde ise yabanc› dille e¤itim yapan üniversitelerimizde, Türk ö¤retim üyeleri yabanc›
dilden ders verme yükümlülü¤ü ile koﬂulland›r›lmaktad›r. Bu ne büyük gaflet, ilimize ne
büyük h›yanettir !
Atatürk devrimini en iyi anlam›ﬂ yabanc› uyruklu akademisyenlerden biri olan ve öldü¤ünde
cenazesi devlet töreni ile ‹stanbulda Rumelihisar› mezarl›¤›na kald›r›lan Alman Prof.Emil
Frank ile Milli E¤itim Bakan› Hasan Ali Yücel aras›nda geçen konuﬂmada Yücel, Franka
sorar :

“Sözleﬂmenizde bulundu¤u üzere, baﬂlang›çtan sonraki 3 y›l içinde Türkçe ö¤renecek,
görevinizi Türkçe yürütecektiniz. Neden yapmad›n›z? “ Frank’›n verdi¤i cevap yal›nd›r :
“Neden Türkçe ö¤reneyim, Türkçe bir bilim dili midir ki ?
Frank kendi koﬂullar› içinde hakl› olabilir. Ömrünün bahar›n›, yaz›n› devirmiﬂ bir bilim
insan›ndan, kalan k›sa zaman›n› ne kadar egemen olaca¤› belirsiz bir yabanc› dil ö¤renmekle
geçmesini beklemenin hakl›l›¤› azd›r.
Türkçe’nin bilim dili olmas› olgusu bir tür tavuk / yumurta sorunsal›d›r. Ne var ki konu
ﬂimdilik Türkçe’yi bilim dili yapmak yerine, Türkiye’de bir bilim ortam› oluﬂturmak, bu
çerçevede Türkçe’nin bilim dili olarak kullan›lmas› olana¤›n› artt›rmakt›r.
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Ulusal bilim politikas› ile, ulusal bilim üretimi, ulusal bilim dili ve ulusal bilim ortam›n›n
birbiriyle çeliﬂir duruma gelmiﬂ olmas› ; y›llard›r kendi bilim alanlar›nda nitelikli bilim
ürünlerini yay›nlamaya çal›ﬂan baz› uzmanl›k dergilerinin, yay›nlad›klar› makalelerin bir
bölümünün dilinin ‹ngilizce olmas›na özen göstermeleri, hatta baz›lar›n›n tümüyle ‹ngilizce
yay›n yapmaya baﬂlamalar› ile daha belirgin hale ulaﬂm›ﬂt›r. Dahas› 1997 y›l›nda Türkiye
Bilimler Akademisi destekli bir de¤erlendirmede, toplumbilim (sosyoloji) alan›nda gelecek 10
y›l›n hedefi olarak uluslararas› at›f göstergelerince (indeks) taranan bir dergi amaçland›¤›,
yani üst düzeyde toplumbilim üretiminin ‹ngilizce dilinde yap›lmas›n›n amaçland›¤›
belirtilmektedir. Ulusal düzeyde nitelikli bilim üretiminin ‹ngilizce’ye göre hizalanmas›n›n
do¤al sonucu olarak, bir çok Türkçe yaz›da ulusal dilde düﬂünme, ulusal dil kal›plar› içinde
anlatma ve yazma bilincinde önemli sapmalar gözlenmekte, kaynak aktar›m›nda bile dil
aktar›m› yap›lmaktad›r. Bu e¤ilim yayg›nlaﬂt›¤› takdirde, Türk bilim üretimini izlemek isteyen
Türk akademisyen, uygulay›c›lar ve ö¤renciler, bunu Türk dergilerinde ‹ngilizce makaleler
okuyarak gerçekleﬂtirmek zorunda kalacaklard›r. Böyle bir ortamda bir ulusal bilim
kavram›ndan söz etmenin art›k olana¤› kalmaz.
T›p terimleri Türkçeye dayand›r›lmaz, Türk dilinin kendi varl›¤›ndan oluﬂturulmazsa, bilimler
kavranamaz, kolayca sindirilemez. Dolay›s›yla da bu bilimlerin anlaﬂ›lmas› uzun zaman al›r.
