Yeni Bilimsel ve Teknik Kavramlara
Karﬂ›l›k Türkçe Terimleri
Kimler Nas›l Türetir?
Nidai Sulhi ATMACA
Her dilde geliﬂen bilimin ve tekni¤in gereksinimlerini karﬂ›lamak için yeni terimler türetmek
icap eder.Bu türetmeyi genellikle dilciler de¤il,o bilimsel ya da teknik konuyu icadeden bilim
adam› yapar.Buluﬂunu ilk kez yazar ve anlat›rken, yeni kavramlar›n ad›n› koymas›
gereklidir.O konu baﬂka bir dilde icadedilmiﬂse de, yeni konuyu ilk kez ülkesine getiren,
tan›tan, uygulayan, daha da geliﬂtiren bilim adam›na, bu getirdi¤i yeni kavramlar›n ad›n›
kendi dilinde yaratmak sorumlulu¤u düﬂer. Onun için bilimin ön saflar›nda vuruﬂan, dünya
bilim meydan›nda güreﬂ tutmas› gereken bilim adam›n›n, gereken yabanc› dil veya diller
kadar, anadilinin yap›s›n›, sözcük, terim türetme kurallar›n› çok iyi bilmesi icap eder. O
bilimci kendi dilini bilmez, ülkesinin dilini sevmez ve hatta, baz› eski veya yeni usul
sömürgelerde görülen, sömürgeleﬂmiﬂ, aﬂa¤›l›k duygusuna kap›lm›ﬂ kafayla, kendini, dilini,
özekinini küçümser ise, iﬂte o zaman bir bilim ve gönül adam›nda olmas› gereken
sorumlulu¤u hissetmez, hatta adeta düﬂmanca bir tav›rla yabanc› kelimeleri kullanmakla
ö¤ünür, büyüklük taslar, halk›n›n dilini paramparça ederken hiç yüre¤i s›zlamaz.
Bir dili konuﬂan kimse, gereksedi¤i arac› yapam›yorsa, baﬂkalar›ndan aktar›yorsa, onun ad›n›
da türetemiyor, çokluk. Bir arac› kullanan kiﬂi, onu yabanc› bir ele gerek duymadan
yapabiliyorsa, ona kendi dilinden ad bulmakta da güçlük çekmez. Bir dille konuﬂup
yazmak,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.
Türkçesi bulunmayan bir kavrama Türkçe karﬂ›l›klar arama, bulma düﬂünsel bir
gereksinimdir. Yabanc› ö¤elerden ar›tmad›k m› düﬂüncelerimizin ürününü tam olarak
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alamay›z. Türkçe karﬂ›l›¤› yok diye yabanc›s›n› ye¤lersek yozlaﬂ›r dilimiz. Bu, anadilini seven
herkes için bir görevdir. Bak›n Ömer As›m Aksoy ne diyor :

“Yabanc› bir sözcü¤ün Türkçesi kendili¤inden ortaya ç›kmaz. Düﬂünmek, aray›p bulmak,
kaynaklarda yoksa türetmek gerekir. ‘Türkçesi yok’ denilen yabanc› sözcük, kendi dilinde
nas›l var olmuﬂtur ? Dili, konuﬂanlar zenginleﬂtirirler. Türkçeleri yok diye elimiz, dilimiz
ba¤l› oturdukça bu yokluk sürer gider. ‘Baﬂka dillerde var olan sözcükler benim dilimde de
var olabilir’ inanc›yle çal›ﬂ›rsak yoklu¤u yeneriz. 60 y›l önce ruzname’nin, namzet’in,
hafriyat’›n, muhacir’ in... Türkçeleri var m›yd› ? Ne yapal›m yok diye boynumuzu bükseydik
dilimiz, gündem, aday, kaz›, göçmen sözcüklerini kazanabilir miydi?”
Bu gerçe¤i yads›yamay›z. Bugün kullana geldi¤imiz sözcüklerin bir bölümü türetilmiﬂ
sözcüklerdir. Sözgelimi ﬂu matematik terimlerini Atatürk Türkçeleﬂtirmiﬂtir :

Art›, eksi, pay, payda, aç›, dik aç›, geniﬂ aç›, dar aç›, üçgen, eﬂkenar üçgen, ikizkenar üçgen,
yüzey, uzay... gibi.
