Türk T›p Dilinin Tarihsel Geliﬂimi
Nidai Sulhi ATMACA
Türk dirgerlik(t›p) dili, kendi öz dilimizin kullan›lmas› bak›m›ndan gerek geçmiﬂte, gerek
günümüzde yabanc› diller lehine çok fazla ihmale u¤ram›ﬂt›r.
Ebubekir Razi (841-926), Farabi (870-950), Ebureyhan Biruni (973-1051), ‹bn-i Sina (9801037) gibi orta ça¤da yaﬂam›ﬂ Türk dirgerleri (hekimleri), yap›tlar›n› o dönemin bilim dili
olan Arapça ya da Farsça olarak yazm›ﬂ, bu yüzden de Arap ya da ‹ranl› san›lm›ﬂlard›r.
Dirgerlikle ilgili yap›tlar›n Arapça yaz›lmas› gelene¤i Osmanl› döneminde de sürmüﬂtür.
I.Murat’la Y›ld›r›m Bayaz›t dönemlerinin (1359-1402) tan›nm›ﬂ dirger yazarlar›ndan olup,
yap›tlar›n› Arapça yazm›ﬂ bulunan Hac› Paﬂa (Celalettin H›z›r) “Teshil (Bak›l›k)” adl›
yap›t›n›n önsözünde, bu kez yap›t›n› herkesin anlayabilmesi için Türkçe yazd›¤›ndan dolay›
okuyucular›ndan özür dilemek gere¤ini duymuﬂtur (A.Ad›var, Osmanl› Türklerinde ‹lim,
Remzi Kitabevi 1982,S.20-21,24).
‹lk Türkçe deneysel t›p yap›t› Fatih devrinin ünlü hekimlerinden ﬁerefeddinSabunco¤lu’nun
yazd›¤› “Mücerreb-Name” (1468) olup, Atatürk Kültür merkezi taraf›ndan (Prof.Dr.‹lter
Uzel) yay›mlanm›ﬂt›r.
XVII. yüzy›lda Osmanl›larda Galenos (130-200) ile ‹bn-i Sina’n›n dirgerlik alan›ndaki
düﬂünceleri egemen olmakla birlikte, Bat› dirgerli¤iyle ilk iliﬂkiler bu yüzy›lda baﬂlam›ﬂt›r.
Osmanl›lar›n Bat› t›bb›yle ilk iliﬂkileri XVII. yüzy›l baﬂlar›nda kurulmuﬂ, hekimbaﬂ›
Suphizade Abdülaziz efendi, o yüzy›l›n en büyük dirgeri olarak nitelenen Hermann
Boerhaave’nin özdeyiﬂlerini (aforizmalar›n›) Türkçe’ye çevirmiﬂ, ancak Latince terimlerin
ço¤unu oldu¤u gibi dilimize aktarm›ﬂt›r. Bu yap›t, dilimize giren yeni t›p terimleri
bak›m›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.
‹bn-i Sina’n›n “Al Kanun Fi’t T›p (Hekimli¤in Yasas›)” adl› yap›t› XVIII. yüzy›l sonlar›nda,
III.Mustafa’n›n padiﬂahl›¤› döneminde, Tokatl› Mustafa efendi taraf›ndan Türkçe’ye
çevrilmiﬂse de ço¤u sözcükler Arapça olarak kalm›ﬂt›r.
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Türk dirgerlik dilinin geliﬂmesinde, Süleymaniye T›p Medresesi ç›k›ﬂl› Hekimbaﬂ› ﬁanizade
Ataullah efendinin (1769-1826) önemli bir yeri vard›r. ﬁanizade’nin Avusturya ders kitab›n›n
‹talyanca nüshas›ndan Türkçe’ye çevirdi¤i t›p ders kitab›, geleneksel t›bb›n sonunun ve
modern t›bb›n baﬂlang›c›n›n bir iﬂareti olup, Türk t›p dilinde ilk kez son y›llar›n dil
özleﬂtirmesine kadar kullan›lm›ﬂ modern bir t›p sözlü¤ü yaratm›ﬂt›r.
Türkçenin bir bilim ve özekin dili kabul edilmemesinin sak›ncalar› ancak XIX. Yüzy›lda
anlaﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›. 1805’te ilk T›p Okulu aç›ld›¤›nda ö¤rencilerin ‹stanbul’daki
eczanelerde çal›ﬂan ‹talyanlardan ‹talyanca ö¤erenebilecekleri düﬂüncesiyle derslerin o dille
verilmesi öngörülmüﬂtü (A.‹hsan Gencer,”‹stanbul Tersanesinde aç›lan ‹lk T›p Mektebi”,
‹ÜEF.Tarih Dergisi, No.31).
Osmanl› padiﬂahlar›n›n otuzuncusu olan II.Mahmut (1808-1839) döneminde, yeniçerili¤in
kald›r›lmas›ndan 1 y›l sonra, orduya dirger yetiﬂtirmek üzere 1827’ de yeni kurulan bir
TIPHANE ile 1832’ de CERRAHHANE kuruldu. Ordu d›ﬂ› kesimin dirger gereksinimini ise,
Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1541) kurulmuﬂ olan Süleymaniye Külliyesindeki T›p
Medresesi’ nce karﬂ›lanmaktayd›.T›phane ile Cerrahhane, köklü bir onar›m ard›ndan,
bugünkü Galatasaray Lisesinin bulundu¤u yerdeki yeni yap›s›na taﬂ›nd›. 17 ﬁubat 1839’ da
Mekteb-i T›bbiye ad›yla aç›lan bu okulda Frans›zca e¤itim yap›lmaktayd›. Sultan II. Mahmut,
t›p ö¤reniminin neden Türkçe yerine Frans›zca olarak yap›laca¤›n› aﬂa¤›daki sözlerle
aç›klamak gere¤ini duymuﬂtur:

“ﬁimdi bizim dilimizde, kitaplar›m›zda sa¤l›k bilimi yok mu ki, onu yabanc› bir dilde
okuyal›m? sorusunun zihninizde canland›¤›n› biliyorum. Bu konuda size kat›lmakla birlikte,
ﬂimdilik karﬂ› karﬂ›ya bulunan güçlüklerle sak›ncalar› belirtmek, soruya karﬂ›l›k olarak da bu
durumun yak›n bir gelecekte giderilmesini bekleyip, diledi¤imi söylemek istiyorum. Bizde de
sa¤l›k bilimiyle ilgili pek çok kitap vard›r. Avrupal›lar baﬂlang›çta dirgerli¤i, bu kitaplar›
kendi dillerine çevirtip ö¤renerek ald›lar. Ancak Arapça yaz›lm›ﬂ olan bu kitaplar›n bir
süredenberi incelenip ö¤retim, ö¤renim konusu yap›lmas›na özen gösterilmedi¤inden, ayr›ca
bilimsel terimleri bilen kiﬂiler de giderek azald›¤› için, bu kitaplar bir yana itilmiﬂ durumda
bulunmakta, bunlar›n incelenip sa¤l›k bilimini tümüyle as›l dilimiz olan Türkçeye aktarmak
ﬂimdi birçok s›k›nt›lara katlanman›n yan›s›ra uzun bir süreyi de gerektirmektedir.”
