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Terim Kolu Başkanından
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI

Sayın Meslektaşlarım,

Uzunca bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Bu sayımızda gene dil ustalarından yazılar ve haberlerle yolumuza 
devam etmek istiyoruz. Geçen Mayıs ayında Türk Nefroloji Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle 1. Türkçe Tıp 
Dili Toplantısı’nı İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirdik. 200 kişiye yakın bir katılımın olduğu bu 
toplantı hakkındaki ayrıntılı izlenimleri size bu sayıda anlatacağım. Toplantı açış konuşmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş yaptılar. Türkçe Tıp 
Dili konusunda her iki konuşmacı da olumlu ve destekleyici konuşmalar yaptılar. Prof. Dr. Kenan Ateş’in yaptığı etkileyici 
konuşmanın metnini de size bu sayıda iletiyoruz. Prof. Dr. Ahmet Kocaman’ın doktor hasta iletişimi ile ilgili yazısının ilginizi 
çekeceğini düşünüyorum.

Bütün yaşamı boyunca dil konularıyla gönülden bir istekle uğraşmış önemli yapıtlar üretmiş olan Dr. Nidai Sulhi Atmaca’nın 
(İç Hastalıkları ve Sindirim Hastalıkları Uzmanı) 2010 yılında basılmış olan Sindirim Hastalıkları Temel Kılavuzu adlı yapıtının 
önsözünü, çok değerli içeriği nedeniyle burada sizlere kendisinin izniyle sunmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Dikkatli bir 
şekilde okunmasının çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

Prof. Dr. Metin Özenci’nin yazısını da bir Kardiyolog yönünden bilim diline gösterilen özeni yansıtması ve hocamızın 
içtenlikle yaptığı açıklamalarının yararlı olacağı düşüncesiyle yayınlıyoruz.

Yakınlarda amansız hastalık nedeniyle yitirdiğimiz çok değerli strateji ve jeopolitik uzmanı , yurtsever emekli amiral Soner 
Polat’ın “Türkiye için Jeopolitik Rota” adıyla Kaynak Yayınlarınca 2019 da yayımlanan kitabının yedinci baskısının 141. 
Sahifesinde Türkçe ile ilgili olarak yazdığı bölümü aziz hatırasına saygıyla burada sizlere sunuyoruz.

Bu bültenin amacı İkinci Mahmut’tan bu yana sürüp gelen , Büyük Atatürk’ün önderliğinde yapılan Dil Devrimiyle büyük 
ivme kazanan, Tıp Dilimizin Türkçeleşmesi çabalarına küçük de olsa bir katkı sağlamaktır. Prof. Dr. Sabri Kemahlı’nın bu 
konudaki yazısını bültenimizde bulacaksınız.

Saygılarımla

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı Öğretim üyesi
TND Terim Kolu Başkanı
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Sunuş
Prof. Dr. Kenan ATEŞ

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteni’nin yeni sayısını sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Derneğimizin 
önemli bir görevi olan “Türkçe’nin bilim dili olarak korunması ve doğru kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak” amacıyla 
kurulan, bu konuda yıllardır özverili çalışmalar yürüten, başta Prof. Dr. Taner Çamsarı olmak üzere tüm Terim Kolunun 
üyelerine şükranlarımı sunarım.

Ağırlıklı olarak bilim dilinin Türkçeleşmesi konusunun işlendiği Terim Kolu Bülteni’nin bu sayısında Prof. Dr. Sabri Kemahlı’ 
nın “Tıp Eğitimi ve Hekimlik Dilimiz Nasıl Türkçeleşti?”, Prof. Dr. Metin Özenci’ nin “Türkçemiz” ve Prof. Dr. Ahmet Kocaman’ın 
“Bilim İnsanlarının Sorumlulukları Üzerine” ve “Hasta-Hekim Etkileşimi” başlıklı, birbirinden güzel yazıları yer alıyor. Tüm 
yazarlara katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Yazıların tümünde ülkemizde bilimin gelişmesi, yaygınlaşması ve anlaşılması için bilim dili olarak Türkçe’nin kullanılması 
ve tıp eğitiminin Türkçe yapılmasının önemi vurgulanıyor ve son zamanlarda Yükseköğretim Kurulu’nun teşviki ile ülkemiz 
üniversitelerinde giderek artan sayıda İngilizce dilinde eğitim veren programların açılmasının yaratacağı olumsuzluklara 
değiniliyor. Bu bağlamda, özellikle Prof. Dr. Metin Özenci hocamın “Tıp Fakültelerimizin İngilizce eğitim veren bölümlerinin 
de, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ne, ‘yetişmeleri için gereken para ve emek bizden’, ‘bu ülkenin olanaklarıyla parlayan 
beyinleri beleşten kullanmak onlardan’ olsun amacıyla açıldıklarından kuşkulanıyorum” yorumunu ilginç ve anlamlı 
buluyorum.

Toplumun birliği ve beraberliği, bilim, sanat ve kültürel alanlarda ilerlemesi, ancak “Dil Birliği” sağlanması ile mümkün 
olabilir. Bilim alanında dil birliği sağlanması ve Türkçemizin bilim dili olarak kullanılması için tüm bilim insanlarına önemli 
sorumluluklar düşmektedir.

Yeni Terim Kolu Bültenlerinde görüşmek dileğiyle, hepinize saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Kenan ATEŞ

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Ocak 2020 / Sayı 16 3



1. Türkçe Tıp Dili Bilimsel Toplantısı
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI
Düzenleme Kurulu Başkanı

Daha Osmanlı’nın egemen olduğu dönemde 
başlayan, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla hız ve yoğunluk 
kazanan tıp dilimizin Türkçeleştirilmesi çabaları, araya 
giren kimi görüntüler, ara ara yaşanan kesintilere karşın 
süregelmektedir.

Son yıllarda meslektaşlarımız ve öğrencilerimizle gerek 
yazılı gerek sözlü iletişimde, bugün karmaşık bir durum almış 
olan mesleksel dilimizin, olabildiğince duru, anlaşılabilir, 
ulusal kimliğimize yaraşır bir konuma getirilmesi yönündeki 
çalışmalarımız da sürmektedir.

Bu bağlamda Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu 
olarak, dernek bünyesinde, yaklaşık on beş yıldır etkinlikler 
yapmakta, süreli yayın niteliğindeki “Terim Kolu Bülteni”ni 
çıkarmaktayız.

Bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi-Türk Nefroloji Derneği 
ortak etkinliği olarak tasarladığımız 1. Türkçe Tıp Dili 
Bilimsel Toplantısını, 14 Mayıs 2019 tarihinde, Rektörlük, 
DESEM Bordo Salonunda gerçekleştirdik.

“Türkçe Tıp Dili” başlıklı büyük bir koşunun ilk ayağı 
olsun diye tasarladığımız bu çalışmayı düşten gerçeğe 
taşırken birikimini, dikkat ve özenini, enerji ve emeğini 
hem de hiçbir karşılık beklemeden heyecanımıza katan 
tüm dostlarımıza; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a, 
Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş’e, 
Bilimsel Danışma Kurulu ve Düzenleme Kurulunun 
değerli üyelerine, görüş ve düşüncelerini paylaşmak için 
sevinç ve heyecanla koşup gelen konuşmacılara, katkısını 
esirgemeyen Dil Derneği İzmir Temsilcisi Gürsel Gezen’e 
ve Dil Derneği üyelerine, şiirlerle süslediği farklı ve esprili 
sunumuyla günümüze renk katan,düzenleme kurulumuzun 
etkin üyesi yazar Y. Bekir Yurdakul’a, onur belgelerimizi 
titizlikle hazırlayan Macit Gönlügür’e, boyun kartlarımızı 
özel olarak tasarlayan Murteza Albayrak’a, kayıt masamızı 
gülümsemeleriyle çoğaltan Elçin Gören Taşçı ve Dilara 
Kesen’e binlerce teşekkürümüz var.

Toplantıya, Türkçemiz üzerine uzun yıllar önemli 
çalışmalar yapmış, çeşitli alanlardan en üst düzeyde bilim 
insanları yurdun çeşitli illerinden/ yurtdışından gelerek katkı 
sundular.
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Bu dostlarımız arasında Türkçeye binlerce yeni sözcük 
ve terim kazandıran, halen kullandığımız Türkçe bilişim 
terimlerinin (“bilgisayar” sözcüğü başta olmak üzere 
“donanım”, “yazılım”, “sekme”, “çevrimiçi”, “çevrimdışı”, 
“bilişim”, “bilgiişlem” vb.) yüzlercesini türeten Prof. Dr. 
Aydın Köksal da vardı. Sağlık sorunları nedeniyle İzmir’de 
ağırlayamadığımız Prof. Dr. Köksal, toplantıya, yirmi 
dakika süreli bir video-konferansla katıldı; yansıya düşen 
gülümsemesi, ivecenliği eşliğinde çok değerli bilgiler verdi.

Atatürk’ün Türk Dil Kurumunun 1981’de yayımladığı 
“Bilişim Terimleri Sözlüğü”nü, Prof. Dr. Aydın Köksal’ın 
kaleme aldığını bu nedenceyle anımsatmak isterim.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri fakültesinin 
değerli hocaları Prof. Dr. Cahit Kavcar, Prof. Dr. Ahmet 
Kocaman, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Haluk Erdem de 
konuklarımız arasındaydı. Her biri, “bilim dilimizin Türkçe 
olması”, “yabancı dille eğitim” vb. konularda kendilerine 
ayrılan kısıtlı sürelerde o büyük birikimlerine yaslanan 
önemli konuşmalar yaptılar.

Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Yıldız’ın, 
“Bilim Dilinde Yabancı Terim Kullanmanın Kimlik ve Beyinsel 
Süreçlerle Ilgisi”ni irdeleyen çok ilginç, öğretici konuşması da 
ilgiyle izlendi.

Yine Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Emin Sami 
Arısoy, “dilin emperyalist ülkeler tarafından politik olarak 
nasıl kullanıldığı”nı anlattı.

Malatya İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Cengiz Yakıncı 
ve Prof. Dr. Süheyla Ünal “Türkçe Tıp Dili” konusundaki 
sözlük çalışmalarına değindiler. Aynı oturumda, bir başka 
Türkçe tutkunu Dr. Nidai Sulhi Atmaca konuyla ilgili (sayısı 
pek çok) kitaplarından örneklerle bezediği seslenişinde 
değerli bilgiler verdi.

“Türkçemiz Ses Bayrağımız” oturumunda Prof. Dr. Ali 
Tahsin Güneş, Prof. Dr. Şerefettin Canda, Prof. Dr. Süreyya 
Ülker, Türkçe konusunda neredeyse bir ömür süren 
çabalarının birer özetini dile getirdiler.

Suudi Arabistan’da görev yapmakta olan Prof. Dr. Sabri 
Kemahlı’nın “Tıp Dilimizin Tarihi”ne ilişkin sunumunun yanı 
sıra bu yirmi dakikalık sesleniş için Arabistan’dan aramıza 
katılması da çok değerliydi.

Bu ilk buluşmamızda, dört biliminsanına (Prof. Dr. Ahmet 
Kocaman, Prof. Dr. Aydın Köksal, Prof. Dr. Cahit Kavcar, 
Prof. Dr. Süreyya Ülker), konuyla ilgili uzun erimli çaba ve 
emekleri dolayısıyla “Onur Ödülleri” verildiğini de notlarım 
arasına kaydetmeliyim.

Onur ödüllerimizin ikisini, Üniversitemiz Rektörü Prof. 
Dr. Nükhet Hotar verdi. Prof. Dr Hotar, konuyla ilgili 
de destekleyici bir konuşma yaptı. Öteki ödülleri sunma 
onurunu, etkinliğin paydaşı Türk Nefroloji Derneğinin 
Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş’le Düzenleme Kurulu Başkanı 
olarak bendeniz (Prof. Dr. Taner Çamsarı) paylaştık. 

Bu çalışmanın her yıl yinelenmesi, bir sonraki toplantının 
gelecek yıl (2020’de) Kocaeli Üniversitesinde yapılması ka-
rarıyla 1. Türkçe Tıp Dili Bilimsel Toplantısını tamamladık.

Bu çalışma, “Türkçe Bilim Dili” konusundaki ne ilk ne 
de son toplantıdır. Bu konudaki çabaların yüzyılı aşkın bir 
dönemi kapsadığı, Atatürk’ün Dil Devrimi’yle de büyük 
ivme kazandığı herkesin bildiği bir konudur. Atatürk 
Devrimlerinin en önemlisi diyebileceğim Dil Devrimi, 
özellikle son otuz yılda (12 Eylül Faşist Cuntasından sonra) 
ne yazık ki büyük bir yara almıştır. Atatürk’ün özerk olarak 
yapılandırdığı Türk Dil Kurumu 1983’te kapatılmış, yerine, 
“memur”ların yönettiği “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu” adı altında bir yapı oluşturulmuştur.