Her kuﬂak, bilime ay›raca¤› zaman›n büyük bir bölümünü o bilimi anlamaya çal›ﬂmakla
geçirir; bilime yeni ﬂeyler katma imkan›n› elde edemez; çünkü ö¤renmekten, icat veya
keﬂfetmeye geçemez. Baﬂka dillerin terimleriyle bilim ö¤renmeye kalkan milletler,
kendili¤inden bir ﬂey yapma yetene¤inden yoksundur. Çünkü kendi dilimizden olmayan
terimi önce söylemeyi, sonra ne demek oldu¤unu ve özel konusundaki anlam›n›n ne
oldu¤unu kavramak gerekir. Kavrama iﬂi geciktikçe, o bilime katk›da bulunma imkan› da o
kadar gecikecektir. Bunun canl› örneklerini yak›ndan gözlemiﬂ biri olarak, ‹stanbul T›p
Fakültesinde çal›ﬂ›rken, uzun y›llar ö¤retim üyeli¤i yapm›ﬂ tan›nm›ﬂ bir sindirim hastal›¤›
profesörünün kal›nbarsa¤›n ›ﬂ›nsal pipe line görünümünü pipo yolu diye ifade eden, di¤er
yandan 17 y›l Amerikada kald›ktan sonra Türkiye’ye dönüp doçentlik (bilgihanl›k) dil
s›nav›nda ‹ngilizceden Türkçeye veya Türkçeden ‹ngilizceye do¤ru çeviri yapamad›¤› için
baﬂar›s›z olan ö¤retim üyelerinin varl›¤›na tan›k olunmuﬂtur.
1997 y›l›nda Antalya’da yap›lan Ulusal Gastroenteroloji Kurultay›nda sindirim
hastal›klar›ndaki terimlerin Türkçe karﬂ›l›klar›n›n ne kadar bilindi¤ini araﬂt›ran bir yaz›l›
soruﬂturma sonunda görülmüﬂtür ki, Türkçe t›p e¤itimi yapan ö¤retim üyelerinin % 96’s›
yabanc› t›p terimlerine Türkçe karﬂ›l›k gösterememiﬂlerdir. Pankreas (Uykuluk)’ ›n, ‹leum
(K›vr›mbarsak) ve Jejunum (Boﬂbarsak)’un de¤il Türkçesini bilmek, bunlar›n Türkçesi
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olabilece¤ini dahi düﬂünememiﬂlerdir. Oysa hiç okumam›ﬂ Türk köylüsü, Türkmenler ve
Özbekler, pankreasa uykuluk ismini vermiﬂ ve yeme¤ini yap›p yemektedir de, sindirim
hastal›klar› ö¤retim üyeleri dahil dirgerlerimiz bundan habersizdir.
Bilim adamlar›m›za düﬂen görev, geliﬂmiﬂ, iﬂlenmiﬂ dillerin sözcük da¤arc›¤›na bak›p
imrenmek de¤il, Türkçenin her alanda do¤ru yaz›l›p, do¤ru konuﬂulmas›na öncülük etmek
ve bütün bilim dallar›n›n gereksedi¤i sözcük ve terimleri üretecek yarat› kanallar› açmak,
sa¤lam üretim ve kullan›m örnekleri vermektir. Anadili sorumlulu¤u ve anadili sayg›s› bunu
gerektirir. Diller bileﬂik kaplara benzer. Özekin ve uygarl›k düzeyi yüksek olandan ötözekine
do¤ru kendili¤inden bir ak›nt› baﬂlar. Bu ak›nt›y› engellemenin yolu anadili bilincidir.
Türkçeye giren yabanc› sözcüklerin yerine üﬂenmeyip Türkçe karﬂ›l›klar ararsak önleyebiliriz
bunu. Örne¤in, buzdolab›, düdüklü tencere, ayaktopu, sepettopu sözcükleri Bat›’dan gelen
nesnelerin Türkçe karﬂ›l›klar›d›r. Demek ki arand›¤›nda Türkçe karﬂ›l›klar bulunabiliyor.
Önceleri envestisman kullan›l›rken halk›n bu sözden bir ﬂey anlamad›¤› görülünce Türkçesi
bulundu, yat›r›m dendi. Alternatif yerine seçenek’i Emin Özdemir; Tekel sözcü¤ünü Ömer
As›m Aksoy, Gelenek sözcü¤ünü ‹smet ‹nönü, Ba¤›ms›zl›k sözcü¤ünü Nurullah Ataç ve
Sözcük sözcü¤ünü de Melih Cevdet Anday türetmiﬂlerdir.