Padiﬂah, Arapça’y› dirgerlik alan›nda bilim dili olarak d›ﬂlayan bu sözlerinden sonra
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürür :

“Avrupal›lar ise, bu bilimi Arapça kitaplardan kendi dillerine aktard›ktan sonra, yüzy›l›
aﬂk›nbir süredir bu alanda geliﬂmeler göstererek, ö¤renim yöntemleriyle kurallar›n›
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kolaylaﬂt›rm›ﬂlar, sonradan birtak›m yeni buluﬂlar›n› kendi kitaplar›na eklemiﬂlerdir. ﬁimdi
Arapça t›p kitaplar›, onlar›nkine göre bir ölçüde eksik gibi görünmektedir. Bu eksikliklerin
öbürlerinden yararlan›larak giderilmesini göze alsak bile, Türkçeye birdenbire aktarma
yap›lamayacak, en az 10 y›l dolay›nda Arapça ö¤renimi, sonra da en az›ndan 5-6 y›l t›p
ö¤renimi yapmaya gerek duyulacakt›r. Bizim ise bir yandan ordu ile ülkenin gereksinme
duydu¤u yetenekli dirgerleri yetiﬂtirip gerekli hizmetlerde kullan›rken, bir yandan da sa¤l›k
bilimini tümüyle dilimize al›p, gerekli yap›tlar› Türkçe olarak ortaya koymaya çal›ﬂ›p çaba
göstermemiz gerekmektedir “
Padiﬂah, bu konuﬂmas›n›n beﬂ yerinde, sa¤l›k bilimini as›l dilimiz olan Türkçe’ye
aktarmaktan, t›p kitaplar›n› Türkçe olarak ortaya koymaktan söz etmektedir.
Ö¤renciler, Frans›zca olarak yap›lan ö¤retimden yeterince yararlanamad›klar› gibi kendileri
de beklenen ölçüde yararl› olamad›lar. Bu durumun sorumlulu¤unu ö¤renimin yabanc› dilde
olmas›na ba¤layanlar, ö¤retim dilinin Türkçe’ye dönüﬂtürülmesi amac›yla çaba göstermeye
baﬂlad›lar. Ö¤retimin Türkçeleﬂtirilmesinden yana olan dirgerler, 1849-1850 y›llar›nda bu
yoldaki çal›ﬂmalar›n› sürdürüp, bas›nda bu amaca yönelik yaz›lar yazd›lar. Okulun h›r›stiyan
ö¤retmenleri de Beyo¤lu’da yay›mlanan Frans›zca gazetelerde ö¤retimin Türkçe
yap›lamayaca¤› görüﬂünü savunan yaz›lar yazarak dirgerli¤in “yavan, ilkel bir dil olan
Türkçe” ile anlat›lamayacak ölçüde yüksek bir bilim oldu¤undan söz ettiler (Dr.Rüﬂtü Ergun,
“150 Y›ll›k Hekimlik Dilimize Genel Bir Bak›ﬂ” T.T›p Derne¤i Dergisi, Cilt 48,Say› 4-5-6,Sayfa
89,1982).
Aralar›nda bir tek Türk’ün bile bulunmad›¤› 39 dirger, 1860’lar›n sonlar›na do¤ru daha çok
az›nl›k kökenli dirgerlerin kurdu¤u “Societe ‹mperiale de Medecine” Cemiyet-i T›bb›ye-i
ﬁahane ad›yle bir dernek kurdular. Gazette Medical d’Orient (Do¤u T›p Gazetesi) adl› bir
dergi yay›mlayan dernekteki konuﬂmalar da Frans›zca yap›l›yordu.
Cemiyet-i T›bbiye-i ﬁahane’nin tutumunu be¤enmeyen dirgerlerin (K›r›ml› Aziz ‹dris’in
öncülü¤ünde) 1856 y›l›nda kurduklar› Cemiyet-i T›bbiye-i Osmaniye (Bugünkü Türkiye T›p
Akademisi) Frans›zca’dan Türkçe’ye yap›tlar çevirmeye baﬂlad›. Belçika’l› Prof. Nisten’in
ünlü Frans›zca dirgerlik sözlü¤ünü 1874’de Osmanl›ca’ya çevirerek “Lugat-› T›bbiye” ad›yle
yay›mlam›ﬂt›r. (‹kinci bas›m› 1900’da Lugat-› T›p ad›yle)
Nam›k Kemal, 1866 y›l›nda Tasvir-i Efkar gazetesinin 37. Sayfas›nda yazd›¤› “Türkçe
Tababete Dair Makale-i Mahsusa” baﬂl›kl› yaz›da :

“Yeterince bilinmeyen bir dilde yap›lacak ö¤retimin eksik kalaca¤›na de¤inmiﬂ, baﬂlang›çta
Avrupa’da ö¤retimin latince oldu¤unu, sonralar› her ulusun ö¤retimi kendi dilinde yapmaya
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baﬂlad›¤›n› belirttikten sonra, bizde de t›p ö¤retiminin Türkçe olarak yap›lmas› gere¤ine
de¤inmiﬂti.”