1. Türkçe Tıp Dili Bilimsel Toplantısının önemi, 
kanımca, salt “Türkçe Bilim Dili”ni konu alması, gelecekte 
yapılacak çalışmalara bu özel açıdan yön vermeyi sağlayacak 
olmasıdır. Amacımız, gerek yazı gerekse konuşma dilinde; 
hastanelerde, sağaltım süreçlerinde, genç hekimlerin, has-
taların da anlayabileceği, olabildiğince duru bir Türkçeyle 
konuşmalarını sağlamak, ağır bir kimlik bunalımı sergileyen 
genç hekimlerde dil bilinci oluşumuna katkı sağlamaktır.

Başka bir amacımız da gereksiz, anlamsız, sakıncalı 
kısaltma kullanımlarının önlenmesi; başta İngilizce, öteki 
dillerin kavram ve terimlerinin -tıp alanında da- Türkçeye 
yük olmasının sona erdirilmesi; dilimizin, ulusal kimliğimizin 
en önemli unsuru olduğu bilincinin yaygınlaştırılmasıdır.

Unutmayalım ki Türkçeyi iyi bilmeyen, söz varlığı, 
dağarcığı yoksul bir hekim İngilizceyi ve öteki dilleri de iyi 
anlayıp konuşamaz.

Ünlü dilbilimci, ömrünü Türkçeye adamış Ömer Asım 
Aksoy’un şu sözünü anımsatmakta yarar görüyorum: 
“Aydınlar, bilim insanları, her şeyden önce dilini doğru, özenli 
kullanmakla yükümlüdür.”

Sürdürmeyi istediğimiz, tasarladığımız Türkçe Tıp 
Dili Bilimsel Toplantılarının, gelecekte, üretime yönelik 
olarak sözlük oluşturma, var olan sözlüklerin birleştirilmesi, 
geniş bir uzlaşı zemininde geliştirilecek Büyük Türkçe Tıp 
Terimleri Sözlüğünün ortaya konulmasında bir taban 
oluşturacağını umuyorum.

Bu bültende, 1. Türkçe Tıp Dili Bilimsel Toplantısı’na 
katılan değerli konuşmacıların, sunumlarına yaslanan 
yazılarının yanı sıra toplantıya ilişkin kimi izlenimler yer 
almaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Rektörü Nükhet Hotar 
ve 
Terim Kolu Bülteni 
Editörü Taner Çamsarı

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Ocak 2020 / Sayı 16 5



1. Türkçe Tıp Dili Bilimsel Toplantısı
Prof. Dr. Kenan ATEŞ
Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Katılımcılar,

Dokuz Eylül Üniversitesi ile Türk Nefroloji Derneği’nin 
ortaklaşa düzenlediği 1. Türkçe Tıp Dili toplantısına hoş 
geldiniz.

Derneğimizin önemli bir görevi, Türkçe’nin bilim dili 
olarak korunması ve doğru kullanılmasına yönelik çalışmalar 
yapmaktır. Örneğini çok az sayıda dernekte gördüğümüz 
Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu, bu göreve yönelik 
çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Huzurunuzda 
yıllardır bu konuda özverili çalışmalar yürüten başta Prof. 
Dr. Taner Çamsarı olmak üzere tüm Terim Kolu üyelerine 
teşekkür ve şükranlarımı sunarım.

Toplumun birliği ve beraberliği, bilim, sanat ve 
kültürel alanlarda ilerlemesi, ancak “Dil Birliği” sağlanması 
ile mümkün olabilir. Özellikle Osmanlı döneminde 
toplumumuzun bilimsel gelişim ve aydınlanma sürecine 
ayak uyduramamasının en önemli nedenlerinden 
birisinin izlenen hatalı dil politikaları olduğu söylenebilir. 
Bu bağlamda, Türkçe dil birliği konusunda Cumhuriyet 
döneminde Atatürk’ün önderliğinde sağlanan kazanımlar 
çok önemlidir. Ancak, son yıllarda birçok alanda olduğu 
gibi Türkçe konusunda da toplumumuzun bir yozlaşma 
sürecine itildiğini görmekteyiz. Bizler, en azından bilim 
alanında dil birliği sağlanması ve Türkçemizin bilim dili 
olarak kullanılması için üzerimize düşen görevleri yerine 
getirmeliyiz.

Son zamanlarda özellikle Yükseköğretim Kurulunun 
önerisi ile ülkemiz üniversitelerinde İngilizce dilinde eğitim 
veren programların sayısı giderek artmaktadır. Bu konuda 
temel gerekçe, ‘üniversitelerimizin uluslararası alanda kabul 
edilebilirliğini artırmak’ olarak ileri sürülmektedir. Bu gerekçe, 
mühendislik gibi teknik branşlar için bir noktaya kadar 
kabul edilebilir olabilir. Ancak, ana materyali hasta olan tıp 
alanında, hastaların konuştuğu doğal dil dışındaki bir dilde 
eğitim programı açılması, Türkçemize vereceği zararların 
dışında kendi içinde çelişkili bir durum yaratmaktadır. 
Ayrıca, tıp eğitiminin önemli bir yeterlik hedefi olan bilimsel 
düşünme tutumunun, ancak öğrencilere kendi dilinde 
eğitim verilerek etkin bir şekilde kazandırılabileceğini 
unutmamak gerekir. 

Bu vesile ile toplantı için bizlere kapılarını açan Dokuz 
Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, başta Prof. Dr. Sayın Taner 
Çamsarı olmak üzere toplantı düzenleme ve bilimsel 
danışma kurulu üyelerine, toplantıda görev alan birbirinden 
değerli bilim insanlarına ve siz değerli katılımcılara sonsuz 
teşekkürlerimi sunar, toplantının Türkçe’nin bilim dili olarak 
korunmasına yönelik çabalara önemli katkı sağlayacağı 
inancıyla saygılarımı sunarım.
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Bu kadar uzun yazmamın nedeni, sevgili Taner’in bana 
bu makaleyi yazmam konusunda verdiği görevin altında 
yatıyor. 

1989’da Profesör olarak kadrosuna katılabildiğim 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD’dan 2015 
yılında emekli olduğumda, ilk düşüncem, muayenehanemi 
kapatmak, onca koşuşturma içinde büyüdüklerini 
göremediğim çocuklarıma yakın olmak ve hiç değilse 
torunlarımın büyümelerine tanık olmak idi. Bu düşünceme 
ortak ve “dünden razı” olan eşimle, yıllar önce çocuklarımızın 
göç ettikleri ile “İstanbul”a yerleşmeye karar verdik.

Ne yazık ki “balayı”mız yalnızca 1 yıl sürebildi. “Normal 
olduğunu sandığım aklıma” bir türlü yatmayan 15 Temmuz 
(hemen herkes hain diye tutturmuş. Demek ki darbeler 
hain olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayrılıyor?) darbe 
girişiminden yalnızca 1 gün sonra, çocuklarım, “çocuklarının 
eğitimlerini ve geleceklerini” düşündüklerini öne sürerek 
göç kararı aldılar. Torunlarımızı alıp, biri Amerika, diğeri 
Almanya’ya yerleştiler.

Elimizde olmayan nedenle değişen yaşam çizgimiz, 
bizi bu kez de geçmiş yıllarda bir dostumuz aracılığı ile 
“görmeden” satın aldığımız, görünce çok sevdiğimiz bir 
kooperatif evinin bulunduğu “Urla”ya yönlendirdi ve yıllar 
sonra sevgili Taner’le de buluşma olanağı sundu.

Artık, ikinci düşüncemi gerçekleştirmemin zamanıdır 
deyip, “torpilsiz” bir Anadolu çocuğu olarak bulunduğum 
yere ulaşana kadar yaşadığım zorlukları, yaşayarak tanık 
olduğum ülke gerçeklerini, ülkenin yönetiminde bulunan 
veya bulunmuş “büyük adamları”, hasta-hekim ilişkileri 
nedeniyle tanıdığım insan tiplerini, “hiç değilse torunlarıma” 
yazılı olarak bırakabilmek ve “karınca kararınca” kendi 
birikim ve önerilerimi sunmak amacıyla bir “anı kitabı” 
yazmaya karar verdim ve basıldıktan sonra sevgili Taner’e 
de bir adet armağan ettim. 

Taner, onca akademik uğraşının içinde benim “özenci” 
kitabımı okumaya başlamış. (Bu arada, soyadım olan özenci 
sözcüğünün “amatör” anlamına geldiğini söylemeliyim.) 
Kitabın ilk bölümlerini okuduktan sonra beni aradı. Büyük 
bir coşku ve “hak etmediğim” övgülerle, Türkçe kullanımına 
gösterdiğim özenden söz ederek tıp terimlerinin 
Türkçeleştirilmesi konusunda bir topluluklarının olduğunu, 
bu konuda kendisinin yönetiminde bir de dergi çıkardıklarını, 
bu dergi için bir yazı istediğini söyledi. 

Yazıyormuşum Meğer
Prof. Dr. Metin ÖZENCI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Emekli Öğretim Üyesi

Aynı bölümde uzmanlık eğitimi alırken, pek de yakın 
ilişkimizin ol(a)madığı sevgili Prof. Dr. Taner Çamsarı ile, 
yollarımızın  40 yıl sonra İzmir’de kesişmesi, bu güzel kent’de 
yaşamımızı renklendiren hoş bir rastlantı oldu.

O, 1979’da Hacettepe Tıp Fakültesini bitirmiş, “çiçeği 
burnunda” bir hekim ve “uzmanlık öğrencisi” olarak Ankara 
Tıp Fakültesi “İç Hastalıkları Kliniği” ailesine katıldığında, ben 
de 1976’da aynı bölümden, 1978’de de Fakülte bünyesinde 
yeni kurulan  “Kardiyoloji Kliniği”nden uzmanlığını almış, 
Doçent’lik tez çalışmalarına başlamış genç bir hekimdim.

Bu bilgileri verirken, sanıyorum o yıllarda henüz 
“Anabilim ve Bilim Dalı” kavramlarının olmadığını, sevgili 
Taner ile de aynı Hastane çatısı altında, ama ayrı bölümlerde 
bulunduğumuzu anlamışsınızdır.  

Zaten bir yıl sonra yapılan 1980 asker darbesi, siyasal 
ve ekonomik olarak karmakarışık olan ülkede o yıllarda 
Doçent olabilmek için yapılması ve yazılması önkoşul olan 
“Tez yaratma ve yazma” aşaması, 1981’de ulaşabildiğim, 
ancak “tadını çıkaramadığım” Doçent’liğim ve 1982’de 
de, benim gibi “eylemsiz” yani kadroya atanmamış kimi 
Doçent’lerin Üniversite’den atılması süreçlerinde sevgili 
Taner’le karşılaşabileceğimiz bir zaman dilimi de olamadı. 
(Bu arada, aynı durumda olmamıza karşın, bulundukları 
Üniversitelerden atılmayan arkadaşlarım olduğunu da 
belirtmeliyim.)

1982 yılında zorunlu olarak  Ankara Üniversitesinden 
ayrıldım. Kurucu öğretim üyeleri olarak eşimle birlikte görev 
aldığımız ve 4 yıl emek verdiğimiz  Konya Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden 1986’da ayrılıp Ankara Dışkapı Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastanesinde 2 yıl “1. İç Hastalıkları kliniği 
şefi” olarak çalıştıktan sonra, “benim için çıkarılmadığından 
emin olduğum”, ama çok yararlandığım bir yasa ile 7 yıl 
önce ayrılmak zorunda bırakıldığım Üniversiteme geri 
dönebildim.
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Şaşırdım. Dilimizi güzel kullanmak için özel bir çaba 
gösteriyor muydum? Böyle bir yazı yazabilir miydim?

 1985 yılında yaşadığım bir olayın beni nasıl üzdüğünü 
anımsadım. TÜBİTAK ile o zamanki (henüz parçalanmamış) 
Yugoslavya’nın bilimsel kurumu (YUZAMS) arasında 
yapılan işbirliği uyarınca, şimdiki Hırvatistan’ın başkenti 
olan Zagreb’de, Zagreb Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
Kardiyoloji bölümünde “konuk öğretim üyesi” olarak  bir 
süre bulunmuştum.  

