Sa¤l›k Bilimleri Süreli Yay›nlar›nda
Dil Sorunu
Serdar SANDER
Dünyada eﬂi olmayan bir “Kurtuluﬂ Savaﬂ›” ile ba¤›ms›zl›¤›n› kazanm›ﬂ, yine eﬂsiz bir “Dil
Devrimi” ile uluslaﬂma yolunda büyük ad›mlar atm›ﬂ bir toplumun bireyleri olarak, tüm
bunlar›n üzerinden daha yüz y›l bile geçmeden bilimi hangi dille konuﬂup yazaca¤›m›z›
tart›ﬂmam›z düﬂündürücüdür.
Gerçekten de bir ülkede;
Anadili ile yaz› yazanlar “yabanc› yay›n al›ﬂkanl›¤› olmayan, bilimsel düzeyi yetersiz, aceleci,
tembel ve kapasitesiz kiﬂiler” olarak tan›mlan›yorsa(1),
Ulusal bilim dergileri dünyaya aç›lman›n önündeki engeller olarak görülüp dilinin ve
hakemlerinin yabanc› olmas› gerekti¤i önerilebiliyorsa(2),
Ulusal bilim dergilerindeki sözcüklerin yaklaﬂ›k yar›s› yabanc› kökenli ise ve bu dergilere
gönderilen yaz›lar “anadili Türkçe olan biri taraf›ndan gözden geçirilmelidir” denebilecek
kadar özensiz bir dille yaz›l›yorsa (3),
Akademik yükseltmelerde anadili ile yaz›lan yaz›lar yok say›l›p yurtd›ﬂ› merkezlere bir
süreli¤ine gözlemci olarak gidenlerin o merkezin birikimi ile ilgili bir çal›ﬂmada ad›n›n
olmas›n›n kiﬂiye yüksek bir puan getirmesi normal karﬂ›lan›yorsa,
Ulusal kongre ve toplant›larda ‹ngilizce sunumlar ola¤an karﬂ›lan›p birkaç yabanc› konuk
var diye aç›l›ﬂ konuﬂmalar› ‹ngilizce yap›l›yorsa,
“Nas›lsa bilgi üretemiyoruz bari kaliteli yabanc› dille üretilen bilgiye ulaﬂal›m” diyebilecek
kadar gelecekten umudunu kesmiﬂ biliminsanlar› varsa(4),
Neredeyse anaokulundan üniversiteyi bitirene dek yabanc› dille e¤itim yap›lmas› ola¤ansa,
Ünlü gazeteciler köﬂelerinde “Latince konuﬂabilsek duygular›m›z› daha güzel ifade
edebilirdik”, “Arapça konuﬂam›yor olmam›z da bir kay›p diye düﬂünüyorum...” diye
yazabilecek kadar anadili bilinci ve sevgisinden yoksunsa(5),
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Yabanc› politikac›lar›n alfabeye harf eklenmesini önermesine kimse sesini ç›karm›yorsa,
Vatandaﬂlar hipermarketlerden al›ﬂveriﬂ yapmaya, hastalar›n› ambulanceler ile taﬂ›maya,
saçlar›n› coiffeurlarda kestirip yemeklerini restaurantlarda yemeye baﬂlam›ﬂsa, tart›ﬂ›l›p
düzeltilmesi gereken çok ﬂey var demektir.
Sa¤l›k bilimleri yay›nlar›ndaki dil sorunu, Türkçe’nin ve dolay›s›yla Türkiye’nin
günümüzdeki sorunlar›ndan ba¤›ms›z de¤ildir ve temelinde evrenselleﬂme cilas› ile dayat›lan
küreselleﬂmenin nimetlerinden (!) yararlanabilmek için ulusal egemenli¤imiz ve
anadilimizden ne kadar fedakarl›k edebilece¤imiz yatmaktad›r.
Türkçe (ya da herhangi bir dil) bilim dili olabilir mi?
Bilim, en genel anlamda,evreni ve dayand›¤› kurallar› özgün yöntemlerle düﬂüncenin
iﬂleminden geçirip ortaya koyarak insan›n çevresiyle uyum içinde mutlu ve adil bir dünya
düzeni kurmas›na yard›mc› olan bilgiler toplulu¤u olarak tan›mlanabilir. Çok say›da tan›m›
bulunabilecek olan bilimin hiçbir tan›m›nda özel bir dille ya da daha aç›k olmak gerekirse