Soruna ayd›nlar›n da ilgi göstermesiyle, K›r›ml› Dr.Aziz ‹dris ile birkaç dirger arkadaﬂ›n›n
çabalar› sonucu dirgerlik ö¤retiminin Frans›zca olarak yap›lmas›na (1839-1870) 15 y›ll›k bir
mücadeleden ve 32 y›l sonra 1870 y›l›nda son verilerek Türkçe t›p e¤itimine geçilmiﬂtir. 32
y›ll›k Frans›zca ö¤retim süresince Türkçe t›p kitaplar›n›n say›s› yar›m düzineyi geçmezken,
bunu izleyen 13 y›ll›k t›p e¤itimi döneminde 62 Türkçe t›p kitab› haz›rlanm›ﬂ, bunlar›n 50’si
bas›lm›ﬂt›r. T›bbiyelilerin verdi¤i ö¤retim dilinin Türkçe olmas› mücadelesinden etkilenen
devlet, ilk kez 1863’te, ikinci kez 1870’de aç›lan Darülfünun’un ö¤retim dilini Türkçe olarak
saptam›ﬂt›r. 1869 tarihli Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nde bugünkü dille ﬂöyle deniyordu:
“Her ulus, ulusal e¤itimde ilerleme göstermesi yollar›n› kendi dilinde aramal›d›r. Bir ulusun
yabanc› bir dille bilim ve beceri edinmede ilerleme göstermesi zordur”.
Frans›zca dirgerlik ö¤retimine son verildikten sonra, dirgerlik dilinin Türkçeleﬂtirilmesi
yolunda kiﬂisel çabalar gösteren dirgerlerle bilim adamlar› da ç›km›ﬂt›r. Bunlardan biri olan
Ord.Prof.Dr.General Tevfik Sa¤lam Cemiyet-i T›bbiye-i Osmaniye’nin bir toplant›s›nda
(1914); “Osmanl› dili, Geliﬂmesi, Bugünü” konusunda yapt›¤› bir konuﬂmas›nda, iyi
anlaﬂ›lmayan bir ö¤retim dilinin sak›ncalar›yle ilgili olarak ﬂunlar› söylemiﬂtir:

“Böyle düzenlenmiﬂ tümcelerin düﬂüncede yer yapmad›¤›n› kendi çabalar›mda denedim.
Ö¤renciye konular› a¤dal› bir dille, birbirini izleyen uzun tamlamalarla her anlat›ﬂ›mda,
ö¤rencinin konuya ilgisiz kal›p esnedi¤ini, tümceleri ne denli Türkçe, Türk dili kurallar›na
uygun olarak kurarsam o denli ilgiyle izlediklerini gördüm. (Dr.Rüﬂtü Ergun, Hekimlik
Dilinin Türkçeleﬂtirilmesi, S.419).
Prof.Dr.Sadi Irmak, Avrupa’ya gönderilen 13 ö¤renciden bir olarak, t›p ö¤renimi için Berlin’e
gönderilir. Ö¤renimini tamamlay›p ‹stanbul T›p Fakültesine ö¤retim üyesi olur ve 1930’dan
itibaren t›p terimlerinin Türkçeleﬂmesiyle u¤raﬂ›r. Bu çal›ﬂmalar›n› “Atatürk’ten An›lar”
kitab›nda ﬂöyle anlat›r:

T›bbiyeye ö¤retim üyesi oldu¤um zaman terimler Türk bilginlerinin Arap diline hediye
ettikleri tamamiyle Arapça’dan uydurma terimler idi. Ben Berlin’deki t›p ö¤renimimi Latin
terimleri ile yapm›ﬂt›m. Art›k, hele yeni harflerin kabulünden sonra, Arapça terimleri
çocuklar›m›za okutmak ve yazd›rmak olana¤› kalmam›ﬂt›. Ben Türkçe’de gereksindi¤imiz
bütün terimlerin yarat›labilece¤ine inan›rd›m. Bu hava içinde akyuvar, alyuvar, beyin,
omurilik, mide salg›s›” gibi yüzlerce yeni sözcü¤ü terim olarak yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yordum.
Ama s›navlarda hiçbir bask› yapm›yor, eski terimleri söyleyenlere de haklar› olan notu
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veriyordum. K›sa zamanda ﬂunu gördüm ki, ö¤renciler anadillerinden yap›lm›ﬂ terimleri hem
daha kolay ö¤reniyorlar, hem de belleklerinde daha güvenceli olarak sakl›yabiliyorlard›.”
Prof.Sadi Irmak’›n bu çal›ﬂmalar›n› ö¤renen Atatürk, Dolmabahçe ve Florya’da, Türkçe ile
ilgili yapt›¤› toplant›lara onu da davet ederdi. Prof.Irmak, bu toplant›larla ilgili gözlemlerini
ﬂöyle anlatmaktad›r:

“Atatürk sezgiyle ve ak›lla Türkçe’nin çok eski ve köklü bir dil oldu¤una inan›yordu. Türkçe’
nin köklü bir dil oluﬂuna dair bu inanc› Türklü¤e olan coﬂkun sevgisinden do¤uyordu.