Girişinde, kendi dilleriyle “KVRİNİH ZILA” yazan bölümün 
başkanı olan Prof. Dr. Fedor Custoviç, çok sıcak karşıladı 
ve  bir akşam kendi evinde, bütün klinik doktorlarının 
katılımıyla, benim onuruma yemek daveti verdi.  Bildik 
incelikli konuşmalar ve şakalarla süren yemekte  beni 
Yugoslavya’nın “fahri Konsolosu” bile  ilan etti.  

Yemek arasında, hocalardan biri, bana Hırvat dilinde kaç 
tane  Türkçe sözcük olduğunu bilip bilmediğimi sordu. 

Bilmemem doğaldı. Ama sayı ne kadar çok olursa o 
kadar kıvanç duyacaktım. Öyle ya, koca Brezilya “Portekiz”, 
bütün diğer güney Amerika ülkeleri “İspanyol”, Kuzey Afrika 
“Fransız”, bugün her biri bağımsız olan eski Sovyetler birliği 
ülkeleri “Rus”  dilini konuşurken, Osmanlı’nın 600 yıl egemen 
olduğu Doğu Avrupa’nın dili neden “Türkçe” değil? diye, 
öteden beri “kendi kendime” sorardım. 

İşte şimdi yanıtımı alma zamanıydı.

Hoca, Hırvat dilindeki Türkçe sözcükleri saymaya başladı; 
“Kumpir”, “piliç”, “duşek”, “kaldırma”, “somun” ve “cevapcici”. 
Yani; “patates, tavuk, yatak, kaldırım, ekmek ve kebap”. 

Bu kadar mı? Dedim, “benim bildiğim bu kadar” dedi. 
Yazıklar olsun, neden bu kadar az diye düşünmüştüm. 

Elbette sorunun yanıtını biliyordum. Doğal olarak, 
kurucu ulus’u olan Türk’ün dilini konuşması gerekirken, 
Padişahı’nın, “en büyük düşmanı” İran’ın dilinden “Farsça” 
şiirler yazdığı, İmparatorluğun çekirdeği olan etnik yapıyı 
“Etrak-ı bi idrak = akılsız Türk” diyerek aptallıkla itham ettiği 
ve aşağıladığı bir devlet, Britanya, Fransa, İspanya, Portekiz 

ve Rusya gibi “Emperyal” bir güç olabilir miydi ?. 

Egemenliği altına aldığı ülkelerde kendi dilini 
konuşturmayan devlet, kültürünü satamayan Devlet, 
oralarda iz bırakabilir miydi? 

Ancak, “divanda, dergahta ve bargahta, mecliste 
ve meydanda Türkçe’ den başka dil bundan böyle 
kullanılmayacaktır” diyebilen, ama “canına okudukları” 
Karamanoğlu Mehmet bey’in ve Doğu Avrupa’ya dağıttıkları 
Karaman Türkleri’ nin   sayesinde  bu ükelerin dillerinde 
birkaç Türkçe sözcük yer bulabilmiş. 

Büyük Britanya, üzerinde (gerçekten) Güneş’in 
batmadığı  İmparatorluğu’nu kurarken, “dili” ve onunla 
yarattığı “kültürü” ile “emperyalizm”in hakkını vermiş. İliğine 
kadar sömürdüğü, şimdi bağımsız olan eski sömürge ülkeler 
İngilizce konuşuyor, hukuk kuralları hâlâ İngiliz yasalarıyla 
uyumlu, trafik soldan. Üstelik, “İngiliz Uluslar Topluluğu 
Üyesi” olmaktan mutlular. Yurttaşları’ nın en büyük düşleri, 
bir gün Londra’ya “kapağı atabilmek”.

Benzer görünüm Fransa ve İtalya için de geçerli. Rabat 
veya Cezayir’de, ayakkabı boyacıları bile Fransız dilini 
konuşuyor. Paris’in kenar mahalleleri Tunus’lularla dolu. 
Etiyopya’da halkın çoğu İtalyanca konuşuyor.

Osmanlı’nın eski egemenlik alanlarında ise Anadolu’nun 
parasıyla yaptırılmış birkaç cami, bir iki hamam ve köprü 
dışında önemli sayılacak iz olmadığı gibi, Türklere ve 
Türkiye’ye karşı bir sevgi veya saygı olduğunu söylemek zor.

Falih Rıfkı Atay, ünlü eseri “Zeytindağı”nda, Osmanlı 
ülkesinin  “üstün Arap”ına karşılık, onun efendisi olması 
gerekirken, o toprakların bekçiliğini yapmakla görevli, 
kendisine “Türk müsün?” diye sorulduğunda “Estağfurullah!” 
diyerek kimliğini saklamak gereksinimi duyan “Türk”ü 
anlatır.

O günleri yaşayarak gören ve okuyarak düşüncelerini 
geliştiren olağanüstü insan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Cumhuriyeti kurduktan sonra “el attığı” ilk işlerden birinin 
“dil” konusu olması rastlantı değil sanırım.
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Tıp terimlerine Türkçe karşılık bulma konusunda özel bir 
çabam veya bir topluluk içinde eylem düşüncem olmadığını 
sanıyordum. Ancak Taner hoca, “Metin abi, sen zaten bu işi 
yapıyorsun! Kitabında bu seziliyor” deyip beni tetikleyince, 
gerçekten mi? diye bakmaya karar verdim.

Elbette değişik uluslardan meslektaşlarımızla yaptığımız 
konuşmalarda Latince tıp terimlerini kullanıyoruz ve 
kullanmalıyız. Bu terimler, bizler için neredeyse bir 
“Esperanto” kimliğinde. Ancak, kendi ülkemizde, kendi 
aramızda, güzel Türkçe’mizden sözcük ve terimler 
kullanmamızın ne sakıncası var?

Sevgili Taner uyarıncaya kadar ayrımında değildim. Me-
ğer ben gerçekten Türkçe deyimlere önem veriyormuşum. 
Konferans konuşmalarım için hazırladığım yansılarda, çoğu 
meslektaşımın kullanageldiği, “Flow Mediated Dilatation = 
FMD” tümcesini ben hep “Akım Aracılı Genişleme = AAG” 
olarak; “Left Main Coronary Artery” = LMCA = Left Main” 
tümcesini de “Sol Ana Koroner Damar”, genellikle “LAD 
= Eleydi” olarak seslendirilen damarı “Sol Ön İnen Damar”  
olarak kullanmışım. 

“Arter” yerine “Atardamar”, “Vena” yerine 
“Toplardamar” sözcüğünü neredeyse yarım asır’ dan beri 
büyük bir mutlulukla kullanıyorum.

Hastalarıma, yapmayı düşündüğüm girişimler için ön 
bilgi verirken, (çoğu zaman olduğu gibi) soru sormasalar 
bile, onlara “Kateter” sözcüğünü kullanmadan, kalplerine 
“Atardamardan girecek içi boş bir borucuk” ile 
ulaşacağımı uzun uzun anlatır, asistan ve öğrencilerimi CBC 
(Complete Blood Count) değil “Tam kan sayımı” deyimini 
kullanmaları konusunda uyarırdım.

Televizyon kanallarında haber okuyan süslü, genç ve gü-
zel kızlarımızın Türkçe’mizin çengelli harflerini kullanmaktan 
kaçındıklarını, artık olmayan “Başbakan”ı “Basbakan”, “Şey”i 
“Sey” diye okuduklarını duyduğumda çok üzülüyorum. Alış-
verişlerde, sokakta, böyle konuştuklarını duyduğum gençle-
ri uyarıyorum. Ne yazık ki çoğu, böyle konuştuklarının ayrı-
mında değiller.  

Amerikan dizi veya filmlerini Türkçeye çevirenlerin 
becerisi (!) olsa gerek, “take care “ ve “damn it” deyimlerini, 
gençlerimizin ağızlarına, hiç hoşlanmadığım ve bana çok 
yabancı gelen “kendine iyi bak”, kendine çok iyi bak!”, 
“lanet olsun” biçiminde yerleştirdiler. Biz (en azından 
bizim kuşağımız) hiçbir zaman “kendine iyi bak” terimini 
kullanmadık. En fazla “Allahaısmarladık” veya sonraları 
“Hoşçakal” sözcüğünü kullanır, nasıl bakılacağını kişinin 
kendisine bırakırdık. “Lanet olsun” demez, en fazla “Allah 
Kahretsin” derdik.

Tıp Fakültelerimizin İngilizce eğitim veren bölümlerinin 
de, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ne, “yetişmeleri için 
gereken para ve emek bizden”, “ bu ülkenin olanaklarıyla 
parlayan beyinleri beleşten kullanmak onlardan” olsun 
amacıyla açıldıklarından kuşkulanıyorum.

Amerika’da bulunduğum yıllarda eyalet satranç 
şampiyonu olan, Türkiye’ye, kliniğime getirmek için 
çok çabaladığım, ne yazık ki başaramadığım seçkin 
kardiyolog Dr. Tansel Turgut ve şu anda Dünya’nın en iyi 
elektrofizyologlarından biri olan kardiyolog Prof. Dr. Hakan 
Oral’ın, dönemlerinin Hacettepe İngilizce Tıp bölümlerinin 
birinci ve ikincileri olduğunu Dr. Turgut’tan öğrenmiştim. 
Tansel’in neyse ki Türk Ulusal satranç takımında “Grand 
Master GM = Büyük Usta” olması içime su serpiyor. 

Filmi geriye sardığımda anladım ki, ben de ayrımında 
olmadan bu “öz dilini seven ve kullanmak isteyen” hekimler 
topluluğunun doğal bir üyesiymişim de Prof. Dr. Taner 
Çamsarı uyarana değin ayrımında değilmişim.

Yıllar sonra olsa da, senin sergiler açmış profesyonel 
bir “yontucu”, ödüller kazanmış bir profesyonel “kısa film 
yapımcısı”, kısacası bir “sanatçı hekim” olduğunun da 
ayrımına vardım ve gurur duydum sevgili Taner.

Söylenegelen “tıbbiyeden her şey çıkar, arada bir de 
doktor çıkar” deyimi, bence şöyle değişmeli! “tıbbiyeden 
yaratıcı doktorlar çıkar!”.
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Tıp Eğitimi ve Hekimlik Dilimiz Nasıl Türkçeleşti ?
Prof. Dr. Sabri KEMAHLI

Dilin insan yaşamındaki ve dolayısıyle bilim yaşamındaki 
yeri tartışılamaz. Atatürk döneminden başlayarak tıp dilinin 
Türkçeleştirilmesi konusunda çok çalışmalar yapılmıştır. 
Ülkemizde Türkçe tıp eğitimim geleneğinin olması bu 
çalışmaları büyük oranda kolaylaştırmıştır. Ancak kendi 
dilimizde tıp eğitimine geçilmesi çok kolay olmamıştır. 

Bilimde ilerlemeyen ulusların bilim dilini ilerletmeleri de 
olanaklı değildir. Orta çağlarda Ortadoğu, bilim dünyasının 
merkezi konumundaydı. Bu dönemde İbn-i Sina’nın yapıtı 
‘’El Kanun fi’t Tıb’’ Arapçadan batı dillerine çevrilip, dört yüz 
yıl tıp fakültelerinde kullanılmıştır. Osmanlı döneminde de 
bilim dili Arapça idi.

Ülkemizde ilk tıp fakültesi Tıphane-i Amire adıyla 
İstanbul’da 14 Mart 1827’de eğitime başlamıştır. Özellikle 
ordu için hekimler yetiştirmek amacına yönelik kurulan 
bu okulun açılışı hakkında Padişah II. Mahmut, sadrazama 
yazdığı mektupta şöyle der: ‘’Biz gerek askerimiz gerekse 
memleketimiz için iyi hekimler yetiştirip sağlık hizmetin 
gerekli olduğu yerlerde görevlendirmeli ve tıp bilimini kendi 
dilimizde öğretebilmek için gerekli kitapların yazılmasına 
çaba göstermeliyiz’’. 