mutlaka ‹ngilizce ile yap›labilece¤i belirtilmemiﬂtir. Bilimin dili de¤il,yöntemleri evrenseldir
ve bilgiyi üreten ad›n› koymaya da mecbur kalaca¤›ndan her dil, onu konuﬂan toplumda bilgi
üretiliyorsa, bilim dilidir. Sorun, Türkçe’nin bilim dili yap›lmas› de¤il bilim yap›lacak kadar
yetkin, zengin bir dil haline getirilmesidir.
‹nsan ancak sözcükleri kendisi için hiçbir gizem bar›nd›rmayan anadilinde berrak düﬂünür.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, bilimsel araﬂt›rma gibi yüksek düzeyde bir düﬂünsel etkinlik baﬂka
bir dille yap›lamaz ve yap›l›yorsa olsa olsa üretme de¤il tekrarlama olarak adland›r›labilir.
Kendi olanaklar›yla 2 milyona yak›n sözcük üretilebilece¤i bildirilen (6) Türkçe’nin bilimde
yetersiz kalaca¤›n› öne sürmek; bilimin dilinin de¤il yöntemlerinin evrensel oldu¤unu,
‹ngilizce’nin evrensel bir dil de¤il günümüzün politik egemen dili haline geldi¤ini, bilimsel
kavram-terimlerin dilimizde karﬂ›l›¤›n›n bulunmamas›n›n Türkçe’nin de¤il bizlerin
eksikliklerinden kaynakland›¤›n› gözden kaç›rmak ve her ﬂeyden önce de anadilini ve
kendini küçük görmektir.
Kulland›¤›m›z dil
Atalar›m›z›n Arapça ve Farsça’ya biraz Türkçe katarak Osmanl›ca’y› yaratt›¤› gibi bizler de
Frans›zca, Almanca ve ‹ngilizce’ye kat›lm›ﬂ Türkçe’den oluﬂan ve biraz da Latince ve eski
Yunanca eklenirse t›p/bilim dili olarak adland›rd›¤›m›z Türkilizce’yi yaratm›ﬂ durumday›z.
Bilimde kulland›¤›m›z dilin % 63’ünün Türkçe oldu¤u ve dilin gerçekten Türkçe say›labilmesi
için bu oran›n en az % 80 olmas› gerekti¤i bildirilmektedir(7,8).
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Sözcüklerin yaln›z dilsel de¤il kültürel-toplumsal boyutlar›n›n da bulundu¤unun ve oldu¤u
gibi al›narak karﬂ›l›¤› üretilmeyen her yabanc› sözcü¤ün kültürümüzü de kendi yurdunun
kültürü do¤rultusunda etkileyece¤inin göz ard› edilmesi dili art›k yaln›z bilimsel çevrelerin
de¤il, tüm ülkenin bir sorunu haline getirmiﬂtir.
Hangi dalda olursa olsun, bilimle gerçekten u¤raﬂan kiﬂi kendine karﬂ› dürüstse, yaﬂam›n›n
merkezine insan› koymuﬂ demektir ve amac› yay›n say›s›n› artt›rmak ya da yurt d›ﬂ›nda söz
sahibi olmak de¤il, ülkesinde bilimsel düﬂüncenin hakim olmas›n› sa¤lamak olmal›d›r. Böyle
bir hedefe meslekdaﬂlar›ndan baﬂka kimsenin anlayamayaca¤› kadar özelleﬂmiﬂ bir dille
ulaﬂmak olanaks›zd›r. ‹nsanlar gizem bar›nd›ran ﬂeylerden korkar ve uzaklaﬂ›rlar.
Biliminsan› soka¤a inmese bile biraz pencereden bakmak zorundad›r. Ülkemizin toplam
yay›n say›s›nda ilk kez 10.000 s›n›r›n› aﬂt›¤› ve dünya s›ralamas›nda iki y›ld›r 22. s›raya
yerleﬂti¤i günlerde gazetelerimizde tam sayfa fal ve medyumlarla mektuplaﬂma köﬂelerinin
yayg›nlaﬂmas›, astroloji ansiklopedilerinin yay›mlanmas› önemsiz olaylar olarak
alg›lanmamal›d›r.
Kullanaca¤›m›z dil
Dünyada bas›l› malzemenin % 70’ten fazlas›n›n ‹ngilizce, Rusça, ‹spanyolca, Almanca ve