Bir dille düﬂünen herkes sözcük türetebilir. Bunun için ille de dil bilgini olmak gerekmez.
Bu gerçe¤i Nurullah Ataç bir yaz›s›nda ﬂöyle belirtir:

“Diyelim ki ben, Frans›zca bir sözcü¤ün karﬂ›l›¤›n› ar›yorum. Türkçede yok böyle bir kavram
ne yapaca¤›m ? O sözcü¤ü ben kurmaya, uydurmaya çal›ﬂmayaca¤›m ! Ben de benim gibi o
sözcü¤e gereksinme duyanlar da ellerimizi, kollar›m›z› kuvaﬂturaca¤›z, dil onu kendi
kendine yapacak ! Ç›ld›rmak iﬂten de¤il ! Yani günün birinde gökten zenbille mi düﬂecek ?
Bahar sabah› uyan›p da a¤ac›n yapraklar›n› açm›ﬂ gördü¤ümüz gibi onun da sözlükte
beliriverdi¤ini mi görece¤iz ?”
Ataç’a göre dil çok önemliydi, çünkü düﬂünceye verilmiﬂ bir k›l›kt›. “Bir öz olmay›nca ona
bir k›l›k verebilir misiniz? Bir vücut olmay›nca ona hangi giysinin uyaca¤›n›, yaraﬂaca¤›n›
kestirebilir misiniz ?” diyordu, dil davas›n›n önemini araﬂt›r›rken. Bu konudaki düﬂüncelerini
ﬂöyle aç›kl›yordu:

“Bar›ﬂ davas›na m› kat›lmak istiyorsunuz ? Çok iyi ! Önce dille u¤raﬂ›n. Köylünün
kalk›nmas›n› m› istiyorsunuz ? Çok iyi ! Önce dille u¤raﬂ›n. Veremin kalkmas›n› m›
istiyorsunuz ? Çok iyi ! Önce dille u¤raﬂ›n. Önce dil ! Dil, düﬂüncenin arac›d›r da onun için.
O sizin söyledi¤iniz davalar›n hepsi de düﬂünceye dayan›r, o sizin istedi¤iniz davalara
Avrupal›lar bizden daha iyi çal›ﬂ›yorlar. Neden ? Yüzy›llardan beri kurulmuﬂ bir dilleri var da
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onun için. O dille düﬂünebiliyorlar. O dilin yard›m›yle düﬂündüklerini söyleyebiliyorlar da
onun için. Rabelais, Amyot, Montaigne gibi adamlar, Frans›z dilini kurmasalard›, bir
Descartes, Pascal yetiﬂemezdi, Frans›z devrimi olmazd›. Türkçe’ye özeniﬂim de duygular›m›n
etkisiyle de¤ildir. Latince, Yunanca ö¤renilmeyen bir ülkede tek do¤ru yolun öz dile gitmek
oldu¤unu düﬂüncemle anlad›m da onun için o yolu tuttum. Hele yüz y›l, elli y›l geçsin, bizim
tuttu¤umz yol geniﬂlesin, güzel eserler versin, dilbilgisi araﬂt›r›c›lar› Türkçe’nin olanaklar›n›
iﬂte o zaman anlayacaklar, gerçek kurallar› o zaman bulup görecekler ”
Dil, sözcüklerini kendi kendine yapan bir varl›k olsayd› o zaman dilimizde yabanc› hiçbir
sözcü¤ün bulunmamas› gerekirdi. Dil, kurum olarak topluma, söz olarak da bireye ba¤l› bir
varl›kt›r. Yeni sözcükleri yaratanlar da daha çok bireylerdir. Bir sözcü¤ün dilde tutunup
tutunmamas› o sözcü¤ü yaratana ba¤l› de¤ildir. Toplum benimserse tutunur, benimsemezse
tutunmaz. Hiçbir sözcük yoktan var edilemez., dilin olanaklar›ndan yararlan›larak türetilir.