Tıphane-i Amire’nin ilk müdürü Hekimbaşı Mustafa 
Behçet Efendi daha önce de bir tıp okulu kurulması için 
çalışmış ve ilk olarak 1805 yılında Hekimbaşılığı döneminde, 
Kasımpaşa’daki tersanede gemilere cerrah yetiştirmek 
için eğitim dili İtalyanca olan Spitalya adlı küçük bir 
okul kurdurmuştur. Tersane Tıbbiyesi de denilen bu okul 
1822’de bir yangınla kül olmuştur. 1805 yılında III. Selim 
Kuruçeşme’de dil, edebiyat, matematik eğitimi veren Rum 

okulunda tıp eğitimi verilmesini de desteklemiş ancak 
Mora isyanı sonrasında bu okul kapatılmıştır. Tıp eğitimine 
emek veren bir başka hekim Şanizade Ataullah Efendidir. 
Medreseden sonra Mühendis mektebini ve Süleymaniye 
Tıp Medresesini bitiren Şanizade çok yönlü bir Osmanlı 
aydınıdır. Matematik kitabı çevirmiş, Cemiyet-i İlmiye adlı 
bir dernekte gençlere dersler vermiştir. En önemli yapıtı 
Hamse-i Şanizade adlı 5 ciltlik tıp kitabı olup bin sayfayı aşkın 
bu kitap Anatomi, Fizyoloji, Hekimlere Pratik Bilgiler, Cerrahi 
ve Bitkilerden İlaç Yapımına ilişkin birer ciltten oluşuyordu. 
Bu kitap yazarın ölümünden sonra açılan tıbbiyede bir 
süre temel eğitim kitabı olarak kullanılmıştır. Kitaptaki 
Türkçe tıp terimleri 1870’ten sonra yerleşen Türkçe tıp 
eğitiminin temelini oluşturmuştur. 

Tıphane-i Amirede eğitim 4 yıldı. İlk yıl Arapça, Fransızca, 
fizik, kimya; ikinci yıl Fransızca yanında anatomi, zooloji, 
botanik; üçüncü yılda genel sağlık ve askeri cerrahi; son 
sınıfta ise dahiliye, hariciye ve kadın-doğum dersleri yer 
alıyordu. Bu, çağı için son derece ilginç ve ileri bir eğitim 
programı idi. Temelde Fransız ve Alman tıp okullarındakine 
benzer bir eğitim idi. Tıphane-i Amire’dekine benzer bir 
disiplin temelli eğitim programı ABD’de 1870’lerden sonra 
oluşturulmuştur. ABD’de tıp eğitiminin çağdaş anlamda 
yenilenmesi ise 1910’da Flexner raporundan sonra 
gerçekleşmiştir. 

1831’de yalnızca cerrah yetiştirmek üzere Cerrahhane-i 
Mamure kuruldu, daha sonra bu okullar birleştirildi; 
bu dönemde II. Mahmut Avrupa’daki tıp fakülteleriyle 
yarışabilecek bir bina yapılmasını emretti. 1839 yılında 
şimdi Galatasaray Lisesinin bulunduğu yerdeki eski 

Tıphane-i Amire’ nin Ilk Binası Tıphane-i Amire’ nin Ilk Müdürü

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Ocak 2020 / Sayı 1610



Enderun Mektebi, tıp fakültesi olarak düzenlendi. Klinikler, 
poliklinikler, öğrenci yatakhaneleri, derslikler düzenlendi; 
çok gelişmiş bir botanik bahçesi ve müze oluşturuldu. 
Fizik ve kimya laboratuvarları, kütüphane , bir basımevi 
kuruldu. Galatasaray’a taşınan bu okulun adı da Mekteb-i 
Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirildi. Okulun başına 
Viyana’dan Profesör Bernard getirilmiştir. Padişah, ölmeden 
bir ay önce okulun açılışında tıp eğitimini önemine işaret 
etmiş ve Fransızca olarak başlanan eğitimin daha sonra 
Türkçe yapılması konusundaki isteğini belirtmiştir. 

Bu okulda tıp eğitiminin Fransızca yapılması Müslüman 
Türk öğrencilerin başarısız olmasına ve mezunların 
çoğunluğunu gayrimüslimlerin oluşturmasına yol açtı. 

Eğitimin Fransızca yapılması, eğitim kadrosunun ve 
önemli sağlık kurumlarının yabancıların ve gayrimüslimlerin 
eline geçmesine neden olmuştu. Tıp öğrencilerinin yemek, 
yatak, giysi, kitap gereksinimlerinin karşılanması, hatta 
öğrencilere maaş bağlanmasına karşın ülkenin hekim 
açığı kapatılamıyor, Tıbbiye, kurucusu II. Mahmut’un 
gösterdiği hedeflere doğru ilerleyemiyor, Türkçe tıp kitabı 
yazılmıyordu.

Çözümün Türkçe eğitim olduğunu gören öğretim üyeleri 
1857’de yetenekli öğrencileri bir araya getirerek geleceğin 
hocalarını yetiştirecek bir ‘’Mümtaz Sınıf’’ kurdular. Bu 
sınıfın öğrencileri hocalarıyla birlikte Fransızca kitapları 
Türkçeye çevirmeye ve Türkçe tıp terimleri oluşturmaya 
başladılar.

Kırımlı Aziz ve arkadaşları ‘’Ülkenin hekim gereksinimi 
ancak Türkçe eğitimle giderilebilir’’ konulu dilekçelerini 
Tıbbiye hocalarından otuzuna imzalatmayı ve 1867’de 
Türkçe eğitim verecek olan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye 
adlı ayrı bir tıp okulu kurdurmayı başardılar. Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane binası içinde kurulan bu okul bir süre sonra 
Kadırga semtinde ayrı bir binaya taşındı ve halk arasında 
Sivil Tıbbiye olarak adlandırıldı.. 

Tıp eğitiminin Türkçeleştirilmesine kendini adayan 
Kırımlı Aziz Bey Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Reisi (dekanı) 
oldu. Kendisinin bir başka özelliği Kızılay’ın kuruluşunda 
da çalışmış ve halen kullanılan Kızılay amblemini çizmiş 
olmasıdır. Kırımlı Aziz Bey yeni açılan Tıbbiyede İç Hastalıkları 
ile kimya ve fizik, daha sonra da patoloji (Emrâz-ı Umûmiye) 
derslerini vermiştir. Kendisinin yazdığı Kimya-yı Tıbbi adlı 
kitap iki özelliği ile öne çıkmaktadır. Birincisi Kimya Tarihine 
önemli bir yer ayrılması, ikincisi de Fransızca ve Latince 
harf ve terimlere hiç yer verilmeden Türkçe, daha 
doğrusu Osmanlıca, terimlerin ve Osmanlı harfleriyle 
element sembollerinin kullanılmış olmasıdır. Bunun 
yanında bir Patoloji kitabını da Osmanlıcaya çevirip İlm-i 
Emraz-ı Umumiye adıyla yayınlamıştır. 

 Sivil tıp okulunun Türkçe tıp eğitimindeki başarısı bu 
eğitimi savunanları haklı çıkarmıştı. Böylece II.Mahmut’un 
1827’deki hedefine 1870 yılında, ulaşıldı.

Türkçe tıp eğitiminin başlamasıyla hızla Türk öğretim 
üyeleri yetişti, Türkçe yazılı eserler hızla arttı, 13 yıl içinde 
62 kitap basıldı. Kırımlı Aziz ve arkadaşlarının kurduğu 
Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmani dönemin en önemli tıp sözlüğü 
olan Nysten’in Dictionnaire de Medecine’indeki tüm 
terimlere karşılık bularak 1873 yılında 640 sayfalık Lugat-ı 
Tıbbiye’yi yayınladı. 1902’de bu geliştirilerek 1253 sayfalık 
Lugat-ı Tıp çıkartıldı. Birçok bilimsel dergiler çıkartılmaya 
başlandı. Halkın sağlık alanında bilgilendirilmesi yönelik 
kitapçıklar da ancak Türkçe tıp eğitimine geçildikten 
sonra hazırlanabildi. Ancak reçeteler uzun yıllar boyunca 
Fransızca olarak yazıldı. Fakültenin gelişiminde önemli bir 
aşama 1898 yılında Gülhane Askeri Rüştiyesinin hastaneye 
çevrilerek uygulama hastanesi yapılmasıdır. 1908 yılında 
Kadırga’daki sivil tıbbiye İstanbul Darülfünununa bağlı Tıp 
Fakültesi ilan edildi, 1909 yılında da Askeri Tıbbiye bütçesi 
Tıp Fakültesininkine eklenerek Haydarpaşa’daki bina ve 
hastanesiyle birlikte Darülfünun Tıp Fakültesine verildi ve 
yeni yapı Darülfünun-u Osmani Tıp Fakültesi adını aldı.

Mütareke yıllarında , İstanbul işgal altındayken yabancı 
ve gayrimüslim hekimler, yabancı dilde eğitime geri 
dönülmesi için çalışmalar yaptılarsa da Cumhuriyet’in ilanı 
ile bu hayalleri gerçekleşemedi. Öte yandan da 1870’te Tıp 
eğitiminin Fransızca ile yapılması kaldırılmasına karşın Türk 
tıp dili ödünçlemelerden arındırılamamıştır.

Büyük Atatürk’ün Hitler Almanya’sından kaçan Yahudi 
öğretim üyelerine kapıları açması ile Türk üniversite 
yaşamı ve tıp eğitimi ayrı bir aşamaya gelmiştir. Bu Alman 
öğretim üyelerinin sözleşmelerinde, derslerinde çevirmen 
kullanabilecekleri, ancak 3 yıl içinde Türkçe ders verecek 
duruma gelmeleri hükmü yer almaktaydı. Bu koşul, 
ülkemize gelen yabancı öğretim üyelerinin dilimizi 
öğrenerek halkla kaynaşmasına ve toplum içi önemli 
çalışmalar yapmalarına da büyük kolaylık sağlamıştır. Bir 
anlamda, ülkemizde bilimin gelişmesine yardımcı olmuştur. 

Tıp eğitiminin Türkçeleştirilmesine kendini adayan 
Kırımlı Aziz Bey
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Hekimlik dili konusunda bundan sonraki atılım ve 
gelişmeleri satırbaşlarıyla şöyle sıralayabiliriz: 

1928’de yazı devriminden sonra 1932’de Türk Dil 
Kurumunun kurulması ve bunu izleyerek gerçekleştirilen 
Türk Dil kurultayları ile dilimizin yabancı sözcüklerden 
arındırılarak Türkçe karşılıklarının bulunması çabalarına 
başlanmış, 1937-38 yıllarında terimlerin Türkçe karşılıkları 
çalışmaları başlamıştır. Türk Dil Kurumu içinde Hekimlik 
Terimlerini Türkçeleştirme Yarkurulu kurulmuş ve 1978 
yılında ‘’Hekimlik Terimleri Kılavuzu‘’ yayınlanmış, 1980’da 
yeni basımı yapılmıştır.

Bir meslek sahibinin güncel bilgileri izlemesi için yabancı 
dil bilmesinin zorunluluğu açıktır. Bu amaçla, yabancı dil 
öğretilmesine yönelik olarak çeşitli yöntem ve kurumların 
kurulması kabul edilebilir. Ancak bir ulus yalnızca kendi 
dilinde kavramları en iyi anlayabilir ve anlatabilir. 

Bir avuç genç hekimin öncülüğüyle 1870 yılından beri 
ülkemizde Türkçe tıp eğitimi yapılmasının ne kadar önemli 
olduğunu görmek için çevremize bir bakmak yeterlidir: 
Bugün hemen tüm Ortadoğu ülkelerinde, yalnızca tıp değil, 
tüm yüksek öğrenim İngilizce ya da Fransızca yapılmaktadır. 
Bunu iki istisnası Suriye ve İran’dır. Suriye’de Arapça tıp 
eğitimi yapılmasının önemli bir nedeni de Haydarpaşa 
Tıbbiyesi öğretim üyelerinin 1903’te kurdukları Şam 
Tıbbiyesidir. Türkçe eğitim yapılan bu okul 1. Dünya Savaşı 
yıllarında kapanmıştır. Savaştan sonra Suriye’de yönetime 
gelen Fransızlar okulu açarken Fransızca eğitim yapılmasını 
önermişler ancak okulun öğretim üyeleri Osmanlı 
döneminde Türkçe eğitim yapıldığını, şimdi de kendi dilleri 
olan Arapça eğitim yapmak istediklerini bildirmiş ve kabul 
ettirmişlerdir. Diğer Arap ülkelerinde, yalnızca eğitim değil, 
hastanelerdeki hasta dosyalarının bile İngilizce olmasından 
çıkarılacak çok dersler vardır. 

1870’te başlayan Türkçe tıp eğitimine karşılık 1983’ten 
sonra Yüksek Öğretim Kurulunun izni ve özendirmesiyle 
çok sayıda devlet ve vakıf üniversite tıp fakültesinde 
İngilizce tıp eğitimi başlamıştır. Aynı fakültede Türkçe 
ve İngilizce eğitim yapılan iki grubun olması gibi bir 
yadırganacak durum olması yanında yabancı dilde yapılacağı 
belirtilen derslerin çoğunun Türkçe, sınavların İngilizce 
yapıldığı bilinmektedir. Hekim adaylarına yabancı metinleri 
okuyup anlama yetisini kazandırmanın başka yöntemleri 
vardır. Ayrıca klinik eğitimde bunun uygulanmasının 
olanaksızlığı da ortadadır. 