Frans›zca oldu¤u (9), buna karﬂ›n tüm biliminsanlar›n›n yaln›z % 30’unun geliﬂmekte olan
ülkelerde bulundu¤u (10) bildirilmektedir. Bilim dergileri en güçlü ülkelerde sat›ﬂa sunulup
as›l piyasalar›n› zengin akademik kurumlar oluﬂturdu¤undan, araﬂt›rma konular› ve
dolay›s›yla neyin yay›mlanaca¤›, bu ikilinin ticari ç›karlar›na göre ve asl›nda geliﬂmiﬂ
ülkelerin gereksinimlerini karﬂ›lamaya yönelik olarak belirlenmektedir (9,11). Bunun
geliﬂmekte olan ülkelerdeki sonucu; “her ﬂeyin en iyisi Bat› uygarl›¤›ndad›r”,
“yay›nlamazsam yok olurum” koﬂullanmalar› ile yetiﬂen, ço¤u kez ülkesindeki olanaklar›n
ötesinde çal›ﬂmak zorunda kalan, baﬂkalar›n›n sordu¤u sorulara yan›t ararken kendi
toplumunun sorunlar›ndan kopan ve halk›na yabanc›laﬂan bir bilimci tipinin ortaya
ç›kmas›d›r.
Akademik yükseltmelerde yüksek puan toplamak, uluslararas› bilimsel platformda söz sahibi
olmak ya da ülkemizin ça¤daﬂ bilimde ne kadar pay› oldu¤unu herkese göstermek ...gibi
gerekçelerle yap›lan bilimsel çal›ﬂmalar›n yabanc› dille yaz›l›p yabanc› dergilere gönderilmesi
sonuçta belki bu amaçlara ulaﬂ›lmas›n› sa¤layacakt›r ama bu gidiﬂle kazanan Türkiye de¤il,
özünden baﬂka bir ﬂeye dönüﬂmüﬂ bir topluluk olacakt›r.
Yabanc› yay›n pani¤i ülkemizde üretilen bilgiyi ancak belirli olanaklar› olan kiﬂilerin yurt
d›ﬂ›ndan izleyebilecekleri hale getirmiﬂtir. Ülke içindeki kopukluk zaten s›n›rl› olan
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kaynaklar›n bir k›sm›n›n ayn› çal›ﬂmalar›n tekrar›yla harcanmas›na yol açmaktad›r. ﬁu anda
bile, özellikle hekimlerin, bitirip yazmakta olduklar› bir çal›ﬂmalar›n›n ayn›s›n›n asl›nda bir
süre önce hastanelerinin alt kat›ndaki bir baﬂkas› taraf›ndan bir Japon ya da ‹talyan
dergisinde yay›mlanm›ﬂ oldu¤unu keﬂfetmeleri ola¤and›r.
Bilimsel dergilerimiz
Sa¤l›k Bilimlerinde Süreli Yay›nc›l›k baﬂl›kl› ilk sempozyum verilerine göre ülkemizde sa¤l›k
bilimlerinde yaklaﬂ›k 350 dergi yay›mlanmaktad›r.Bu dergilerin yaklaﬂ›k %80’i t›p
alan›ndad›r, yay›n dili yar›s›nda Türkçe, yar›s›nda da ‹ngilizce’dir ve yaln›z % 5’i uluslararas›
dizinlerde yer almaktad›r.
Bu y›l›n Mart ay›ndaki listede TÜB‹TAK dizininde 57 dergi vard›r. ‹stanbul Cerrahpaﬂa ve
Çapa t›p fakültelerinin kütüphanelerinde bu dergilerden yaln›z 24’üne (Cerrahpaﬂa’da 21,
Çapa’da 10) ulaﬂ›labilmektedir ve ilgililerden son 5 y›ld›r aksamadan gelen hiçbir dergi
olmad›¤› ö¤renilmiﬂtir. 57 dergiden ancak 36’s›n›n “yazarlara bilgi” sayfas› elde edilebilmiﬂtir
ve yay›n dilinin; 13’ünde Türkçe (4’ü özel koﬂullarda ‹ngilizce de kabul ediyor), 15’inde
Türkçe ve ‹ngilizce (bir dergi ‹ngilizce yaz›lara öncelik veriyor) ve 2’sinin tamamen ‹ngilizce
oldu¤u, 6 dergide ise yay›n dili konusunda herhangi bir ifade bulunmad›¤› saptanm›ﬂt›r.
‹ngilizce yay›mlanan 2 dergi d›ﬂ›nda kalan 34 dergiden; 13’ünde dilin kullan›m› ile ilgili