Dilimiz, bir kökten 100 kadar sözcük türetmeye olanak vermektedir. Ahmet Miskio¤lu’nun
Türk Dili Dergisi’nin Mart-Nisan 1998 tarihli say›s›nda yay›mlanan “Ça¤layan Türkçe” adl›
yaz›s›nda,yazar ﬁenol Gürel, ”As” kökünden 125 sözcük üretilebildi¤ini örnekleriyle
göstermiﬂtir. En az Türkçe sözcük içeren Türk T›p dilini, bu ﬂekilde türetme yoluyla
zenginleﬂtiren Prof. Dr. Süreyya Ülker (Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Patolojik
Anatomi Ö¤retim Üyesi), Latince-Türkçe, Türkçe-Latince 90.000 t›bbi terimleri kapsayan t›p
sözlü¤ü yay›mlayarak bilim dilinin Türkçeleﬂtirilebilece¤ini kan›tlam›ﬂt›r.
Altm›ﬂ y›l öncesine de¤in sözlüklerimizde gecekondu diye bir söz yoktu. Bunu halk kendi
yaﬂant›s›ndan ç›kan yeni bir kavram› karﬂ›lamak için yaratt›. Bugün ço¤umuzun buldozer
diye adland›rd›¤›m›z araca halk yoldüzler diyor. Biçerdö¤er de öyle, o da halk›n yarat›s›d›r.
Dolmuﬂ sözcü¤ü de öyle de¤il midir?
Bugün bile birçok bilimci, sanatç› kimi yabanc› sözcüklere bulunan Türkçe karﬂ›l›klar›n,
“kavram› karﬂ›lamad›¤›” aymazl›¤› içindedir. Sözcükleri kullana kullana, onlar›n anlam,
kavram alanlar›n› belirleyecek, geniﬂletecek, yayg›nlaﬂt›racak olan bilimciler, sanatç›lar iken,
bu kesim yemek seçer gibi sözcük seçmektedir.
Yeni kavramlar›n karﬂ›l›klar›n›n nas›l türetilece¤i konusunda bilim adamlar›m›z›n uslar›
kar›ﬂ›kt›r.Bu, ülkemizin bilime katk›s›n›n yok denecek denli az olmas›n›n bir sonucudur. Bu
yüzden yeni kavramlar› adland›rmak gibi bir sorunumuz bugüne dek pek olmam›ﬂt›r. Ünlü
yabanc› t›p sözlüklerine bakt›¤›m›zda Hulusi Behçet d›ﬂ›nda bir hekimimizin ad›n›
göremeyiz. Eleme, kefir, k›m›z, yo¤urt d›ﬂ›nda Türkçe terim de göremeyiz. Bu sayd›¤›m›z
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Türkçe terimlerin o sözlüklere girmesini de bir baﬂar›m›z olarak de¤erlendiremeyiz. Bir
tak›m ilkel kavimlerin dillerinden de buna benzer terimler uluslararas› t›p diline girmiﬂtir. Bu
yüzden bilginlerimiz baﬂka uluslar›n yapt›klar› buluﬂlar›, onlar›n bunlara verdikleri adlar› da
üç aﬂa¤› beﬂ yukar› koruyarak almaya al›ﬂm›ﬂlard›r. Bizde bilim anlay›ﬂ› bilime gerçek
anlamda katk›da bulunmaya de¤il, yenilikleri en iyi biçimde izlemeye dayal›d›r. Kuﬂkusuz,
bilime katk›da bulunabilmek için yenilikleri izlemek bir önkoﬂuldur. Ancak bizim altyap›m›z
katk›ya elveriﬂli olmad›¤›ndan çabalar›m›z yaln›zca bu önkoﬂulu yerine getirmekle s›n›rl›d›r.
Bundan genellikle pek rahats›zl›k da duymay›z. Çünkü altyap›y› oluﬂturmak bizi aﬂan bir
konudur. Çaresizli¤imizin sorumlusu olmad›¤›m›z› bilmek vicdanlar›m›z› rahatlat›r.
Yenilikleri en iyi biçimde izleyebilenlerimiz kendilerini baﬂar›l› birer bilim adam› görürler.