Tıp eğitiminde öğrencilere asıl kazandırılması gereken, 
bilimsel düşünme tutumu ile gerekli bilgi, beceri ve 
davranışlardır. Bilimsel düşünme tutumunun kazandırılması 
bilimsel ilerlemenin önünü açacaktır. İnsanın kendi dilinde 
düşünerek en etkin olacağı bilinen bir gerçektir. Bunun 
sağlanması ülke biliminin ilerlemesi için son derece 
önemlidir. Bilim dilimizi bilimimizle ilerletmedikçe 
yalnızca dili Türkçeleştirmek yetmez. Terimlerin 
Türkçelerini bulup kullanmak yanında kendi dilimizde 
bilim üretmek ve yayınlamak da gereklidir. Tıp 
eğitiminin Türkçe yapılması bunun için bir ön koşuldur.
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Saygıdeğer aydın, değerli düşünür Doğan Kuban 
‘Bilimsiz gelecek yok’ diyordu geçen günlerde CBT’ deki bir 
yazısında. Gerçekten de salt doğal kaynaklarına dayanarak 
yaşam sürdürmeye çalışan ülkelerin halini görüyoruz; yaşa-
mayı yalnızca tüketim çılgınlığıyla, gündelik gereksinimlerin 
karşılanmasıyla sınırlayan bu ülkeler için gelecek karanlıktır; 
çünkü gelecek ancak düşünce üretimiyle varsıllaşabilir, 
bunun içinse usun bilim üretimi için kullanılması gerekir. Bu 
noktada konunun öteki yüzüne de bakıp bilim insanlarının 
sorumluluklarını da düşünmeliyiz.

Elbette en temel sorumluluk ‘bilim için bilim’ ilkesine 
sahip çıkmak, özgörev (misyon) ve temel doğrultudan ödün 
vermeden araştırmaya yönelmektir. Bu çerçevede tek kişinin 
ya da ulusun değil, bütün insanlığın mutluluğunu amaç 
edinmek bilim insanının asıl ve birincil görevi olmalıdır. 
Bilim, insanın ve insanlığın mutluluğunu tek ve vazgeçilmez 
erek saydığında daha kalıcı ve güvenilir olabilir. Bilimin, 
bilimsel düşüncenin bu doğrultuda gelişmesi ve toplumda 
bilim temelli bir eğitimin önemsenmesi felsefenin, 
düşün eğitiminin yaygınlaşması ve eğitimin yaşamla 
işlevsel biçimde bağıntılanmasıyla temellendirilebilir. Bu 
doğrultuda bilim insanlarının bütün güçlüklerine karşın 
bilimden bilimsel düşünceden ödün vermemeleri gereğini 
de elbette belirtmeliyiz.

Bu yazının asıl amacı, çağdaş toplumlarda bi-
limin önemine değinmenin ötesinde bilimin an-
laşılmasında ve geliştirilmesinde dilin, Türkçenin 
önemini vurgulamaktır ve bu doğrultuda özellikle 
bilim dergilerinde, terimlerin ötesinde, dil kullanı-
mındaki kimi özensizliklere değinmektir. Şimdi 
geçen günlerde okuduğum bir araştırma öneri-
sinden ve CBT’ deki kimi yazılardan aldığım kimi 
anlatımları (özür dileyerek) dikkatlerinize sunmak 
istiyorum (bunların çoğunun Türkçe karşılıkları 
vardır, ya da istenirse bulunabilir):

*ajitasyon emareleri, analize etmek, anket, 
aktivite, apolitik davranmak, bağlanma stilleri, 
hipotez, psikoterapi, psikopatoloji, baz almak, bir 
şeyle ilişkilendirmek, demografik bilgi formu, di-
jital göçmen, duygu regülasyonu, emprovize bir 
şekilde, internet kullanım motivasyonu, kategorik 
olarak, kontak adresi, konsantre olmak, korelas-
yon, kriter, mentorluk yapmak, kronik rahatsız-
lıklar, orijinal araştırma, otorite olmak, pasifize 
etmek, potansiyele sahip olmak, patolojik yeme 
tutumları, skala, statüko, gazete tirajları, stresle 
başa çıkmak, test etmek, yaşantı envanteri...

Her gün yüzlercesini duyduğumuz, okuduğumuz 
bu sözcük ve sözcük kümelerinin ortaya çıkaracağı kimi 
olumsuzlukları birlikte düşünmemiz gerekiyor; bunları şöyle 
özetleyebiliriz:

1) 1950’ lerde yaygın olarak tartışılan Sapir-Whorf (dilsel 
belirlenimcilik) varsayımına göre dil-düşünce, dil-dünya 
görüşü arasında vazgeçilmez bir bağ vardır. Başka bir 
anlatımla, dil dünyaya bakış açımızı, dünya görüşümüzü 
kesin biçimde belirler. Bu görüş günümüzde bütünüyle 
kabul görmese de, dilin dünya görüşünü, dünyaya 
bakış açımızı etkilediği benimsenen bir yaklaşımdır. 
Bu durumda yukarıda örneklenen karma bir dille nasıl 
bir bilimsel bakış ve dünya görüşü edineceğimizin 
tartışılması gerekir.

1) M.C. Anday, V. Günyol, Nermi Uygur, N. Ataç gibi 
aydınlarımızın sürekli vurguladıkları gibi anadile mal 
edilemeyen bir kavram ya da düşünce özümsenmiş 
sayılmaz; ancak ezber düzeyinde kalabilir.

2) Başta da söylediğimiz gibi bilim, insan toplum ve 
bütün insanlık içindir; bu bakımdan bilim dergilerinde 
ve özellikle topluma yönelik bilim yayınlarında açık, 
saydam bir dil kullanmamak bilimin yaygınlaşmasını, 
bilimsel düşüncenin benimsenmesini, anlaşılmasını 
güçleştirir; daha da önemlisi bilimin, bilimsel 
düşüncenin geniş kitlelere yayılmasını önler, belli bir 
kesimin tekelinde kalır bilim ve bilim düşüncesi.

3) Bilimin kökleşmesi ve gelişimi için, bilim kültürü, bili-
min toplumca anlaşılması ve bu kültürünün yaygın-
laşması çok önemlidir. John Dewey’ nin konu ile ilgili 
sözlerini anımsayalım (Dewey 1964, 151): ‘ Bilim fizik 
ve teknik sonuçlarıyla, insanoğlunun tek tek ya da 
topluluklar halinde birbirleriyle olan ilişkilerini belir-
ler. Bilim bu ilişkileri belirleyecek olan ahlak tekniğini 
de geliştirme gücünden yoksunsa, o zaman, çağımız 
kültüründeki çatlak öylesine derinleşir ki, yalnız de-
mokrasi değil bütün uygarlık değerleri de hep birlikte 
yok olup gider. Asıl sorun bu işte. Bunu biliyoruz hiç 
olmazsa. Bilime geleneksel değerleri yok etme olana-
ğını veren ama, onun yeni değerler yaratma gücüne 
inanmayan bir kültür, kendini yok eden bir kültürdür.’ 
Bilim kültürü en açık biçimde dile yansır.

Yinelersek, bilimin yaygınlaşması, anlaşılması ve bilim 
kültürü için Türkçenin aydınlığı önemlidir ve bu konuda en 
büyük sorumluluk bilim insanlarınındır.
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Bilim İnsanlarının Sorumlulukları Üzerine
Ahmet KOCAMAN
Emekli Öğretim Üyesi
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Türk Tıp Dilinin Dünü, Bugünü, Yarını
Dr. Nidai Sulhi ATMACA
Iç ve Sindirim Hastalıkları Uzmanı

Arapça isteyen Urban’a gitsin
Acemce isteyen Iran’a gitsin
Frengiler Frengistana gitsin

Ki biz, TÜRK’üz, bize TÜRKÇE gerek
Bunu fehmetmeyen (…..) demektir. 

Kemalpaşazade Sait Bey

Sultan II Mahmut 1838 yılında Fransızca olarak öğretime 
başlayan Galatasaray Mekteb-i Tıbbıye’sinin açılışı dolayısı 
ile öğrenciler önünde yaptığı konuşmanın bir yerinde

“Sizlere Fransızca okutmaktan muradım, Fransızca lisanı 
tahsil ettirmek değildir. Ancak fenni tıbbı öğretip, refle refle 
(adım adım) kendi lisanımıza almaktır” demiştir.

Türk çağdaşlaşmasının başlıca öncülerinden Sultan 
Mahmut’un hekimlik (dirgerlik) dilinin Türkçeleştirilmesiyle 
ilgili bu dileğini, o günden beri bu topraklar üzerinde 
yaşayan yaklaşık üç kuşak, ne yazık ki, gerektiği gibi yerine 
getirememiştir.

Önceleri birçok hekimlik terimlerine Kur-an dili Arapça 
kullanılarak karşılık türetilmiş, ancak bu çaba, Türk’ün de 
Arap’ın da İranlı’nında anlamadığı Arapça-Farsça-Türkçe 
karması Osmanlıca’nın büyük Atatürk’ün başlattığı Dil 
Devrimi sonunda tarih sahnesinden silinmesi üzerine, bir 
emek savurganlığından başka bir anlam taşımamıştır.

Cemiyeti Tıbbye-i Osmaniyye’nin “tercümesine 
muvaffak olduğu” Lugaat-ı Tıbbıyye’nin lisanımıza yeniden 
20.000’den fazla kelimeyi ilave eylediği ve bunların hemen 
cümlesinin Arabi olduğu 1873 yılında Hadika gazetesinde 
yayımlanan bir yazıda muştulanmıştır.

Öte yandan bir yabancı dil olarak Fransızca, İkindi Dünya 
Savaşı sonrasına değin Türkiye’deki dolayısı ile hekimlik 
(dirgerlik) alanındaki eğemenliğini sürdürmüştür.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Anglo-Sakson dünyası ile 
artan ilişkilerimiz bu alanda da İngilizce’nin etkisini ön sıraya 
geçirmiş, hekimlik dili bu kez de İngilizce’nin egemenliğine 
girmiş, Türk hekimleri bu iki özekin dili arasında sıkışıp 
kalmışlardır.

Bugün hekimlik dilimiz; İngilizce, Fransızca, 
Latince bir ölçüde de Almanca’dan gelme sözcüklerin, 
Osmanlı artıkları ile kaynaştığı alacalı bulacalı bir bohça 
görünümündedir. (Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu) İngilizce 
sözcüklerin Fransızcalaştırılarak, Fransızca sözcüklerin de 
İngilizceleştirilerek, her ikisinin birden Türkçeleştirilerek ya 
da yanlış söylenerek bozulup yozlaşmış biçimde kullanılması 
durumu farkedenleri aşırı ölçüde tedirgin eden yaygın bir 
uygulamadır.

Çok esik bir dil olan Türkçe, çağlar boyu yaşamış, ama 
ilk dönemlerini saymazsak, hep yaşama savaşı vermiştir. 
Oysa Türkçe zengin bir dildir. Daha XInci yüzyılda Kaşgarlı 
Mahmut, “Divan-ü Lügati-t Türk”de bunu belirtmiş ve 
belgelemiştir.

Atatürk, Dil Devrimi
Kaşgarlı Mahmud, Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eserin yazarı ünlü 
Türk dil bilgini
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Çağatay edebi dilini kuran Doğu Türkleri arasında 
yetişen büyük Türk bilgini Ali Şir Nevai (1441-1503) 15nci 
asırda Türkçe’nin Farsça’dan üstün ve zengin olduğunu,

“Muhakemet-ül Lügateyn” İki Dilin Karşılaştırılması adlı 
kitabı ile kanıtlamıştır. 15nci asır sonunda ve 16ncı asır 
başında Aydınlı Visali, Edirneli Nazmi, Tatavlılı Mahremi 
“Türk-i Basit” akımını ortaya atmışlar ve 17nci asrın 2nci 
yarısında Nabi ve 18nci asırda Nedim de mahallileşme ve 
halka yaklaşma akımları sergilemişlerdir.