hiçbir uyar› yokken, 6’s›nda TDK sözlük ve yaz›m k›lavuzuna uyum, 6’s›nda yabanc›
sözcüklerin yerine Türkçelerinin tercih edilmesi, 5’inde yabanc› sözcüklerin Türkçeleﬂmiﬂ
olanlar›n›n okundu¤u gibi-karﬂ›l›¤› olmayanlar›n orijinal dilinde yaz›lmas›, 2’sinde ar› bir
Türkçe kullan›lmas› ve 1’inde Türk dilinin bütünlü¤ünün korunmas› istenmekte, tek bir
dergide ise dil editörünün tam yetkili oldu¤u belirtilmektedir.
Dizinde yer alan dergilerden Pediatrik Cerrahi Dergisi’nin 1987-2001 aras›nda yay›mlanan
15 cildi (33 dergi) dil yönünden incelenerek yap›lan bir çal›ﬂma, tüm dergiler için genelleme
yapmak için yetersiz olmakla birlikte, “T›p Dili”’nin ürkütücü oranlarda kirli ve yozlaﬂm›ﬂ
oldu¤unu ortaya koymaktad›r (3). Bu çal›ﬂmada de¤erlendirilen 302 yaz› baﬂl›¤›ndaki
yabanc› sözcük oran› % 47, altm›ﬂ dokuz yaz›da metin içindeki yabanc› sözcük oran› ise %
48 olarak bulunmuﬂ, 269 yaz›n›n Türkçe anahtar sözcüklerinin % 62’sinin ve 15 Türkçe
özetin sözcüklerinin % 28’inin ‹ngilizce sözcükler oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Gerekçesi ne olursa olsun ülkemizde, özellikle t›p alan›nda, biraz abart›rsak eski bir f›krada
“yanyana gelen iki Meksikal› darbe yapar” dendi¤i gibi “yanyana gelen iki Türk hekimi dergi
ç›kar›r” denebilecek ölçüde bir dergi ﬂiﬂkinli¤i yaﬂand›¤› aç›kt›r.
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TÜB‹TAK dizinine al›nm›ﬂ dergiler bile ulaﬂ›labilirlik, nitelik, dil ...gibi konularda ortak
noktalar taﬂ›m›yorsa ülkemizde tutarl› bir bilimsel yay›mc›l›k politikas›n›n varl›¤›ndan
bahsetmek olanaks›zd›r.
Çözüm için öneriler
1. Türkçe’nin bilimde de yetkin hale getirilmesi için çal›ﬂmalar h›zland›r›l›p
yayg›nlaﬂt›r›lmal›; bilimsel toplant›larda “Dil Oturumlar›” yap›lmal›, dergilerde “Dil
Köﬂeleri” ve anketleri yer almal›, dergi hakemlerinden yaz›lar›n bilimsel içeri¤i kadar
dilsel içeri¤ini de de¤erlendirmeleri istenmeli, kongre özet kitapç›klar›ndan ders
kitaplar›na kadar bas›lacak her bilimsel malzeme içerik kadar dil yönünden de
denetlenmeli, Türkçe’nin kavram-terim yönünden
zenginleﬂmesine katk›da
bulunabilmek amac›yla klasik bilimsel yap›tlar›n dilbilimcilerin de katk›lar›yla Türkçe’ye
çevrilmesine baﬂlanmal›d›r.
2. Dergilerin say›s› azalt›lmal›, ilkeleri daha net ve tutarl› ﬂekilde belirlenmiﬂ bir TÜB‹TAK
dizini çat›s› alt›nda, her alanda az say›da ama yüksek nitelikli, do¤ru Türkçe kullan›lan,
geniﬂ ‹ngilizce özet içeren dergiler ç›kar›lmal› ve bu dergilerin uluslararas› dizinlere
girmesi için çal›ﬂ›lmal›d›r.
ﬁimdiye dek çizilen tablonun karamsarl›¤›na karﬂ›n ülkemizde Türkçe Bilim Terimleri
Sözlü¤ü haz›rlanmaya baﬂlanmas›, Türkçe T›p Terimleri Çal›ﬂtay› toplanmas› ve ﬂu anda
ikincisine kat›ld›¤›m›z Süreli Yay›nc›l›k Sorunlar› Sempozyumlar› gibi güzel iﬂlerin de
yap›lmakta olmas› sorunlar›m›z›n çözülebilece¤i umudunu sürdürmemizi sa¤lamaktad›r.
Kaynaklar
1.