Birdenbire “tonalite” sözcü¤ü nereden geliyor ? diye bir soru açt›. Baz› arkadaﬂlar bu
sözcü¤ün Frans›zca oldu¤unu söylediler. Ata, özel kalem müdürü Süreyya Anderim’ e bir
iﬂaret verdi. Bir iki dakika sonra Frans›zca’n›n etimolojik sözlü¤ü getirildi. Bu kamusta
(sözlükte) “ton” sözcü¤ünün Latince’den Frans›zca’ya geçti¤i ve Latince’ye de Yunanca’dan
aktar›ld›¤› yaz›l›yd›. Yunanca sözlükte ise bunun bir Orta Asya dilinden geçmiﬂ oldu¤u
olas›l›¤›ndan bahsediliyordu. Az sonra Yakutça sözlü¤ünde ton sözcü¤ünün ses manas›nda
kullan›ld›¤› anlaﬂ›ld›.
Bu defa “ﬂirürji” sözcü¤ünün asl›n› sordu. Biz Frans›zca olarak biliyoruz, ama asl›n›
bilemeyiz, dedik. Atatürk bu sözcü¤ün eski Türk lehçelerinde “yarg›c›”, yani yaralar› iyi
eden sanat anlam›na geldi¤ini söyledi. O zaman kafamda bir ﬂimﬂek çakt›. Çünkü ﬂirirji
yerine Orta Ça¤ Almancas›’nda “wundartz” dendi¤ini hat›rlad›m. Bu tamam› tamam›na yaray›
iyi eden hekim demekti.”
I.Dünya Savaﬂ›’n›n baﬂlad›¤› s›ralarda dirgerlik dilimiz ; Arapça, Farsça, Frans›zca, Latince,
‹ngilizce kar›ﬂ›m› anlaﬂ›lmas› güç, tutars›z bir dildi.
Bilim dili deyince, bilim adamlar›n›n kendi uzmanl›k alanlar›yle ilgili yay›nlarda kulland›klar›
yaz› diliyle, ö¤retimde kulland›klar› konuﬂma dili, o uzmanl›k alan›yle ilgili özel kavramlar›
yans›tan bilim sözleri ya da terimler anlaﬂ›lmal›d›r. Bilim dilinin aç›k seçik anlaﬂ›l›r olmas›,
bilimsel bilgilerin araﬂt›rma sonuçlar›n›n yaln›z ö¤rencilere de¤il, geniﬂ yurttaﬂ y›¤›nlar›na da
iletilmesini kolaylaﬂt›rmas› bak›m›ndan önem taﬂ›r.
Demek ki, bilim dili olarak Türkçe’nin gerçekten Türkçe olabilmesi için, bir yandan bilim
adamlar›n›n genellikle yazd›klar›yle söyledikleri, yabanc› sözcüklerden olabildi¤ince ar›nm›ﬂ
bulunmal›, öte yandan da çeﬂitli bilim dallar›n›n terimleri Türkçe olmal›d›r. Türkiye’de t›p
ö¤retiminin 1839’da Frans›zca olarak yap›lmaya baﬂlay›p, bu uygulaman›n 32 y›l sürmesi, bu
alana bilim sözü niteli¤i taﬂ›mayan çok say›da sözcü¤ün yerleﬂmesi, üstelik bu s›radan
sözcüklerin dirgerlik u¤raﬂ› üyelerince bilim sözü olarak alg›lanmas› sonucunu
do¤urmuﬂtur.
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Bilim adamlar› dilimizde var olan Türkçe sözcükleri kullanmakla kalmamal›, karﬂ›l›¤›
bilinmeyen bilim sözlerine Türkçe karﬂ›l›klar da önermelidir. Bu iﬂi herkesin ayn› baﬂar›yle
yapamayabilece¤i aç›k olmakla birlikte, bilim adamlar› için san›laca¤› ölçüde güç de de¤ildir.
Bu konuda izlenebilecek örnekler, yerleﬂmiﬂ kurallar, elimizde Türkçe köklerle ekler,
isteyenlere yararl› olabilecek k›lavuz niteli¤inde yay›nlar vard›r. Çeviri yapan bilim adamlar›,
Bat› dillerinde bulunup da dilimizde bulunmayan kavramlardan hangilerine karﬂ›l›k
türetilmesi gerekti¤ini yak›ndan gördükleri için, bu konuda daha elveriﬂli durumdad›rlar.
T›p ö¤retiminin Frans›zca oldu¤u dönemlerden kalma anlams›z bir al›ﬂkanl›k olan
reçetelerin Frans›zca yaz›lmas›, Cumhuriyet döneminde de devam etmiﬂtir. 1943-46 y›llar›
aras›nda ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü de yapan Ord.Prof.Dr.General Tevfik Sa¤lam,
1925 y›l›nda Almanca’dan yapt›¤› bir t›p kitab› çevirisinin önsözünde ﬂöyle diyordu:

“Ülkemizde reçetelerin Frans›zca olarak yaz›lmas› gariplili¤i sürüp gidiyor. Ben de bu
gelene¤e uyarak reçeteleri Frans›zca’ya çevirdim. Ancak bu uygulaman›n tümüyle yanl›ﬂ
oldu¤una iliﬂkin, 14 y›l önce belirtti¤im görüﬂleri koruyorum. Türklerin bugün bütün t›bb›
kolayl›kla yazabildikleri bir t›p dilleri vard›r. Dolay›s›yle reçetelerin Türkçe yaz›lmas›n›
engelleyen, dilimizdeki bir eksiklik de¤ildir.”
Dil devriminin üniversiteye girmesi “1933 Üniversite Reformu” ndan sonra olmuﬂtur. Bu
amaçla bütün bilim dallar›nda özleﬂtirme yarkurullar› oluﬂturulmuﬂtur. Dilgibilim(anatomi)
terimlerini özleﬂtirme yarkurulunun baﬂ›nda Prof.Dr.Nurettin Ali Berkol, üye olarak
Prof.Dr.Mouchet, Doç.Dr.Hamza Vahit Gö¤en, Dr.Zeki Zeren, yap›l›ﬂbilim (fizyoloji)
terimlerini özleﬂtirme yarkurulunun baﬂ›nda ise Prof.Dr.Kemal Cenap Berksoy ve üye
Dr.Sadi Irmak bulunmaktayd›. Bu kurullar, ilke olarak Frans›zca’n›n yerine Latince’yi
(Frans›z kökenli Mouchet), Osmanl›ca’n›n yerine Türkçe’yi koymay› (Gö¤en ve Zeren)
benimsemiﬂlerdi. Berksoy, özleﬂtirme ile ilgili ilk yap›t›n› 1934’te “‹nsan Teﬂrih Modeli”(2.
bas›s› 1938’de “‹nsan Anatomi Modeli ve Terimleri”) ad›yle yay›mlam›ﬂt›r. Arapça hücre
anlam›ndaki Türkçe “göze” yi bulan Berksoy ve bu terimi kamuoyuna tan›tansa
Prof.Dr.Süheyl Ünver olmuﬂtur.