Bugüne kadar, hastalar›n dirgere (hekime) dan›ﬂmadan rastgele ilaç kullanmas›n›
engellemek ve dirgeri ilaç hakk›nda daha bilgili k›lmak için ilaçlardaki tan›tmal›klar
(prospektüsler) dirgere hitaben yaz›l›yordu. 10 y›ld›r Avrupa Toplulu¤una uyum konusunda
çal›ﬂmalar yapan Sa¤l›k Bakanl›¤› bu kez, bu uyum için zorunlu olarak, hastalar›n
anlayabilece¤i dilden yaz›lm›ﬂ tan›tmal›klar haz›rl›¤› çerçevesinde Türkiye’de mevcut 5.700
çeﬂit ilaç, biri dirgerlerin, di¤eri hastalar›n anlayabilece¤i dilden yaz›lm›ﬂ 2 tan›tmal›kla
(prospektüs) sat›ﬂa sunulacakt›r. Hastaya anlayabilece¤i dil ile yaz›lm›ﬂ tan›tmal›klarla ilaç
sat›ﬂ› yapmay› ilaç firmalar› neden bu güne kadar gerçekleﬂtirmemiﬂler de, Avrupa
Toplulu¤unun dayatmas›yle harekete geçmiﬂlerdir. Bu bilincin d›ﬂardan gelmiﬂ olmas› yüz
k›zart›c› de¤il midir ? Sa¤l›kbilim terimlerini hiç anlamayan bir kiﬂinin sa¤l›k hakk›
korunabilir mi ? Dirgerin dedi¤ini, reçetenin yazd›¤›n›, ilaç kullanma k›lavuzunun
aç›klamalar›n›, tümüyle yabanc› bir dilmiﬂ gibi dinleyen/okuyan bir insan›n sa¤l›k ahkk›ndan
söz edilebilir mi ?
Terimler; ö¤retim, e¤itim ve anlat›m› kolaylaﬂt›r›rlar. Dünyadaki ilerlemelerle hergün her
alanda yeni terimler ortaya ç›kmaktad›r. Türkiye’de y›llardanberi dirgerlik terimleri üzerinde
çal›ﬂ›lmaktad›r..Türk Dil Kurumu dirgerlik terimleriyle de ilgilenmiﬂ, biri Saim Ali Dilemre
(1945)’nin “Hekimlik Dili Terimleri” ile “Anatomi Sözlü¤ü” yazan Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren
di¤eri Dr. ﬁefik ‹brahim ‹ﬂcil ve Ali Ulvi Eliöve (Dilci)’nin 13.000 terimlik “Hekimlik Terimleri
Üzerine Bir Deneme”olmak üzere iki eser bast›rm›ﬂt›r. 1944-48 y›llar›ndaki bu giriﬂimden
baﬂka kurum d›ﬂ›nda baz› kiﬂilerin çal›ﬂmalar›yle t›p terim kitaplar› yay›nlanm›ﬂ,
üniversitelerde (Faz›l Noyan ve Cihat T. Gürson’un “Küçük T›p Terimleri Klavuzu”1947) bu
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alanda çal›ﬂmalar olmuﬂtur. Prof.Sabahattin Payz›n 1974 ‘te yay›mlad›¤› “Ba¤›ﬂ›kl›k Bilimi
ve Ba¤›ﬂ›kl›k Hastal›klar› kitab›n›n önsözünde :

“ Her yeni alanda oldu¤u gibi, bunda da anlat›m için ço¤unlu¤u ‹ngilizce olan terimlerin
Türkçe anlat›labilmesi amac›yla Türkçe karﬂ›l›k konmas› gerekiyordu. Bunlar› haz›r bularak
veya kendimiz yaparak mümkün oldu¤u oranda her yabanc› terimi, yabanc› dilde ve o dili
bilmeyenlere anlatacak karﬂ›l›klar›n› koyduk. Elbette ki, bunlar›n daha iyileri baﬂkalar› veya
yazar taraf›ndan bulunup ilerde de¤iﬂebilir. Bu da ilerlemenin do¤al sonucudur.”
demekteydi.