Bütün bunlara dayanarak “Bilim dilimizin ulusal olmay›ﬂ› bilim üretmememizin do¤al bir
sonucudur. Bilim üretmedi¤imiz sürece bilim üreten toplumlar›n türetti¤i terimleri
kullanal›m” demek istemiyoruz. Bunu söyleyenler vard›r. Hem de çoktur. Bu da terim
üretmemenin yanl›ﬂ bir bahanesidir. Ancak ﬂuras› da bir gerçektir ki terim türetmek de bir
altyap› gerektirir. Bu altyap› bilim üretmek için gerekende oldu¤u gibi bizi aﬂan bir konu
de¤ildir. Beynimizin altyap›s›d›r. Bilim üretmeye üretmeye yarat›c› kiﬂili¤ini yitiren bir
toplum kendi ürünü olan her çeﬂit yarat›ya da kuﬂkuyla bakacakt›r. Türkçe terimlere karﬂ›
duyulan isteksizli¤in alt›nda bu aﬂa¤›l›k duygusunu pay› az›msanamaz.
Bilim üreten toplumlarda terimleri bilim adamlar› türetmektedir. Bir bilim adam›n›n buluﬂu
ayn› konu üzerinde çal›ﬂan baﬂka bilim adamlar›n›n katk›lar›yle de¤iﬂikli¤e u¤ramakta,
zamanla bilim kamuoyu ortak bir ad üzerinde uzlaﬂmaktad›r. Kimi kez ortak bir dil üzerinde
anlaﬂ›lamamakta, ayn› kavram›n eﬂanlaml› birçok karﬂ›l›klar› varl›¤›n› sürdürmektedir.
Örne¤in 1832 y›l›nda ‹ngiliz Sir Thomas Hodgkin’ ce tan›mlanan Hodgkin hastal›¤› bugüne
dek 31 adla an›lm›ﬂ, ancak bunlar›n hiçbiri ilk ad› denli tutunmam›ﬂt›r. Bu 31 addan ço¤unu
ça¤daﬂ t›p sözlüklerinde bulamay›z. Bir bölümünü buluruz. Dahas›, kimi dillerde ad› geçen
hastal›¤›n baﬂka bir ad› daha çok kullan›l›r. Örne¤in Alman t›p dilinde ad› geçen hastal›k
daha çok “Lymphogranulomatose” olarak an›l›r. Ben bu hastal›¤›n ad›n› “Birimcikli ak
urluk” biçiminde özleﬂtirdim. Bu, Latince “Lymphomatosis granulomatosa” n›n Türkçeye
çevirisidir.
Uluslararas› t›p dili Latinceye dayal›d›r.Anatomi, mikrobiyoloji gibi kimi dallarda terimler
do¤rudan do¤ruya Latincedir. Bu gibi alnlarda terimler uluslar aras› meslek kuruluﬂlar›n›n
denetimindedir. Ad› geçen kuruluﬂlar›n y›lda bir ya da birkaç y›lda bir yap›lan genel
kurullar›nda terimlere resmiyet kazand›r›l›r. Örne¤in anatomi terimleri 5 y›lda bir yeniden
ele al›n›r. Resmileﬂen terimlere eskiden “Nomina Anatomica” denmekte, k›saca NA biçiminde

229

TÜRK TIP D‹Z‹N‹

belirtilmekteydi. Son y›llarda ise “Terminologia Anatomica” denmekte, k›saca TA biçiminde
belirtilmektedir. Uluslarras› t›p sözlüklerinde resmi terimlerin güncel olanlar›n›n yan›na TA
simgesi konmaktad›r. Resmiyetini yitiren ya da hiçbir zaman resmileﬂmemiﬂ terimler de
sözlüklere girmekte, ancak yanlar›na TA iﬂareti konmamaktad›r. Anatomi,mikrobiyoloji gibi
do¤rudan do¤ruya Latinceye dayal› dallardaki terimlerin haz›rlanmas›nda meslek
kuruluﬂlar›n›n Latinceyi iyi bilen uzmanlar›ndan da yararland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. T›bb›n ço¤u
alan›ndaysa böyle bir denetim yoktur. Yay›nlarda kullan›lan terimler t›p sözlüklerini
haz›rlayan uzmanlarca taranarak sözlüklere sokulmakta, kullan›mdan düﬂen terimler de
zamanla sözlüklerden ç›kar›lmaktad›r.