-XLIV-

Türk toplumuna yüzyıllarca egemen olan Osmanlı kafası, 
ulusun özdilini görmezden geldiği ve yer yer Türkçe, daha 
çok Arapça ve Farsça karması yozdili (jargon) yeğlediği için, 
ne sanatta ne de bilimde yaratıcı olabildi. Osmanlı’nın ulus 
olma, uluslaşma çabası ve köktenci bir girişimi olmadığı 
gibi, bu tür girişim ve çabaları veri üretecek, alan açacak, dil 
gibi, tarih ve bilim kurumları gibi dayanca ve güvenceleri de 
yoktu. Bundan dolayı Osmanlı okumuşu, Kur-an ve hadislere 
bakarak düşünmek durumunda kalmıştır. Dipten doruğa 
kapalı devre dinsel bir kimliğe bürünen Osmanlı eğitimi, 
eğitim ve öğretim dili olarak Arapça’yı yeğlemiş, devlet 
dili, yazışma dili olarak da Arapça/Farsça + Türkçe kırması 
bir sözde dili benimsediği için, Türkçe bir alt dil, yer yer bir 
aşiret dili olarak kabuğuna çekilmek durumunda kalmıştır. 
Yüzyıllarca çiftçinin, çobanın dili olarak yaşamasını sürdüre 
gelmiştir. Bir bakıma da iyi olmuştur. Böyle olmayıp da, tarihi 
boyunca hiçbir dinsel oluşa bulaşmamış hep özgen (laik) bir 
dil olarak kalmış güzel Türkçemiz. En ünlü yazarlarımız en 
ünlü eserlerini halk kaynağından almışlardır. Yöresellikten 
evrenselliği buradan ulaşmışlardır. Halka karşı, halktan ayrı 
bir özekin uzun süre yaşamaz. Bunun açıkça örneği bizim 
Divan Edebiyatımızdır.

Batı dünyası yeniden doğuşunu (Rönesans), 17nci 
yüzyılın bilimsel buluşlarıyla 18nci yüzyılın aydınlanma 
çağını izlerken, Osmanlı dünyası, özgür düşünceye geçit 
vermeyen Din-İman-Ahret seçimini yapmış bulunuyordu. 
Osmanlı yeni-yakın çağlara bir ortaçağ (Tanrı devleti) olarak 
girmiş ve bu kimliğini sonuna kadar korumuştur. Böyle 
bir ortamda elbette Arapçaya üstünlük tanınacaktı. Bu 
değer yargısı yazı dilini o duruma getirdi ki kimi metinler, 
tek Türkçe sözlük kullanmadan yazıldı. Kimi metinlerde de 
Türkçe sadece çekim eki ya da yardımcı fiil olarak kaldı. Bu 
Türkçe olmayan dili kullananlara Enderuncu denilmekteydi.

Osmanlı İmparatorluk döneminin bilginleri, sanatçıları, 
yüzyıllar boyunca Türk dilini kaba, çirkin görmüşler, 
aşağılamışlar, hep Arapça ve Farsçayı soylu, güzel olarak 
nitelemişlerdir. Bu görüş ve tutum öyle yerleşmişti ki, aydınlar 
Türkçe yazmayı ayıp sayar, halk da aydınlar yanında kendi 
diliyle konuşmaktan utanır olmuşlardı. Böylece Osmanlı’dan 
miras kalan Türkçe, iletişimi sağlayan bir anlaşma dili değil, 

bir ayrıştırma diliydi. Türkçe’nin o çağlardaki durumunu 
13ncü yüzyıl ozanlarından Aşık Paşa şöyle anlatır;

Türk diline kimsene bakmaz idi
Türklere hergiz gönül akmaz idi
Türk dahi bilmez idi ol dilleri
Ince yolı ol ulu menzilleri

Başka bir uygarlık çevresine giren yüksek sınıfın, 
yöneticilerin, bilginlerin Türkçe’yi hor görmeleri, onu yetersiz 
bulmaları, çağlar boyu hep görülmüştür. Bir imparatorluk 
dili olan Osmanlıca’nın içinde sığıntı gibi yaşayan, horlanan 
Türkçe, ancak halk ağzında ve halk ozanlarının dilinde 
kendine yer, sığınak bulmuş ve yaşamını sürdürmüştür.

İnanç kaynaklarını kutsayıp bohçalayarak yatağının 
başucuna astığı Kur-an-ı bile anadilinde okuma, anlama 
gereği duymamış ataların torunları olarak, günümüzde 
de durum değişmiş değildir. Kimilerince Türkçe yetersiz 
bulunmaktadır.

Kendi yetersizliklerini, yeteneksizliklerini Türkçeye 
yükleyenler son yıllarda pek çoğalmıştır. Devletin en yüksek 
yerlerinde bulunanların kullandıkları dili incelediğinizde, 
durumun böyle olduğunu ayrımsarsınız. Ayrıntı varken 
“Detay” dönüşüm, değişim varken “Transformasyon” 
gibi, yabancı kelimeler yeğleyen ve bunu günlük dile 
sokan anlayışla, Arapça’nın, Farsça’nın egemenliğine karşı 
koyamayan, ona kucak açan anlayış özdeş değil midir?

Bugün için Türkçe, Arapça’nın Farsça’nın baskısını büyük 
ölçüde yendi sayılabilir. Ama bu kez de Batı dillerinin yoğun 
bir saldırısıyla karşı karşıyadır. Hem de yalnızca bilim ve 
teknik alanında değil, iletişim alanında da yoğun bir saldırı 
söz konusudur. Hangi ülkede başka dillerinden sözcükleri, 
dergi, gazete, televizyon kanalı, radyo adı olmuştur. 
Anakentlerdeki çarşı ve pazarlar yabancı dillerin egemenliği 
altındadır. O dillerle, o özekinlerle yakın ilişkileri olanlar, 
o dillerin sözcüklerini Türkçe’ye sokmakta her zaman 
birer gönüllü araç olmuşlardır. Oysa yabancı sözcüklerin 
genellikle Batı kökenli sözcüklerin birçoğunun Türkçe’de 
karşılığı vardır.

Türkçe’lerini yeğlemeyip, onları kullanmakla dilimize 
çok büyük kötülük yapıldığının farkında bile olmayan 
bu dil özürlüleri, uğradığı saygısızlıkla orantılı olarak 
Türkçe tarafından cezalandırılacak ve bir süre sonra kendi 
anadillerini konuşmakta güçlük çekeceklerdir. 

Bazı aydın geçinenler, düşünmeyi sevmedikleri gibi 
anadillerini de pek sevmezler. Sözcüğün Türkçe’sini 
aramak, bulmak ve kullanmak çabasında değillerdir. Dilini 
doğru dürüst kullanamayan insanın, doğru mantıklı, 
kapsamlı düşündüğüne inanmak mümkün değildir. Çünkü 
düşünmeyi de biçimlendiren dildir. Hiç kimse dil olmadan 
düşünemez. Derin düşünceleri varmış da, bunları bir türlü 
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anlatamıyormuş gibi iki sözün arasına İngilizce ve Fransızca 
sözcükler sıkıştıranlar, genellikle “-mış gibi yapanlar”dır. 
Düşünüyor-muş gibi yaparlar, anlatamıyor-muş gibi 
yaparlar. Yoksa gerçekten düşünüyor olsalar, anadilleriyle 
düşündükleri bir gerçeği, niye yabancı sözcüklerle anlatmaya 
kalksınlar. Yoksa onların bildiği anadilleri düşünmelerine 
yetmiyor mu? Dilin düşünmeye bile yetmeyecek boyutlara 
indirilmesinde en büyük günahın kendilerinde olduğunun 
farkında mıdırlar? Ana dilinden ayrı düşen, dilini yitirmiş 
gibidir.

Bugün Türkiye’deki tıp dilinin içinde bulunduğu dil 
sorunu, İlköğretimden üniversiteye kadar, ortak bir Türkçe 
tıp bilim dilinin oluşturulması sorunudur.

Nasıl bir zamanlar terkipli konuşmak, süslü yazmak, 
lugat parçalamak marifet sayılmışsa, bugün de bazı yabancı 
kelimeleri, Türkçeleri olduğu halde olur olmaz kullanma 
özentisi vardır. Her dilde başka dillerden alınma sözcüklerin 
bulunduğu, başka toplumların kavramlarının var olduğu 
görülür. Çünkü başka dillerle hiç ilişkisi olmamak demek, 
bir toplumun başka toplumlarla hiç ilişkisi bulunmaması 
demektir. Böyle bir durum günümüzde olanaksızdır. 

Ancak bir dile, yabancı dillerin etkisi aşırı ölçüde olursa, 
bunun sonucunda dil, kendi benliğini yavaş yavaş yitirir. 
Yabancılaşma temel söz varlığına kadar inerek, dilin pek çok 
kavramın kendi öğeleriyle anlatılmasına, yeni kavramların 
anlatım bulmasına, eğitim ve öğretimin anadiliyle 
gerçekleştirilmesine engel olur. 

Bilimde, sanatlarda, teknikte boyuna yeni gereçler, yeni 
kavramlar çıkıyor ortaya; gereç leri, kavramları bulanlar, 
kendi dillerinden yarattıkları sözcükleri, terimleri dünyaya 
sürüyorlar. Biz hep başkalarının buldukları bu adları mı 
kullanacağız? 

Asıl o zaman dilimiz “Babil Kulesi” masalındaki duruma 
dönmez mi? Anadilimizin işlerliğini gösteren yeni sözcükler 
yaratma işini küçük görenler, eğer Türkçe’ ye saygısız 
değillerse, bir iyi niyet bunu anlayıp benimsemelerine yeter. 

Geçmişte dilimi-
zi dolduran Arapça 
gibi, bugün Batı dille-
rinden gelme sözcük-
lerin akınına uğramış 
bulunuyoruz. Bunla-
rın karşısında ilgisiz 
kalmamız doğru olur 
mu?

Oysa, dilimizin 
köklerini, eklerini iş-
leterek yeni gerek-
semeleri pek güzel 

karşılayabiliriz. Yeni sözcükler türetmezsek, düşüncede nasıl 
ilerleyebiliriz? Türkçe, yapısı ve zengin geçmişi göz önünde 
tutulursa, hiçbir yabancı dilin yardımına el açacak bir dil de-
ğildir. 

Özellikle aydının, düşünürün dilini, yabancı bir dil öğrenir 
gibi incelemesi, evde, sokakta öğrendikleriyle yetinmemesi 
gerekir. Türkçe’ de görülen birtakım anlaşmazlıkların 
başlıca kaynağı evde öğrenilenle yetinmedir. İşte yabancı 
sözcüklere gerek duymanın tabanında yatan gerçek budur; 
işin kolayına kaçmak! 

Bir dili konuşan kimse, gereksediği aracı yapamıyorsa, 
başkalarından aktarıyorsa, onun adını da türetemiyor, 
çokluk. Bir aracı kullanan kişi, onu bir yabancı ele gerek 
duymadan yapabiliyorsa, ona kendi dilinden ad bulmakta 
da güçlük çekmez. Bir dille konuşup yazmak o dili bilmek 
değildir. Önemli olan o dille düşünmek, üretmek, düşünsel 
bir alan yaratabilmektir. Soyut varlıklar üretemeyen bir 
topluluğun dilinde soyutu yansıtan kavramın yeri yoktur.

Dil, ortak dünyamızdaki nesnelerin işaretleri, bilgilerimizi 
içlerine döktüğümüz kalıpların bir dizgesidir. Bilgilerimiz 
ancak dil şeklini aldıktan sonra, hem kalan hem de başka-
larına bildirilebilen bir nitelik kazanırlar. İmdi, bilgilerimizi 
taşıyan dil kalıpları ne kadar ışıklı ve aydınlık, ne kadar anla-
şılır olurlarsa, bunların başkalarına iletilmeleri, başkalarınca 
kavranmaları da o kadar kolay olur. Yabancı sözler, hiçbir 
zaman, ana sütünü emer gibi benimsediğimiz anadili gibi 
anlaşılır ve kavranılır olamazlar, bunları anlamak için ayrı bir 
eğitim zahmetine katlanmak gerekir.

Yabancı· sözler kökleriyle aydınlatılmazsa, o zaman da 
bunlar ezbere öğrenilmiş olur. Cumhuriyetin kuruluşundan 
beri devam eden tıp eğitiminde veya ondan önceki orta 
öğretimde Latince okutulmadığı için, Latince’ye dayalı 
bu eğitim ezberci eğitimdir. Ezbere öğrenmek de, zihni 
bulandırır, zihnin işlemesini aksatır.