Türk Dil Kurumu 1978 y›l›nda 8 kiﬂilik bir yarkurula haz›rlatt›¤› “Hekimlik Terimleri
K›lavuzu” (ikinci bask›s› 1980) adl› yay›n› ç›karm›ﬂt›r. Bu yap›t› göremeden aram›zdan
ayr›lan Dr.Ceyhun At›f Kansu hekimlik dili hakk›nda ﬂunlar› söylemiﬂtir:

Yabanc› terimlere dayanan bir bilim uygulamas›n› büyüye benzetebiliriz. Büyünün de
uygulamada kendine özgü sözcükleri, terimleri ve yal›n halktan gizlenen kutsal
dokunulmazl›klar› vard›r. Hekimli¤i de anadilden ayr›lan terimlere uygularsan›z, onu bir
büyü haline getirirsiniz. O zaman bilim ile büyü aras›ndaki s›n›r kalkar, bilim de bir gizem,
büyü olur.
Hekimlik dilinin yabanc› terimlerle karﬂ›lanmas›na, hekimli¤i bir büyü haline getirdi¤i için
karﬂ›y›m. ‹lk önce, hekimlik bir bilim olarak, kendini büyüden ay›ran genel dile, ulusal dile
gereksinir; bir sanat, bir iyileﬂtirme, sa¤altma sanat› olarak da halk›n buyru¤undaysa,
terimlerini halk diline, ulusal dile uydurmak zorundad›r. Hiçbir bilimin, halk üstünde,
insanl›k üstünde bir yeri yoktur. Her bilim halk içindir. Hekimlik dilinin Türkçeleﬂmesi için
savaﬂanlar›n temel ere¤i budur. Hekimli¤i büyüden, gizemden kurtarmak istiyorlar. Hekimlik
dilinin Türkçeleﬂmesini isteyenler bu kuram› savl›yorlar.
Bütün toplumlarda yarat›c› bilim adamlar›, var olan terimlerle yetinmezler, yeni kavramlar›,
yeni anlay›ﬂlar› kapsayan yeni terimler atarlar ortaya. Bu ülkenin hekimleri de elbette bu gibi
gerekli de¤iﬂikliklere sadece ayak uydurmak de¤il, ona önayak olmakla görevlidirler. Türkçe
belirli düﬂün ve bilim alanlar›n›n, özellikle t›p biliminin sözcük ve terimlerinden yoksunsa,
yetersiz bir dil oldu¤u için de¤il, Türk hekiminin söz konusu alanda etkinlik göstermemesi
nedeniyle yoksundur. Türkçe de Bat›n›n ortak ölü dili olan Latince gibi, sonsuz say›da bildiri
üretmeye elveriﬂli bir dizgedir ve bu gereksinimleri kendi olanaklar›yle, kendi kayna¤›
anadilinden sa¤lamas› kadar daha do¤al bir ﬂey olamaz.
Bakü’de(21-25 May›s 1997) yap›lan I.Avrasya Gastroenteroloji Kurultay›nda Azerbaycanl›
Doç. Dr. Nuri Yusufo¤lu Bayramov taraf›ndan içinde 7 Türk lehçesinde 504 t›bbi terim
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bulunan “Türk Dilli Halklar›n Gastroenteroloji Terimler Lugat›” ilk çal›ﬂma örne¤i olarak
yay›nlanm›ﬂt›r.
Bu konuda eleﬂtiri haklar› dürüstçe kullan›ld›¤› sürece, bizim için benimsenir yan› bulunsun,
bulunmas›n, her görüﬂ sayg›ya de¤erdir. Ama, t›p dilinin türkçeleﬂmesini yads›man›n da,
bölünmez bir bütün oluﬂturan Atatürk ilkelerinin köﬂe taﬂlar›ndan birini yads›mak oldu¤unu
bilmek gerekir. Soylular›n, yöneticilerin ve bilim adamlar›n›n dili olan yabanc› diller yerine
ulusal dilin, bir bilim, özekin ve yönetim dili olmas› sa¤lanmal›d›r.
Belirli bir dilde sözcük say›s›n›n düﬂük olmas›, o dili kullanan ulusun geri kalm›ﬂl›¤›n›n
baﬂl›ca nedenidir. Afrikadaki bir budunun dili 900 kelimeden ibaretken, ‹ngilizcede 120.000
civar›nda kelime vard›r ve Shakespeare, eserinde en çok kelime kullanan yazard›r. Bilgi,
art›k az say›da insan›n mal› olmaktan ç›km›ﬂ olup, herkesin istedi¤i, arad›¤› de¤er olmuﬂtur.