19.yy’da uluslar aras› Frans›zca terimlerin Osmanl›ca karﬂ›l›klar›n› bulma çabas› K›r›ml›
Dr.Aziz ‹dris öncülü¤ünde kurulan “Cemiyet-i T›bbiye-i Osmaniye’ ce yürütülmüﬂtür.Aﬂa¤›
yukar› 30 y›l içerisinde “Lugat-› t›bbiye” adl› bir Frans›zca-Osmanl›ca t›p sözlü¤ü
oluﬂturulmuﬂtur((1874). Daha çok Arapçaya dayal› olanbu dile günümüzde Türkçe terimlere
gösterilen dirence benzer bir karﬂ›koyuﬂ gösterilmemiﬂ, daha çok az›nl›k kökenli hekimlerin
Cemiyet-i T›bb›ye-i ﬁahane” nin karﬂ› çabalar› pek etkili olmam›ﬂt›r. Böylece
kurdu¤u “C
Osmanl›ca terimler 1930’lara dek kullan›lm›ﬂt›r.
1933 Üniversite Reformu’ ndan sonra t›p dilini özleﬂtirme çal›ﬂmalar› iki yönlü olarak
sürmüﬂtür. Zaman› tek t›p fakültesi olan ‹stanbul T›p Fakültesi’ nde yürütülen çal›ﬂmalar
kürsülerde kurulan yarkurullarca sürdürülmüﬂtür. Bu yarkurullar yaln›zca hekim ö¤retim
üyelerinden oluﬂmaktayd›. Bu yarkurullar›n içerisinde en verimli çal›ﬂmay› baﬂ›nda
Ord.Prof.Dr.Nurettin Ali Berkol’ un bulundu¤u anatomi yarkurulu yapm›ﬂt›r. Dil
uzmanlar›n›n denetimi d›ﬂ›nda yürütülen bu çal›ﬂmalar›n ürünleri t›p ö¤reniminde kullan›ma
sokulmuﬂ, bu terimler t›p fakültesi d›ﬂ›ndaki fakültelerden gönderilenlerle birlikte TDK’nun
denetimine ancak 1944 y›l›nda sunulmuﬂtur.
‹kinci çal›ﬂmaysa TDK’ ca üniversite d›ﬂ›nda yürütülmüﬂtür. 1934-38 y›llar›n aras›nda Bursa’
da yürütülen bu çal›ﬂma Dr. ﬁefik ‹brahim ‹ﬂcil ile dilci Ali Ulvi Elöve’ce yap›lm›ﬂ ve TDK’
nca 1944-48 aras›nda bölüm bölüm yay›mlanm›ﬂt›r. TDK üniversitede yürütülen çal›ﬂmay›
yeterli özlükte bulmam›ﬂ, bu yüzden dönemin Milli E¤itim Bakan› TDK’ nca yürütülen
çal›ﬂmada önerilen terimlerin t›p ö¤retiminde kullan›lmas›n› istemiﬂtir (1944). Ancak bu
yönerge devlet yetkesinin zay›flad›¤› o y›llarda uygulanmam›ﬂt›r. Türkçe terimler, 19.yy’da
Osmanl›ca terimlerin karﬂ›laﬂmad›¤› bir dirençle karﬂ›laﬂm›ﬂt›r.
Bugün bilim adamlar›m›z›n ço¤unda, kendi alanlar›yle ilgili terimlere karﬂ›l›k bulman›n
dilcilere düﬂen bir görev oldu¤u yolunda yanl›ﬂ bir kan› vard›r. Bu yanl›ﬂ kan›, yabanc›
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terimleri oldu¤u gibi dilimize aktararak dilimizi kirletenlerin vicdanlar›n› rahatlatmakta,
“Ben dilci de¤ilim. Bu beni aﬂan bir konudur” denmektedir.
1960 sonras›nda terim çal›ﬂmalar›n›n Türk Dil Kurumu denetiminde yap›ld›¤› do¤rudur.
Ancak o sözlüklerin hepsi ilgili meslek mensuplar›nca haz›rlanm›ﬂ, TDK terim kolunun
denetiminden geçmiﬂ, çal›ﬂmalar kurumca yay›mlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmalar›n böyle bir denetimden
geçmesi dil yanl›ﬂlar›n›n önlenmesi, çeﬂitli bilim dallar›na özgü terimler aras›nda eﬂgüdüm
sa¤lanmas› bak›m›ndan yararl›d›r. TDK denetimi d›ﬂ›nda terim çal›ﬂmas› yürüten kiﬂilerin bu
eﬂgüdüm sa¤lanmas› bak›m›ndan kendi alanlar› d›ﬂ›ndaki bütün terim sözlüklerini de taray›p
çal›ﬂmalar›n› bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda sürdürmeleri gerekir. Bilime yeni bir katk› yapmadan önce
var olan› bilmek bilimin ana kurallar›ndan biridir.