Berkol ile Gö¤en’in 1927 ‘de Müderris ‹smail Hakk› ile birlikte “Teﬂrih-i Tavsifi-i Beﬂer”
ad›yle yay›mlad›klar› yap›t Türkçeleﬂtirilerek, Berkol-Mouchet-Gö¤en’in imzas›yle 1935-36
y›llar›nda 6 yap›t olarak yay›mlanm›ﬂt›r Burada terimlerin Latinceleri ile Türkçeleri birlikte
sunulmuﬂtur. Berkol, yap›tlar›n önsözünde özleﬂtirmeyi dil devriminin ilkeleri
do¤rultusunda yapt›klar›n› belirtmiﬂtir. Berkol bu çeviri iﬂinin yan› s›ra yine 1935-36
y›llar›nda Zeren ile birlikte biri sindirim, öbürü sempatik(sarg›n) sinir dizgesiyle ilgili 2
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anatomi(dilgibilim) kitab› yazm›ﬂt›r. Ba¤›rsak sözü Zeren’de “Ba¤›rsak”, Gö¤en’de “barsak”
biçiminde yaz›lm›ﬂt›r.
Atatürk döneminde dirgerlik dilinin özleﬂtirilmesine yönelik en geniﬂ kapsaml› çal›ﬂma,
TDK’nca üniversite d›ﬂ›nda yürütülmüﬂtür. O zamank› ad›yle “Türk Dili Tetkik Cemiyeti”
bilim diliyle u¤raﬂan bir “Bilimler Bölü¤ü” ile buna ba¤l› bir “ T›p terimleri Kolu” kurmuﬂtur.
Bu kol Türkiye’deki bütün dirgerlere 1934 Eylül’ünden baﬂl›yarak derleme dizelgeleri
gönderip Türkçe terim önerileri istemiﬂtir. Bursa’dan onuncu y›l marﬂ›n›n söz yazar› yaz›n
ö¤retmeni Ali Ulvi Elöve ve Bursa Devlet Hastanesi Göz ve KBB uzman› Dr.ﬁefik ‹brahim
‹ﬂcil bu çal›ﬂmaya gönüllü kat›lm›ﬂlar ve 13.000’i aﬂk›n Frans›zca dirgerlik terimine karﬂ›l›k
veren bir belgelik oluﬂturuldu¤u (13 Kas›m 1938) halde bas›m›na 1944’te geçilebilmiﬂ ve
ancak 1948’de bitirilmiﬂtir. Yap›t›n ilk 5-10 çitimi ç›k›nca dil devrimi karﬂ›t› ö¤retim
üyelerinin tepkisini çeker. Bunlardan ‹ﬂçil’in ismini vermedi¤i bir ordinaryüs Prof.
‹stanbul’dan salt bu iﬂ için Bursa’ya gelerek ‹ﬂçil’i bu iﬂten cayd›rmaya çal›ﬂ›r. Gaita’ya d›ﬂk›,
teneffüs’e solunum denemeyece¤ini söyler.
Dil devrimi sonras›nda bu devrim yönünde ilk yap›t üniversite d›ﬂ›ndan bir dirgerce
yaz›lm›ﬂt›r. Bu, Band›rma Devlet Hastanesi cerrah› (iﬂleycisi) Dr.Memduh Necdet Otoman’d›r.
Kökence Trabzonlu olan, uzun y›llar Erzurum ve S›vas’da çal›ﬂm›ﬂ olan bu ulusçu dirger
derin bir dil bilincine iyedir. 1930 y›l›nda “Gaz’inin Yolu” adl› bir yap›t yazm›ﬂt›r. 1933’teyse
“Dilimizi nas›l onarmal›y›z?” adl› yap›t›n› ilk yap›t›n›n 2. dürümü olarak yay›mlam›ﬂt›r. Daha
tarama dergisiyle cep k›lavuzunun ç›kmad›¤› o y›llarda kendisini Otaç› (Dirger) Memduh
Necdet olarak sunmuﬂtur. Yenisey yaz›tlar›nda ota biçiminde geçen “tedavi” kavram›n›n yan›
s›ra hekim için otaç› sözcü¤ü bulunmaktad›r. Uygur ve Karahanl› dönemlerinde atasagun da
bu anlama geliyordu. Yazar soyad› yasas› ç›kt›ktan sonra Otaman soyad›n› alm›ﬂt›r.
Otaman’›n dil devrimi konusundaki görüﬂleri aç›k ve durudur. Ö¤retim üyesi olan
u¤raﬂtaﬂlar›n›n yapt›¤› gibi devrime kendince birtak›m s›n›rlar koymaz. Türkçe’nin bütün
olanaklar kullan›larak özleﬂtirilmesini savunur. Türkçe konusunda derin bir bilgisi vard›r.