Ama bunun için de herkesin kolayl›kla anlayabilece¤i bir dil laz›md›r. Bu dil de ancak içinde
do¤up büyüdü¤ümüz anadilimizdir. Latince veya bununla yüklü bir kast dili olmamal›d›r.
Üretilen, yarat›lan veya kaynaklar›m›zdan al›n›p ç›kar›lan kelimelere “uydurma” ad›n›
takanlar, yaln›zca “gerçekçi” olduklar›n›, ”aç›k görüﬂlü” olduklar›n› söylerler; gerçekten de
öyledirler, han kap›lar› gibi aç›kt›r kafalar›, ne gelirse girer; ne girmiﬂse, iyidir, ne
girmemiﬂse, kötü girmiﬂtir. Halk›n öz diline dudak büken, onun gücünü ve tad›n› sezemeyen
küçük bir az›nl›k, yabanc› bir sözcü¤ün Türkçesini söylemekten utan›r ve kendi ac›nacak
haline gülerek gülünç olmaktad›r.
Dilimizin yabanc› diller bask›s›ndan kurtar›lmas› ve kendine yeter bir özekin dili durumuna
yükseltilmesi amac› karﬂ›s›nda, uydurma olduklar› söylenen sözcüklerin önemli .bir
bölümünün, kimilerinin dilimize gerçekten girdi¤i bile çok kuﬂkulu olan yabanc› sözcükler
yerine, halk›m›z›n tümünün veya bir kesiminin ötedenberi bilip kulland›¤› sözcüklerdir.
Bilim ve uygulay›m alan›nda, bir ölçüde de günlük yaﬂamda, “yeni sözcük gereksinimi dev
boyutlara ulaﬂm›ﬂ” olup, bu durumda, sözcükler ve terimler kendiliklerinden
do¤mayacaklar›na göre, baﬂvurulacak tek yol “yaratma”d›r. Belli baﬂl› Bat› ülkelerinde de bu
yola baﬂvurulmaktad›r. Dil devrimi Türkçe’nin yarat›c› gücünü yeterince kan›tlad›¤›na göre,
Türkçe’ nin ve dolay›s›yle t›p dilinin en güncel sorunu; ça¤›m›z›n düﬂün, bilim, uygulay›m
alanlar›nda, baﬂdöndürücü bir h›zla üretti¤i kavramlar›, kendi kaynaklar›ndan do¤an
ö¤elerle karﬂ›lamakt›r. Dirgerlik gibi Türkçe terim oran›n›n çok düﬂük oldu¤u bir bilim
dal›nda bile, istendi mi Türkçe sözcük oran›n›n % 90’a ulaﬂt›¤› yap›tlar yaz›labilmektedir.
Yazar›n Türkçeleﬂtirilmiﬂ özgün yap›t› “Sindirim Hastal›klar› El Kitab›” buna örnektir.
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Türk dünyas›ndaki bütünleﬂmeyi bilim adamlar›, yazarlar ve sanatç›lar sa¤layacakt›r. Bilimin,
özellikle t›p biliminin gücü, bütün Türk dünyas›n›n kullanabilece¤i T›bbi ‹letiﬂim dili’ nin
geliﬂmesine yapt›¤› katk› ölçüsünde özekinsel bütünleﬂme tamamlanm›ﬂ olacakt›r.
Yabanc› t›bbi terimlere karﬂ›l›klar bulmada Türk lehçelerinden de yararlanmak laz›md›r. Son
y›llarda Türk dünyas›n›n önümüzde aç›lm›ﬂ bulunmas›, bütün alanlarda oldu¤u gibi, elbette
t›p dili alan›nda da karﬂ›l›kl› etkilere yol açacakt›r. Yabanc› terimlere karﬂ›l›k ararken
yan›baﬂ›m›zda duran bu zengin hazineden niçin yararlanm›yal›m? Hem iliﬂkilerimizin
karﬂ›l›kl› olarak geliﬂmesi, hem de dilimizi kendi kaynaklar›m›zla geliﬂtirmek için bu yol
do¤ru ve en uygun yoldur.