ﬁakire Pö¤ün:Bilimi suland›rma çabalar›.Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi(CBT).Nisan 1995

2.

Bahattin Baysal:Türkiye’de bilimsel dergiler.CBT.May›s 1998

3.

Serdar Sander:Yazd›¤›m›z dil.Pediatrik Cerrahi Dergisi. 17:6-11,2003

4.

Ahmet Can:Lisans dersleri ‹ngilizce verilmeli mi? CBT.Mart 2002

5.

Mehmet Y.Y›lmaz:Beni böyle sev,seveceksen...Milliyet.14.2.2003

6.

Yusuf Çotuksöken:Türkçe üzerine-I:Denemeler ve eleﬂtiriler.Papatya Yay.‹stanbul,2002

7.

Ali Dündar:Cumhuriyetin 80.y›l›nda dilimiz/düﬂüncemiz.Türk Dili Dergisi.98:3-5,2003

8.

Süreyya Ülker:Antalya’da t›p dili oturumu.Türk Dili Dergisi.97:18-19,2003

9.

John Tomlinson:Kültürel emperyalizm:Eleﬂtirel bir giriﬂ.Papatya Yay.‹stanbul,1999

10. Rita Urgan:3.Dünya ülkelerinde bilimin yok oluﬂu (Scientific American’dan çeviri).CBT,Eylül 1995
11. Emine Ba¤c›:Bilimsel dergicili¤in yeniden yap›lanmas› için öneri.CBT.Temmuz 2003

87