Yap›t›nda dirgerlik dilinin durumuna da de¤inir. Osmanl›ca’dan Latince’ye ya da
Frans›zca’ya geçilmesine kesin bir dille karﬂ› ç›kar. Ona göre dirgerlik dili öz be Öztürkçe
olmal›d›r. Otaman, usu bulan›k ‹stanbullu ö¤retim üyesi u¤raﬂtaﬂlar›n›n karﬂ›s›nda taﬂra
dirgerinin yal›n düﬂüncesini temsil etmektedir. Onlar Hacivat, o ise Karagöz’dür(39)
Terimler ö¤retim, e¤itim ve anlat›m› kolaylaﬂt›r›r. Dünyadaki ilerlemelerle hergün her alanda
yeni terimler ortaya ç›kmaktad›r. Türkiye’de y›llardanberi dirgerlik terimleri üzerinde
çal›ﬂ›lmaktad›r. Kiﬂisel çal›ﬂma ürünü olarak, Prof.Dr.Saim Ali Dilemre’nin “Hekimlik Dili
Terimleri 1945, 132 sayfa “ ile Ord. Prof. Dr. Zeki Zeren’in “Anatomi Sözlü¤ü 1946, 288
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sayfa”, hekimlik terimleriyle de ilgilenmiﬂ Türk Dil Kurumunun bast›rd›¤› Dr. ﬁefik ‹brahim
‹ﬂcil ve Ali Ülvi Eliöve (Dilci)’nin 13.000 terimlik “Hekimlik Terimleri Üzerine Bir Deneme,
973 sayfa” olmak üzere iki yap›t çok önemli t›p sözlükleridir.1944-48 y›llar›ndaki bu
giriﬂimden baﬂka kurum d›ﬂ›nda baz› kiﬂilerin çal›ﬂmalar›yle t›p terim kitaplar› yay›mlanm›ﬂ,
üniversitelerde (Prof.Faz›l Noyan , Prof.Cihat T.Gürson’un “Küçük T›p Terimleri K›lavuzu”
1947) bu alanda çal›ﬂmalar› olmuﬂtur.
Hacettepe üniversitesinde dil konusunda yap›lan ilk at›l›m 1964’te “T›p Terimlerini
Türkçeleﬂtirme Komitesi” ad›yla gönüllü bir kurulun oluﬂturulmas› olmuﬂsa da, ancak çeﬂitli
nedenlerle bir süre sonra da¤›lm›ﬂt›r. Bunun ard›ndan TDK çat›s› alt›nda “Hekimlik
Terimlerini Türkçeleﬂtirme Yarkurulu” oluﬂturulmuﬂtur. Prof . Dr. Atalay Yörüko¤lu, Prof.
Dr. Orhan Öztürk, Prof. Dr. Ekrem Gülmezo¤lu, Prof. Dr.Yaman Örs, üniversite d›ﬂ›ndan Dr.
Ceyhan At›f Kansu (ölümüyle yerine Emel Göçen), Dr. Mustafa ﬁerif Onaran, Emin Özdemir,
O. Üstün Y›ld›r›m’dan oluﬂan bu yarkurul, 1978 y›l›nda 1500 terimlik bir “Hekimlik Terimleri
K›lavuzu” yay›mlam›ﬂt›r. K›lavuzun 3000 terimlik 2.bas›s› 1980 y›l›nda Öztürk’ün
baﬂyazarl›¤›nda yay›mlanm›ﬂt›r.
Bu yap›t› göremeden aram›zdan ayr›lan Dr.Ceyhun At›f Kansu (1919-1978) dirgerlik dili
hakk›nda ﬂöyle demekteydi :

“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›lanma-s›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.”
Prof. Dr. 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
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veya kendimiz yaparak mümkün oldu¤u oranda her yabanc› terimi, yabanc› dilde 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.
Üvey babas› Kazan Türkü olan Payz›n’›n “T›p ve Mikrobiyoloji Terimleri Yap›m› ‹çin Baz›
‹lke Önerilerimiz” baﬂl›kla yaz›s› 1981’de A.Ü.T›p Fakültesi Mecmuas›’nda yay›mlanm›ﬂ olup,
terim yaparken ille de Öztürkçe köke ek getirerek terim yapma zorunlulu¤u yoktur ve
olmamal›d›r. Bu ﬂövenliktir diyordu.
Zeren’in ölümünden sonra, Çapa’dan Cerrahpaﬂa’ya kayan dirgerlik dili çal›ﬂmalar›nda
önemli bir isim olan ›ﬂ›nbilimci Dr. Rüﬂtü Ergun, cumhuriyetin 50. y›l›na arma¤an etti¤i
“Türk Dili Atatürk ve Biz” adl› yap›t›nda dirgerlik dilinin özleﬂtirilmesinin geçmiﬂi hakk›nda
çok önemli bilgiler vermektedir. 1976 y›l›nda Türk T›p Derne¤i Dergisinde “Hekimlik Dilinin
Türkçeleﬂtirilmesi”, 1982 y›l›nda yine o dergide “150 y›ll›k hekimlik dilimize genel bir bak›ﬂ”
baﬂl›klar› alt›nda, kendisi terim çal›ﬂmas› yapmad›¤› halde, yapanlar› yaz›lar›yle arkalam›ﬂt›r.
Cerrahpaﬂada ›ﬂ›nbilimci Prof. Dr. Muzaffer Alt›nkök ve Yürekbilimci Prof. Dr. Dinçer Uçak’›
dil çal›ﬂmalar›na yönelten odur.
Doç.Dr.Muzaffer Alt›nkök 1977 y›l›nda “Iﬂ›nbilim Terimleri K›lavuzu “ düzenlemiﬂ, TDK’n›n
denetiminden geçen bu yap›t› Cerrahpaﬂa T›p Fakültesince (yetilince) yay›mlanm›ﬂt›r. Yap›tta
yaklaﬂ›k 3000 ‹ngilizce ›ﬂ›nbilim terimine karﬂ›l›klar önerilmiﬂtir. K›lavuz dirgerlik dilini
özleﬂtirme geçmiﬂinde Frans›zca ya da Latince yerine ‹ngilizceden düzenlenen ilk yap›tt›r.
T›p dilinin Türkçeleﬂtirilmesi konusunda verimli çal›ﬂmalar sergileyen Alt›nkök’ün 2000
y›l›nda yay›mlad›¤› son yap›t› “‹drar Yollar› Iﬂ›nbilimi “ Türk t›p diline çok de¤erli bir
katk›d›r.