Üniversitenin her biriminde oldu¤u gibi, t›p bilimlerinde de Türkçe’nin do¤ru ve güzel
kullan›lmas› konusunda titizlik göstermek zorunlulu¤u vard›r. T›p ö¤renimi gören bir gencin
daha az dil bilgi ve bilinciyle yetinebilece¤i iddia edilemez. Zira dile hakim olmadan
düﬂünemeyiz, düﬂünemiyorsak bilimde, teknikte baﬂar›l› olamay›z.
Bugün üniversite
ö¤rencilerinin hepsinde oldu¤u gibi t›p ö¤rencilerinde de, Türkçe’nin do¤ru ve güzel
kullan›lamamas› sorunu vard›r. Herhangi bir bilginin yorumlanarak özekin haline getirilmesi
imkan›na sahip k›l›nmayan, ilkokuldan baﬂlayarak “aﬂa¤›dakilerden hangisidir ?” test
kal›plar›na s›k›ﬂt›r›lan gençler, do¤ru dürüst cümle kurma al›ﬂkanl›klar› olmad›¤› için,
kendilerinin de anlamad›klar› birtak›m ifade kal›plar› içine s›k›ﬂ›p kalmakta, kurduklar› üç
cümlenin ikisi bozuk, hepsi “üslupsuz” olmaktad›r.
Bu durum, sadece ö¤rencinin bilgisizli¤ine, dikkatsizli¤ine ba¤lanamaz. Bilenle bilmeyeni
ay›rmada son derecede yavaﬂ davranan bir de¤erlendirme düzeni, ö¤rencinin do¤ruyu ve
güzeli bulma ve kullanma ﬂans›n› azalt›r. Ayr›ca, t›p ö¤rencisi, s›n›fta, anfide, konferans
salonlar›nda anadilinin güzel konuﬂuldu¤unu iﬂite iﬂite yetiﬂmiyorsa kabahat kimindir ?
“Türkçe'nin ö¤retim, bilim ve özekin dili olabilmesi konusunda ö¤retim üyelerinin ve bilim
adamlar›n›n ciddi görev ve sorumluluklar› bulunmaktad›r. Atatürk'ün dil devriminin temel
amac› da Türkçe'yi ö¤retim ve bilim dili olarak güçlendirmektir. Bu nedenle, Türkçe ile ilgili
her türlü tart›ﬂman›n yarar›na inanmakla birlikte, dikkatleri yaln›z sözcükler üzerine
yo¤unlaﬂt›rman›n isabeti tart›ﬂ›labilir. Aslolan düﬂüncelerin en anlaﬂ›labilir ve etkin biçimde,
Türkçe'nin kurallar›yla ve özellikleriyle aç›klanabilmesidir. Bu yaklaﬂ›m içinde olabildi¤ince
Türkçe sözcükler kullanman›n daha uyumlu ve güzel dinlenmesi okunmas› zevk veren,
üstelik yaln›z "elit" de¤il, herkesin anlayabilece¤i bir anlat›m sa¤layaca¤›ndan kuﬂku
duymuyorum. Böyle bir çabada birleﬂme için hiçbir engel düﬂünemiyorum. Her yurttaﬂ›n
Türkçe üzerine görüﬂ belirtme ve eleﬂtirme hakk› vard›r. Bilim adamlar›n›n bu hakk› yan›nda
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Türkçe'nin ö¤retim ve bilim dili olarak zenginleﬂmesine ve güçlenmesine çaba gösterme
görev ve sorumluluklar› da bulunmaktad›r.” (Güngör Evren, Cumhuriyet, Bilim-Teknik, 18
Kas›m 2000).
Türk t›p dilinin yabanc› diller boyunduru¤undan kurtar›lmas›na inan›lmas› güç ölçüde çaba
harcayan, anadiline delice vurgun 1954 do¤umlu genç meslekdaﬂ›m Prof.Dr.Süreyya Ülker,
daha 1979 y›l›nda ve t›bbiyenin 5 ci s›n›f›ndayken Almanca bir yap›t› “Resimli Anatomi
Sözlü¤ü” ad›yle,439 sayfa olarak Türkçeye kazand›rm›ﬂ ve 1985 y›l›nda ‹ngiliz
geçmiﬂbilimcisi George Rawlinson’ un 1870’ lerde yay›mlanm›ﬂ olan yap›t›n›, Öztürkçe
sözcükler kullanarak, “Alt›nc› Büyük Do¤u Hakanl›¤›” ad›yle, 393 sayfa olarak dilimize
çevirmiﬂtir. Birinci bask›s›n› 1986, ikinci bask›s›n› 1991 y›l›nda, 8 y›ll›k bir çal›ﬂma ürünü
olarak yay›nlad›¤›;
“ÜLKER TIP TER‹MLER‹ SÖZLÜ⁄Ü” (**) Latince-Türkçe ve Türkçe-Latince 93.000 t›p
teriminin karﬂ›l›klar›n› veren çok de¤erli bir hazinedir
Bu yaz›mdaki görüﬂlerime kat›ls›n veya kat›lmas›n bütün meslekdaﬂlar›ma ve özellikle t›p
ö¤rencilerine, asistanlara ve ö¤retim üyeli¤ine haz›rlanan bütün meslekdaﬂlar›ma bu sözlü¤ü
hararetle öneririm.