Leibniz; haklı olarak “Dil zihnin aynasıdır” demiştir. 
Dil, bir yandan zihnin bir anlatma aracı, öbür yandan 

da zihni yoğuran bir 
şeydir: Dil, kalıplarını 
hazır bulduğumuz için, 
bunların içinde gizli 
olan mantık zihnimize 
biçim verir. Bu kalıplar 
açık, aydınlık ve anlaşılır 
ise, zihnimiz de açık ve 
aydınlık olarak işler.

Oysa bugünkü tıp dili, 
bilgilerin ve düşüncelerin 
gerektiği gibi anlatılıp 
yazılabildiği Türkçe bir dil 
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değildir. Bugünün dirgeri (hekimi), anlamını ve Türkçe’sini 
daha açık olarak bilmediği, ancak yarım yamalak sezdiği bir 
yığın yabancı sözü ezbere kullanmaktadır. Onun okuduğu 
ve taklit ederek kullandığı dilde, doğrudan doğruya yaşadığı 
anadilinin öz değerleri yer yer; “dır, değildir; etmek, yapmak, 
kılmak...” gibi sadece yabancı sözlerin kımıldamasına yardım 
etmekten ileriye geçemeyen bir “Harç” rolü oynamaktadır.

Türkiye’deki orta öğretim kurumlarının kaynağını 
oluşturan gençler, tıp fakültelerimizde, kökenini 
bilmedikleri, kendilerine hiçbir şeyi çağrıştırmayan yüzlerce, 
binlerce yabancı sözcüğü belleklerine yerleştirebilmek 
için olağanüstü yıpratıcı bir çaba göstermek durumunda 
kalmakta, zaten çok yorucu olan tıp öğretiminin yükü bu 
yüzden daha da ağırlaşmaktadır. Bu durumda dirgerlik dilinin 
Türkçeleştirilmesi, artık yalnız ulusal onuru zedelemekten 
de geri kalmayan çirkin bir kargaşayı ortadan kaldırıp, ulusal 
dili egemen kılmak bakımından değil, anlayıp öğrenmeyi 
kullanarak kolaylaştırmak bakımından da kaçınılmaz bir 
zorunluluktur. Türkçe köklerden Türkçe ekler kullanılarak 
türetilecek, kavramların anlamını da açıklayıcı nitelikteki 
tıp bilimi sözleri, gerçekten uluslararası nitelik taşıyan 
Latince’leriyle birlikte sunulduğunda tıp öğreniminin 
yepyeni bir ruh, yepyeni bir görünüm kazanacağından 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Asırlar boyunca kendi 
özdilini tıp alanında kullanmamış nesillerin torunları olarak, 
bu kitapta teklif edilen Latince karşılığı Türkçe kökenli 
sözcükleri gülünç bulacak ve onları ciddiye almayarak 
alay edebilecek meslektaşlarım olabilir. Atatürk’ün dil 
devriminde “Tayyare” yerine “Uçak” sözcüğü ileri sürüldüğü 
zaman da gazetelerde karikatür konusu olmuştu. Ama 
bugün uçak sözcüğü yaşamakta ve diğer Türk devletleri 
tarafından Rusça Somolyot yerine kullanılmaktadır.

Bir yayılma halinde ve bazen kendi kural ve imlaları 
ile Türk Tıp Dili’ne girmekte olan yeni kelimelerin dilimizi 
zenginleştireceği ileri sürülemez. Bu tür kelimelerin belli 
bir ölçüyü aşması, dilin önünü tıkamakta ve kendi imkanları 
ile gelişmesini önlemektedir. Osmanlı Türkçesi döneminde 
bunun acı denemesi yaşanmıştır. Bugün o dönemi 
eleştiriyoruz. Aynı yanılgıyı tekrarlamamalıyız. O gün de 
bugün de daha çok aydın dilinde gözlenen özentinin önüne 
geçilmelidir.

Dirgerlerimiz Türkçe’de karşılıkları olan kelimeleri de 
ne yazık ki kullanıyorlar, hatta bazen onların Türkçe’ de bir 
karşılığı olabileceği dahi akıllarına gelmiyor. 

Bir zamanlar nasıl atalarımız olur olmaz Arapça ve Farsça 
sözlerle doldurmuştu güzel dilimizi. Şimdi de alabildiğince 
Batı dillerinden, özellikle İngilizce’den sözler kullanmak moda 
oldu tıp dilimizde. İngilizce konuşurken Türkçe sözler katın 
bakalım ne olacak? Hiç denediniz mi? Hatırlayamadığınız 
bir İngilizce veya Fransızca sözcüğün yerine Türkçe bir 
kelime koyabilir misiniz? Peki Türkçe konuşurken neden 

hep bunu yapıp duruyoruz? Neyi kanıtlıyoruz? Yabancı dil 
bildiğimizi mi? Ne kadar bilgili olduğumuzu mu? Yoksa 
ulusçuluk ve dil bilincinden ne kadar yoksun olduğumuzu 
mu? Cemil Meriç’in “Batı’nın Yeniçerisi” diye söz ettiği bu 
sözde aydınların hâkim olduğu memleketlerden biri oldu 
Türkiyemiz ! 

Yabancı sözleri o dillerin imlası ile yazmak ise vazgeçilmez 
bir tutum. Bu yüzden de o sözler birçok kişi tarafından 
değişik söyleniyor ve Türkçe’ye bu şekilde giriyor. Bunun için 
yabancı sözlerin Türkçe’de okunduğu gibi yazılması gerekir.

Üniversite öğretim üyeliğine hazırlanan bir genç 
meslektaşım; adı Ulusal fakat dili yoz XV nci Gastroenteroloji 
Kurultayı’nda sunduğu çalışmasında ilacın temizlenme 
dönemi yerine “ilacın wash out dönemi’’, infüzyonu yerine 
infizyonu, TGD(Türk Gastroenteroloji Derneği) Ankara 
Şubesi’nin 28.02.1998 2nci aylık toplantısında gaita yerine 
gayta, kanama yerine bulaş, malinyite yerine malinite ve 
ayrıca Türk Dil Kurumunun Sözlüğünde mevcut olmayan 
“tariflemek’’ ifadesini kullanmıştır. TGD’nin yayınladığı “İŞTE 
HELİCOBACTER PYLORI” kitabının 54. sayfa; 13ncü satırında; 
“Mide mukozasının histolojisi ile endoskopik görünümde 
sıklıkla korale değildir” tümcesinde hem düşüklük vardır 
hem de korale sözcüğü ne İngilizce ne de Fransızca 
sözlüklerde mevcut değildir.

Diğer toplumların dillerinden yapılan dış alıntılar, dilin 
ses ve yapı düzeninin çatlayıp kırılmasına, anlam örgüsünün 
dağılmasına yol açar. Dış alıntıların ve özellikle özenti 
alıntıların fazlalığı, Osmanlıca’ da olduğu gibi “Melez Dil 
veya Türkilizce”yi ortaya çıkarır. Buna karşın kişi, toplumsal 
grup ve şivelerden yapılan iç alıntılar bir dilin hayat 
damarlarıdır. Toplumun alıcı ve öğrenici olmaktan kurtulup, 
verici ve öğretici duruma yükselmesi, yabancı alıntılara karşı 
direnmenin bir yolu olarak görünmektedir. Öğretecek çok 
şeyi olan kişi ve topluluklar, kendilerinden daha az şeye 
bilenlere, her zaman bir şeyler öğretirler. Öğrenenler de, 
dillerine giren sözcükleri melezleştirerek veya aynen alarak 
yahut yanlış çevirerek kendi dillerini sürekli kirletirler. Tıp 
dilini, kendi öz malımız olan, doğrudan doğruya yaşayıp 
anladığımız değerlerden kurmak, sözün dar anlamıyla 
Anadilimiz Türkçeyle konuşmak lazımdır. Türk dili buna 
yeterlidir. Bu kitap bunu kanıtlamak için yazılmıştır.

Anadilimizle düşünüp yaratmak varken, en seçkin 
beyinler niçin iki ayrı dilde düşünmeye sevk edilerek, 
verimsiz kılınır? İki musluğu birden su boşaltan çeşme 
örneği, suyun gücü niye kesilir? 

Dil nerede gelişmişse, orada bütün bilgi kollarında 
sivrilmiş: insanlar da yetişmiştir. Zekaca yükselmiş uluslar 
dillerini de iyi kullanırlar. Buna örnek olarak; Grekler, 
Romalılar ve Araplar gösterilebilir. Dilin, bizim kendisini 
kullanmamız dışında ayrıca bir varlığı yoktur. Biz onu nasıl 
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kullanırsak o da öyle olur; ona ilgi duyup seversek o da 
gelişir, serpilir; yok, ilgisiz kalırsak o da kavruk ve cılız kalır. 
O zaman biz de onun açık bıraktığı yeri yabancı dil unsurlar 
ile doldurmak zorunda kalırız. Bu da düşünce yaşantımız 
için bir kazanç olmaz; çünkü zekamız, düşüncemiz ancak 
anadilimizdeki anlaşılır kavramlarla yapıcı olarak çalışabilir. 
Anadili bilinci olmadan, herhangi bir bilim dalında, yüzeysel 
bir yabancı dil bilgisi aracılığı ile kazanılmış bilgiler, ülke 
özekinine özümlenememektedir. 

Yükseköğretimde, özellikle tıpta gerekli olan, Türkçe 
bilincini unutturmayacak, yabancı diller aracılığı ile 
kazanılan bilgilerin Türkçe’ye dönüşümünü yapmaktır. 
Bu dönüşüm, üniversite öğretim üyelerinin, kendi bilim 
dallarında yararlandıkları yabancı bilgi kaynaklarını, hem 
derslerinde hem de araştırmalarında sık sık açıklamalarıyla, 
öğrencileri bilginin kaynağına gitmeye özendirmeleriyle 
olur. Bu gereksinmeye yöneltilmemiş, Türkçe’de çağdaş 
bilginin uluslararası kaynakların tanınmasıyla Türkçe 
üretilebileceğini örnekleriyle görmemiş tıp öğrencisi, içinde 
yaşadığı toplumun düşünce ve bilgi lokomotifi olması 
gereken üniversiteden bilgi çağını yakalayamadan, evrensel 
özekinle birleşemeden mezun oluyorsa, bunun sorumlusu 
Türkçe yapılmayan tıp eğitimidir.

Tıp terimlerini Türkçe köklerden türetmek, Türkçe’nin 
zengin bir uygulama ve özekin dili olacağına ve Türkçe’nin 
bunu başaracağına inanmak, bu inancı dinç olarak ayakta 
tutup tutmamaya bağlıdır. Yabancı tilciklerle dolan dil öz-
benliğini yitirir ve yaratma gücü kalmaz. Bu yabancı tilcikler, 
Türk aydınının tarihi diyebileceğimiz bir alışkanlığından ra-
hatça yararlanıp Türk dili yatağını devamlı kirletmektedirler. 
Yüzyıllarca anadilini özekin (kültür) dili olarak kullanmamış 
bir topluluğun okuryazarları, kendi dil değerleriyle olgun 
bir özekin dili kurulabileceğine inanmamaktadır. Bu inan-
mama, bu kendine güvenmeme bugünkü Türk aydınının 
geçmişten yüklendiği köstekleyici bir iç-düğümdür. Halbuki 
her dil, bu dili kullanan sayısız kuşakların emekleriyle örül-
müştür. Türkçe ilk kez kendi öz olanaklarıyla bilim dili olmak 
yoluna Atatürk’ün Dil devrimiyle girmiştir. Tarihimizde ken-
dine gerçekten Türkçe diyebileceğimiz bilim dili Cumhu-
riyet döneminin bir ürünüdür. Bu dönemde Türkçe bir bilim 
dili olarak kurulurken, ilkece ana dilimizin öz değerlerinden 
yararlanılmıştır.

Bilgiyi taşıyan da yayan da dildir. Bir dil ne kadar 
anlaşılır olursa, bu görevlerini o kadar iyi yerine getirir. 
Anadili herkeste bir temel olarak mevcut olduğundan, bu 
temelden oluşturulacak kavramlar düzenine yükselmek de 
kolaydır. Dil insana bilgileri ne kadar kolay aktarabilirse, o 
da bilgileri o kadar kolay kavrayıp benimser. Bu kolaylık da 
ancak anadilinde vardır. Onun için, aydınlanma yoluna giren 
toplumlar (örneğin Almanya) özekin (kültür) dillerini hep 
anadili temeli üzerine oluşturmuşlardır.

Yabancı dillerden devşirdiği malzemeyle yapma bir 
kast dili kurmuş olan bugünkü tıp dili, anadili Türkçe’ den 
çok fakirdir. Türk dirgerleri, eğer isterlerse, konularını 
anadilleriyle işleyebilirler veya en azından Türkçe 
karşılıklarını kullanmasalar da, bilmek zorundadırlar.