T›p terimlerinin temelini anatomi terimleri, gövdesiniyse, nosoloji (sayr›l›k bilimi) terimleri
oluﬂturmaktad›r. Özellikle uluslar aras› nosoloji terimleri 18.yy.’da Fransa’da Montpellier T›p
Fakültesi Ö¤retim üyesi Prof.Dr. Sauvages’ca geliﬂtirilenbir dizgeye dayal›d›r. Buna göre :
1) Terimler k›sa, öz olmal›d›r. Örne¤in inflammatio intestinorum yerine enteritis denmelidir.
2) Eﬂanlaml› terimlerden en kullan›ﬂl›s› ye¤lenmelidir.
3) Latince ya da Yunanca olmayan sözler kullan›lmamal›d›r.
T›p dilimizin özleﬂtirilmesinin öncülerinden olan Prof.Dr.Saim Ali Dilemre sayr›l›k bilimi
dilimizin bu dizge bozulmadan özleﬂtirilmesinin önemini vurgulam›ﬂt›r. 19.yy’da oluﬂturulan
Osmanl› t›p dili bu dizgeyi koruyamam›ﬂt›. Zaten Osmanl›can›n yap›s› da buna elveriﬂli
de¤ildi. ‹ﬂçil-Elöve’nin TDK’nca 1944-48 aras›nda yay›mlanan denemesinde de bu dizgeye
ba¤l› kalmaktan çok, Osmanl›ca terimlerin çevrilmesi yoluna gidilmiﬂtir. TDK’nca 1978
y›l›nda yay›mlan›p 1980 y›l›nda geniﬂletilen k›lavuzda da bu dizge pek dikkate al›nmam›ﬂt›r.
Bense çal›ﬂmalar›mda bu dizgeyi Dilemre’nin önerdi¤i biçimde korumaya çal›ﬂt›m.
Sauvages’›n “Latince ya da Yunanca olmayan sözler kullan›lmamal›d›r” yolundaki ilkesinin
dilimize “Türkçe olmayan sözler kullan›lmamal›d›r” biçiminde aktar›lmas› gerekti¤i
aç›kt›r.Bat›l›lar›n Latince ya da Yunanca olmayan sözleri barbarizma olarak
adland›rd›klar›n›, bizim için de Türkçe olmayan sözlerin barbarizma olmas› gerekti¤ini
vurgulamakta yarar görüyorum.
Bu dizge, klinik t›p bilimleriyle patolojinin ortak mal› olan sayr›l›k bilim terimlerinin tek bir
elden özleﬂtirilmesini gerekli k›lmaktad›r. Her bir t›p dal› mensuplar›n›n, sayr›l›k bilim
dilininin bütününü göz önüne almaks›z›n bu terimler üzerinde yapacaklar› çal›ﬂmalar
kavram kargaﬂas› yaratacakt›r.
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Bir de yaln›zca t›bb›n belirli bir alan›na özgü terimler vard›r.Bunlar›n bir bölümü Latinceye
de¤il, baﬂta ‹ngilizce olmak üzere ça¤daﬂ dillere dayal›d›r. Bunlar›n özleﬂtirilmesiyse o bilim
dal› mensuplar›n›n görevidir. Bu tür terimlerin ço¤u genel t›p sözlüklerine de girmez.
Girmelerine gerek de yoktur. Örne¤in benim 5000 terimlik patoloji sözlü¤ümde yer alan
kimi terimler 90.000 terimlik t›p sözlü¤ümde yer almamaktad›r. Alt›nkök’ün ›ﬂ›nbilim
terimleri k›lavuzunda yer alan terimlerin de birço¤u 90.000 terimlik sözlü¤ümde yer
almamaktad›r.
Sonuç olarak; bilim dilinin özleﬂtirilmesi bilim adam›n›n, hekimlik dilinin özleﬂtirilmesi
hekimin görevidir. Hekim bu görevi yaparken dilcilerden dan›ﬂmanl›k hizmeti görmek
durumundad›r. Bu hizmetin derecesi hekimin dil konusundaki bilgisinin dercesine göre
de¤iﬂecektir. Kendi bilim alan›yla ilgili terimlerin özleﬂtirilmesiyle u¤raﬂan bir bilim adam› ya
da hekim, bir süre sonra ister istemez amatör bir dilci olmakta, dille ilgili önemli kaynaklara
birinci elden ulaﬂmaya baﬂlamakta, dilcilerden bekledi¤i destek hizmeti giderek
azalmaktad›r.
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