Yürekbilimci Prof.Dr.Dinçer Uçak “Kalp Yetersizli¤i” (1979) adl› yap›t›nda Türkçe terimler
kullanm›ﬂt›r. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’nce yay›mlanan bu yap›t TDK bilim dili ödülünü
kazanm›ﬂt›r.
1839’danberi Frans›zca, 1870’ten beri Osmanl›ca, 1933’ten beri Latince terimlerle içli d›ﬂl›
olmuﬂ Türk dirgerinin 1960’ dan sonra çevrime yeni giren ‹ngilizceye tepki gösterenlerin
baﬂ›nda ufakdirimbilimci (Mikrobiyolog) Prof.Dr. Ekrem Kadri Unat olmuﬂtur. Bu konudaki
ilk yaz›s› “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Frans›zca T›p Ögretimi ve Türkiye Cumhuriyeti’nde
‹ngilizce Yüksek Ö¤retim” baﬂl›¤› alt›nda 1972 y›l›nda Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Bülteni’nde
ç›km›ﬂt›r. Unat yaﬂam›n›n son 30 y›l›nda dirgerlik diliyle ilgilenmiﬂ ; 14 Mart 1973’te
yay›mlanan “T›p Yolunda Cerrahpaﬂa” da yer alan “T›p Dilimiz Üzerine” baﬂl›kl› ve 24-26
Ekim 1978’de ‹stanbul’da düzenlenen XVIII.Türk Mikrobiyoloji Kurultay›’nda “ Türkçe
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Mikrobiyoloji Terimlerinde Birli¤i Sa¤lamak Üzere Öneriler” baﬂl›kl› ve Atatürk’ün 100.
do¤um y›ldönümü dolay›s›yle Cerrahpaﬂa’da Unat’›n giriﬂimiyle düzenlenen Atatürk Haftas›
Etkinlikleri kapsam›nda 21 May›s 1981’de “Türkçe T›p Terimleri Toplant›s›” nda Unat,
uluslararas› cins, tür adlar›n›n de¤iﬂtirilmeden al›nmas›n›, kas, tan›, bulaﬂ’›n ad olmay›p
buyruk oldu¤undan dolay› yanl›ﬂ üretilmiﬂ terimler oldu¤unu, -al, -sal soneklerin uydurma
oldu¤unu savunmuﬂtur. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 1998 y›l›nda Unat’›n baﬂyazar› oldu¤u
ve 2000’i aﬂk›n ‹ngilizce terimin karﬂ›l›klar› verildi¤i bir “Mikrobiyoloji Terimleri K›lavuzu”
nda yay›mlam›ﬂt›r. K›lavuzda önerilen karﬂ›l›klar›n ancak % 30’u Türkçe’dir. Geri kalanlar
Türkçe’ye uyarlanm›ﬂ Latince terimlerdir. Unat, bu yap›t›n› göremeden 1998 ilkyaz›nda
ölmüﬂtür. Iﬂ›n içinde yats›n.
‹zmir 9 Eylül T›p Fakültesi Çörbilim (Patoloji) ö¤retim üyesi Prof. Dr. M. ﬁerafettin Canda,
1982 y›l›nda TDK’nun “Türk Dili” dergisinde “T›p Dili”baﬂl›kl› bir yaz› yazm›ﬂt›r. “T›p Dili
Türkçe K›lavuzu” adl› yap›t›ysa 1983 y›l›nda S›vas Kanser Derne¤i’nce ‹zmir’de
yay›mlanm›ﬂt›r. 2.bas›s› 1993 y›l›nda Saray Medikal Yay›nc›l›k eliyle ‹zmir’de “T›p Dili
Özleﬂtirme K›lavuzu” ad›yle yay›mlanm›ﬂ ve 1500 Türkçe terim sunulmuﬂtur.
9 Eylül T›p Fakültesi Deribilim ö¤retim üyesi Prof. Dr.Ali Tahsin Güneﬂ ve Prof. Dr. Lütfü
Tat’›n öncülü¤ünde “Türkdili Konuﬂan Deribilimciler Derne¤i” kurulmuﬂ ve k›saca “Türkod
Derne¤i” ad›n› alan bu kuruluﬂ, “Deribilim Terimleri Eﬂanlaml›lar Sözlü¤ü” yay›mlam›ﬂ, 208
Latince deribilim teriminin Azerice, Çince, Gagavuzca, ‹ngilizce, Özbekçe, Rusça, Tatarca,
Türkçe, Türkmence, Uygurca karﬂ›l›klar› verilmiﬂtir.
K›r›kkale T›p Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Ak›n Y›ld›z 15 Eylül 2001 günlü Cumhuriyet
Bilim Teknik’te “T›p Dili Bugün Türkçe Olabilirdi” baﬂl›kl› yaz›s›nda dirgerlik dilinin
özleﬂtirilmesini savunmuﬂtur.
Türk Kardioloji Derne¤i, Prof. Dr.Güngör Ertem’in önayak olmas›yle 1994 y›l›nda 1300
terimlik bir sözlük yay›mlam›ﬂt›r. Sözlü¤ün 2600 terimlik 2.bas›s› 1998 y›l›nda
yay›mlanm›ﬂt›r. Ertem, kendilerinde bir özleﬂtirme çal›ﬂmas›na giriﬂme yetkisi görmediklerini
belirterek, amaçlar›n›n u¤raﬂtaﬂlar aras›nda terim-yaz›m birli¤ini sa¤lamak oldu¤unu
belirtmiﬂtir. Sözlü¤ün Türkçe terim oran› oldukça düﬂüktür. Kar›nc›k, kulakç›k gibi
ortaö¤retimde 60 y›ld›r kullan›lan Türkçe terimlere dahi yer verilmemiﬂtir.