Türkçe’nin bilim dili olarak evrensel biçimde tan›nmas›nda karﬂ›laﬂ›lan en büyük sorun,
Türkçe olarak yay›nlanm›ﬂ bilimsel araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar›n dizinlenmiﬂ ve bilgisayar
ortam›na aktar›lm›ﬂ özetlerinin, bir bilgi bankas› biçiminde hala biriktirilememesidir. Bu
ulusal dizgeye ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca, Rusça v.b. bilim dillerinin sözcük da¤arc›klar›
ya da terimleriyle de eriﬂim sa¤lanmas›, böylece Kaliforniya’daki DIALOG ya da Fransa’daki
PASCAL bilgi eriﬂim dizgelerinin kullan›lmas› sa¤lanmal›d›r. Unesco’ca desteklenen
UNISIST Bilgi Eriﬂim Dizgesi bu tür ulusal veri bankalar› aras›nda iﬂbirli¤i ve eﬂgüdüm
tasar›m›d›r. Türkiyenin bu iﬂbirli¤inden uzak kalmamas› gerekir.
Türkçe terimlerle yaz›lm›ﬂ yay›nlar›n anlaﬂ›lmad›¤› öne sürülmektedir. Birçok durumda
anlaﬂ›lmama nedeninin okuyan›n durumuna ba¤lanabilece¤i gözlenmektedir. Y›llard›r tek
kitap okumam›ﬂlar›n ço¤unlukta oldu¤u bir ülkede, gazetelerden yaz›s› az, renkli resmi çok
olanlar›n ye¤ tutuldu¤u bir toplumda, h›zla geliﬂen dile herkesin ayak uydurmas›
beklenemezdi. Okuyan›n bilmedi¤i bir konuda yaz›lm›ﬂ metinlerin, iyi yaz›lm›ﬂ da olsa
anlaﬂ›lmamas› do¤ald›r. Anlaﬂ›lmaman›n gözlenen bir nedeni de, yazarlar›n anadillerini iyi
kullanmay› ö¤renmemiﬂ olmalar›d›r. Bu durum Türkçe ile ba¤lant›l› de¤ildir. Okur-yazar› az,
yay›nlar› yetersiz, e¤itim düzeni aksayan, yaﬂam kavgas› yo¤un bir ülkenin bilim adamlar›nda
yazarl›k baﬂar›s›n›n biraz daha düﬂük olmas› do¤ald›r.
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Bilim adam› say›s›n›n yetersizli¤i, bilimsel yay›nlar›n maddi kaynaklarla desteklenmemesi,
bilimsel çal›ﬂmaya ve genellikle bilgiye önem vermeyen de¤er yarg›lar›n›n toplumda egemen
oluﬂu, düﬂünce özgürlü¤ünün tam olmamas›, tutumbilimsel ve siyasal karars›zl›klar gibi alt
ve üst yap›sal tüm koﬂullar da Türkçe’nin bilim dili olmas›nda sorunlar yaratan ö¤elerdir.
Ulusal bilim dilinin geliﬂmesi bir ça¤daﬂlaﬂma arac›d›r. Türkçenin bilim dili olarak
geliﬂmesinin 200 y›l› aﬂan öyküsü, bütün karars›zl›klara, bocalamalara, içeriden ve d›ﬂar›dan
kaynaklanan cayd›r›c› bask›lara ve engellemelere karﬂ›n, baﬂar›l› ve mutlu sona varmak
üzeredir.
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