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PATOLOJÝDE BÝLÝM DÝLÝ OLARAK TÜRKÇE:

TÜBA “Türkçe Bilim Terimleri Sözlüðü Projesi” çerçevesinde 2003'de 'týp
terimleri çalýþtayý' düzenlemiþtir; sonuç bildirgesinde ana baþlýklar þöyledir:

KISA BÝR TARÝHSEL ÖZET

- Türkçe bilim dili, yabancý terim 'saðanaðý' altýndadýr
- Hedef kitlelere “duyarlýlaþtýrma, bilinçlendirme” çalýþmalarý yapýlmalýdýr
- Türkçe karþýlýðý olan terimler kesinlikle Türkçe olarak kullanýlmalýdýr; yeni
terimlerin geliþtirilmesinde dildeki kök ve sözcükler-estetik süzgeçle-

B.Üzmez ÖNAL

deðerlendirilmelidir
- Türkçe terimlerin yazým kurallarý kýlavuzu hazýrlanmalý
- Týp kitaplarý, dergileri, öðrenci ders notlarý vb. tüm eðitim dokümanlarýnýn
AMAÇ: Günümüzde ülkemizin Týp Dili;Yunanca-Latince, Arapça-Farsça,
Fransýzca-Ýngilizce ve (biraz da) Türkçe karýþýmý bir dildir. Bilim evrenseldir;
bilimsel sözcük ve terimlerden oluþan bilim dili ise ayrý bir dil olmayýp ulusal
dilin bir bölümüdür. Bilimin uluslararasý olan yönü, bilimin saptadýðý gerçekler
ve onlara dayanan düþünce ile kavramlardýr. Bilimsel eðitimin

amacý, bu

bilimsel kavram ve düþünceleri açýklýyabilmektir.

özenli bir
- Türkçe ile yazýlmasý desteklenmeli
- Akademik yükseltilmelerde nitelikli Türkçe yayýnlar da yüksek puanlanmalý
- Uluslararasý bilimsel dizinlerce taranan Türkçe týp dergilerinin artmasý için
tüm bilim kuruluþlarý özendirici önlemler geliþtirmelidir
- Türkiye'de týp eðitimi, öðretimi Türkçe yapýlmalýdýr.
- Týp kongrelerinde dille ilgili, 'dilimizin kirletilmesine' dikkat çekici sunumlar

YÖNTEM: Patolojide bilim dilinin Türkçeleþmesine gönül veren, bu konuya

yapýlmalý
-Uzmanlýk dernekleri ve týp fakülteleri çatýsýnda

kendini adamýþ kiþi ve kuruluþlar araþtýrýldý.

oluþturulmalýdýr.

dil çalýþma birimleri

BULGULAR: Dr.Þefik Ýbrahim Ýþçil (yayýn:1944), Prof.Saim Ali Dilemre
(1945), Prof.Kemal Cenap Berksoy, Hamza Vahit Göðen, Zeki Zeren (1946),
Prof.Dr.Yaman Örs (1972)'ü þükranla anýyoruz. III. Ulusal Patoloji Kongresinde
'Terim Birliði' paneli gerçekleþmiþtir (Ed: Prof.Dr.Fikri Öztop,1977)
Prof.Dr.Süreyya Ülker, Týp Terimleri Sözlükleri (1986,1989,1991) ve köktenci
yaklaþýmla kaleme aldýðý Patoloji kitaplarýný (4 adet,1991) yayýnlamýþtýr.
Prof.Dr.Þerefettin Canda'nýn terim çalýþmasý mevcuttur (1994). Prof.Dr.Bülent
Celasun “Patolojide Dil Yanlýþlarý” sunumuyla XI.Ulusal Patoloji Kongresi'nde
(1994) Patoloji ailesinin dikkatini konuya yöneltmiþtir.
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