‹stanbul Tabip Odas›, 13 Mart 1998’de ‹stanbul T›p Fakültesi 1993 Üniversite Reformu
Amfisinde Prof.Dr.Taner Gören yönetiminde dirgerlik dilini konu edinen bir aç›k oturum
düzenlemiﬂtir. Baﬂkonuﬂmac› Ertem’in dil devrimi dilimizi Arapça-Farsça sözcüklerden
ar›nd›rarak yoksullaﬂt›rm›ﬂt›r iddias›na cevap veren Doç. Dr. Süreyya Ülker ; an az 70.000’i
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Latince kökten olan dirgerlik terimlerinin Türkçeye sokulmas›yle yeni bir Osmanl›ca
yarat›lm›ﬂ olaca¤›n›, dil devrimiyle % 70-80 oran›nda ar›nm›ﬂ olan dilimizin yeniden Türkçe
olmaktan ç›kaca¤›n›, Ertemin önerisinin kolayc›l›k oldu¤unu, dirgerlik dilinin
Türkçeleﬂtirilmesinden kaç›n›lam›yaca¤›n› belirtmiﬂtir.
Çapa’daki “T›p Dilinde Türkçe Kullan›m›” konulu 2.aç›k oturum yine 1933 Üniversite
Reformu Amfisi’nde 16 Ocak 2001’de ‹stanbul T›p Fakültesi T›p E¤itimi Araﬂt›rma-Uygulama
Merkezi’nce Prof. Dr.Yener Aytözekin’in yönetiminde yap›lm›ﬂt›r. Kendisinin, Cumhuriyet
Bilim Teknik’te (15 Eylül 2001) dirgerlik dilinin özleﬂtirilmesi ve 20 Ekim 2001 günü
yay›mlanan 761 say›s›nda ç›kan “Kongreler, bilim ve Türkçe“ konular›nda yaz›lar› vard›r
Türkiye’de dirgerlik dilinin özleﬂmesi konusunda, dirger olmad›¤› halde “TÜRK HEK‹ML‹K
D‹L‹, Kültür Bakanl›¤› yay›n› 1993” adl› yap›t›yle dirgerleri utand›racak ve k›skand›racak
kadar özünlü bir çal›ﬂma sergileyen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu
Yönetimi Ö¤retim Üyesi Prof.Dr.Cemal M›hç›o¤lu’nu ve onun önerdi¤i (yaklaﬂ›k 3000)
terimleri burada belirtmeyi, onun an›s›na öderken zevk duydu¤um bir borç bilirim.
Bütün toplumlarda yarat›c› bilim adamlar›, var olan terimlerle yetinmezler, yeni kavramlar›,
yeni anlay›ﬂlar› kapsayan yeni terimler atarlar ortaya. Bu ülkenin dirgerleri 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 dirgerinin sözkonusu 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 ve taraf›mdan, içinde 7 Türk lehçesinde 504 t›bbi terim
bulunan “Türk Dilli Halklar›n Gastroenteroloji Terimleri Sözlü¤ü “ ilk çal›ﬂma örne¤i olarak
yay›mlanm›ﬂt›r.
Hacettepe Halk Sa¤l›¤› ö¤retim üyesi Prof. Dr. Zafer Öztek derleme sözlü¤ündeki sa¤l›k
deyiﬂlerini taram›ﬂ ve 1992 y›l›nda TDK’nca “Halk Dilindeki Sa¤l›k Deyiﬂleri Sözlü¤ü” ad›yle
yay›mlanm›ﬂt›r.
Dirgerlik dilinin özleﬂtirilmesine karﬂ› olan, yaz›lar›nda dünyadaki tek bilim dilinin Latince
oldu¤unu savunan asker (çeri) kökenli ozan u¤raﬂtaﬂ›m›z (meslekdaﬂ›m›z) Dr.Arma¤an
Cengiz Büker, Latin dillerine egemen olup, Dil Derne¤inin Türkçe sözlü¤ünün 1998 y›l›nda
yay›mlanan 1.bölümünün yazarlar›ndand›r.
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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 Türkçeleﬂtirmesini 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, ‹ngilizce’ de 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.
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 tebessüm ederken
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, kimilerin dilimize gerçekten girdi¤i bile çok kuﬂkulu olan yabanc› sözcükler
yerine, halk›m›z›n tümünün veya bir kesiminin ötedenberi bilip kulland›¤› sözcüklerdir.
Bilimve 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 dili 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.
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.

208

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

Yabanc› t›bbi terimlere karﬂ›l›k 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 bilgisi 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 baﬂl›yarak “aﬂa¤›dakileriden 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› bir
tak›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,
amfide, konferans salonlar›nda anadilinin güzel konuﬂuldu¤unu iﬂite iﬂite yetiﬂmiyorsa
kabahat kimindir ?
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 çörbilimci (patolog) Doç.
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›mlad›¤› ;
ÜLKER TIP TER‹MLER‹ SÖZLÜ⁄Ü (**) Latince-Türkçe ve Türkçe-Latince 90.000 t›p
teriminin karﬂ›l›klar›n› veren çok de¤erli bir hazinedir.
Do¤urgan ve verimli niteli¤iyle; 1995-96 y›llar›nda ‹ngilizce yay›mlad›¤› Çörbilim (Patology)
dizisinde Türkçelerini ayraç içinde vermiﬂ, 2001 y›l›nda 5000’i aﬂk›n Türkçe çörbilim
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terimlerinin bulundu¤u “Ülker Çörbilim Terimleri Sözlü¤ü”, son olarak Dirgerin Sesi – Atilla
Taçoy Özel say›s›nda, dirgerlik diline yeni giren 3000 terimin Türkçe karﬂ›l›klar›n› sunarak,
Türk dirgerlik dilinin söz varl›¤›n› 93.000’e ç›karm›ﬂt›r.
Bu yaz›mdaki görüﬂlerime kat›ls›n veya kat›lmas›n bütün meslekdaﬂlar›ma ve özellikle t›p
ö¤rencilerine, araﬂt›rma görevlisi asistanlara ve ö¤retim üyeli¤ine haz›rlanan bütün
dirgerlere bu sözlü¤ü hararetle öneririm.
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