Bunun için anadilimiz güçsüzdür denemez, eksik olan 
sadece istektir, istençtir. Alman Leibniz’e göre “Halkdiliyle 
anlatılamayacak hiçbir şey yoktur”

Türk dili tıp ile ilgili sözcüklerde, öteki dillerin kıskanacağı 
kadar zengin ve çok yalındır. Yabancı sözleri karıştırmadan 
dilimizi kullandığımızda, bu dil gerçekten doğru olanı 
anlatır ve bir anlamı olmayan boş düşünceleri ise dile 
getirmez. Bununla beraber, yabancı sözler konusunda tam 
bir özleşmeden yana değiliz. Sonuna kadar gitmek isteyen 
özleştirmeciliğin başarılı olamayacağı görülmüştür. Güzel 
ve yerinde olan yabancı bir sözü kullanmak bir suç değildir. 
Yoksa anlatım zayıflar.

Buna karşın, başka dillerin sözleri, kuralları, içine karıştığı 
dille bir birlik, bir bütünlük kuramaz. Bu yüzden bir dil, başka 
bir dilden içine karışan sözleri ve kuralları atmadıkça, kendi 
birliğini ve bütünlüğünü kuramaz. Bir dil, başka bir dilden 
söz anlakla zenginleşmez. Tam tersine, başka dilden 1 söz 
alan dil kendi dilinden 1 söz yitirmiş demektir.

Tıp dilinin Türkçe’ ye dönüşünden, yabancı sözcüklerden 
arınmış ve halk dilinden üretilmiş tilciklerden bir anlaşmazlık 
doğduğu savı ileri sürülürse, bunun utancı, bunu 
istemeyenlere, karşı duranlara düşer. Bu savın, ya da isteğin 
ne denli şaşırtıcı ve utandırıcı olduğuna başka bir kanıt da 
istemez.

Günümüzde Türkçe tıp dilinin olumsuz yönde 
kullanılması ve “Dil Kirliliği”, “Dil Yozlaşması” meydana 
gelmesi, Türk Tıp dilinde bir ara dilin oluşmasına neden 
olan, yabancı dilin özelliklerini taşıyan “Çeviri Türkçe” 
den kaynaklanmaktadır. Tıp dilinde özleşmenin en belirgin 
olduğu alanlardan biri de çeviridir. Çeviri bir bakıma dili, 
dolaylı olarak da özleşmeyi zorlar. Dil çeviri yoluyla yeni 
kavramlar kazanır. Yeni gereksinmeler yeni kavramları, yeni 
kavramlar da yeni sözcükleri doğurur. Yabancı kavramlar ve 
düşünce yükü Türkçe’ye çeviriyle aktarılır. Bütün öğretim 
üyeleri, asistan ve yabancı dili olan dirgerlerin yaptıkları 
çevirilerde ne yazık ki, Türkçe karşılıklarının bilinmemesinden 
kaynaklanan yabancı sözcükleri aynen kullanma alışkanlığı 
vardır. Bu alışkanlık, tarihimizde Osmanlı aydınlarının 
Türkçe’yi bırakıp yabancı dilde yazma alışkanlıklarının 
tekrarı gibidir. Türk insanı bugün hâlâ ibadetini anadiliyle 
değil Arapçayla yapıyorsa, bilim de kendini anadiliyle değil, 
çoğu İngilizce olan yabancı dille yapmaktadır.

Bilim, kavramlarla kurulan soyut bir sistemdir. Nerede 
bilim varsa, orada mutlaka bilimin de dili vardır. Dilsiz bilim 
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olamaz ve olmamıştır. Türkçe, Batı dilleri gibi kendinden 
önce var olan başka bir dilden türememiştir. Dünyanın en 
eski dillerinden biridir. İngilizce ise, yazımı ve ses iletimi 
arasındaki aykırılık bakımından en büyük tutarsızlık gösteren 
bir dildir. Konuşur gibi yazmak imkansızdır, ama giderek 
yazıldığı gibi konuşmak mümkündür.

Türk tıp bilimi, Türkçe bir bilim diliyle beraber var 
olmalıdır. Bir toplumun kendine güvenmesinin ilk kuralı da 
diline sahip çıkmasıdır. Düşünce ile dil, düşünce ile üretim 
ve yaratıcılık arasındaki bağ kurulmadan, üretici olmadan, 
ürettiğini adlandırmadan yol alınmaz.

Türkçe öğretilemeyen tıp yanında, yabancı dilde 
öğretilmek üzere İngilizce öğretim yapan fakülteler açıldı. 
Öğretim izlenceleri, ayrı bir ders yoluyla öğretilemeyen 
yabancı dile kurban edildi. Vaktiyle tıp bilimini Latince, 
Fransızca, sonra da “Lisan-ı Arab-i var iken Frenkçeye ne 
lüzum var?” diyerek Arapça okutan medrese kafalarının ve 
şimdi de yabancı bir dilde yapmaya çalışan Türk Tıbbı bilim 
adamlarının Türkiye’de neler üretebildiklerine bakarsanız 
mutsuz olursunuz. Yabancı dille öğretim, bir dilsizleme 
oyunudur. Öyle bir öğrenime giren öğrenciler, yabancı 
dildeki incelikleri yakalayamadıkları gibi, Türkçe incelikleri 
de kaçırırlar. Bunun sonucunda geriye kitabına uydurmak 
kalır. Anadilimizin bile efendisi olamadığımıza göre, kim 
bir yabancı dili tam bildiğini ileri sürebilir? Yabancı dilde 
eğitimin yapıldığı dile karşılık, Türkçe’nin ikinci sırada 
bırakılması, öğrencilerin anadiline önem vermeye gerek 
olmadığı duygusunu uyandırdığı gibi, kendilerine yabancı 
dilde öğretilen konularda, Türkçe’lerini sözlü ve yazılı olarak 
geliştirilmesine olanak vermemektedir. Bunun ters etkileri 
özellikle yüksek öğretim düzeyinde görülmektedir.

Tıp bilim dilindeki yabancılaşmaya bir örnek olarak 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan 
“Gestasyonel Hipertansiyonda Matemal Plazma Prolaktin 
Değerleri” konulu makalenin ilk özet bölümü şöyledir.

Materyal serum prolaktin konsantrasyonunun, gebelikte 
hipertansiyon gelişiminde rolü varsa ve bu rol vasküler 

reaktiviteyle ilişkiliyse, gestasyonel hipertansion olgularında 
maternal plazma prolaktin düzeylerinin normotensif 
gebelerinkinden düşük olması beklenebilir.

Hitler’in baskısından kaçıp ülkemizde (1933-1952) görev 
yapmış bir Alman bilim adamı Ernst E. Hirsch’in çalışma 
sözleşmesinin 2. madde 3. bendinde şöyle denilmekteydi.

“Profesör, 3 yılından sonra derslerini Türkçe olarak 
vermek için elinden geleni yapmakla yükümlüdür.

O zaman bütün yabancı öğretim üyelerine Türkçe’yi 
öğrenme koşulu getirilmişken, günümüzde ise yabancı 
dille eğitim yapan üniversitelerimizde, Türk öğretim 
üyeleri yabancı dilden ders verme yükümlülüğü ile 
koşullandırılmaktadır. Bu ne büyük gaflet, dilimize ne büyük 
hıyanettir. 

Tıp terimleri Türkçe’ ye dayandırılmaz, Türk dilinin kendi 
varlığından oluşturulmazsa, bilimler kavranamaz, kolayca 
sindirilemez. Dolayısı ile bu bilimlerin anlaşılması uzun 
zaman alır. Her kuşak, bilime ayıracağı zamanın büyük bir 
bölümünü o bilimi anlamaya çalışmakla geçirir; bilime yeni 
şeyler katma imkânını elde edemez; çünkü öğrenmekten, 
icat veya keşfetmeye geçemez. Başka dillerin terimleriyle 
bilim öğrenmeye kalkan milletler, kendiliğinden bir şey 
yapma yeteneğinden yoksundur. Çünkü kendi dilimizden 
olmayan terimi önce söylemeyi, sonra ne demek olduğunu 
ve özel konusundaki anlamının ne olduğunu kavramak 
gerekir. Kavrama işi geciktikçe, o bilime katkıda bulunma 
imkânı da o kadar gecikecektir. Bunun canlı örneklerini 
yakından gözlemiş biri olarak, İstanbul Tıp Fakültesinde 
çalışırken, uzun yıllar öğretim üyeliği yapmış tanınmış 
bir sindirim hastalığı profesörünün kalın barsağın ışınsal 
pipe line görünümünü “pipo yolu” diye ifade etmesine, 
öte yandan 17 yıl Amerika’da kaldıktan sonra Türkiye’ye 
dönüp doçentlik (bilgihanlık) dil sınavında İngilizce’den 
Türkçe’ye veya Türkçe’den İngilizce’ye doğru çeviri 
yapmadığı için başarısız olan öğretim üyelerinin varlığına 
tanık olmuşumdur. 1997 yılında Antalya’da yapılan Ulusal 
Gastroentoloji Kurultayı’nda sindirim hastalıklarındaki 
terimlerin Türkçe karşılıklarının ne kadar bilindiğini araştıran 
bir yazılı soruşturma sonunda görülmüştür ki, Türkçe 
tıp eğitimi yapan öğretim üyelerinin %96’sı yabancı tıp 
terimlerine Türkçe karşılık gösterememişlerdir. Pankreas 
(uykuluk)’ın İleum (kıvkımbarsak) ve Jejenum (boşbarsak)’un 
değil Türkçe’sini bilmek bunların Türkçe’si olabileceğini 
dahi düşünmemişlerdir. Oysa hiç okumamış Türk köylüsü ve 
Özbekler, Türkmenler pankreasa uykuluk ismini vermişler 
ve yemeğini yapıp yemektedirler de, sindirim hastalıkları 
öğretim üyeleri dahil dirgerlerimiz bundan habersizdir.

Bilim adamlarımıza düşen görev, gelişmiş, işlenmiş 
dillerinin sözcük dağarcığına bakım imrenmek değil, 
Türkçe’nin her alanda doğru yazılıp, doğru konuşulmasına 
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öncülük etmek ve bütün bilim dallarının gereksediği sözcük 
ve terimleri üretecek yaratı kanalları açmak, sağlam üretim 
ve kullanım örnekleri vermektir. Anadili sorumluluğu ve 
anadili saygısı bunu gerektirir.

Terimler, öğretim, eğitim ve anlatımı kolaylaştırırlar. 
Dünyadaki ilerlemelerle her gün her alanda yeni terimler 
ortaya çıkmaktadır. Türkiye’ de yıllardan beri hekimlik 
terimleri üzerinde çalışılmaktadır. Türk Dil Kurumu dirgerlik 
terimleriyle de ilgilenmiş, biri Saim Ali Dilemre’nin 1945 
“Hekimlik Dili Terimleri” ile “Anatomi Sözlüğü yazarı Ord. 
Prof. Zeki Zeren diğeri Dr.Şefik İbrahim İşcil ve Ali Ulvi 
Eliöve (Dilci)’nin 13.000 terimlik “Hekimlik Terimleri Üzerine 
Bir Deneme” olmak üzere iki eser bastırmıştır. 1944-48 
yıllarındaki bu girişimden başka kurum dışında bazı kişilerin 
çalışmalarıyla tıp terim kitapları yayınlanmış, üniversitelerde 
(Fazıl Noyan ve Cihat T. Gürson’un “Küçük Tıp Terimleri 
Kılavuzu-1947”) bu alanda çalışmalar olmuştur. Prof. 
Sabahattin Payzın’ın 1974’de yayınladığı “Bağışıklık Bilimi ve 
Bağışıklık Hastalıkları” kitabının önsözünde;

“Her yeni alanda olduğu gibi, bunda da anlatım için 
çoğunluğu Ingilizce olan terimlerin Türkçe anlaşılabilmesi 
amacı ile Türkçe karşılık konulması gerekiyordu. Bunları hazır 
bularak veya kendimiz yaparak mümkün olduğu oranda her 
yabancı terimi, yabancı dilde ve o dili bilmeyenlere anlatacak 
karşılıklarını koyduk. Elbette ki, bunların daha iyileri başkaları 
veya yazar tarafından bulunup ileride değiştirilebilir. Bu da 
ilerlemenin doğal bir sonucudur.” demekteydi.

Türk Dil Kurumu 1978 
yılında 8 kişilik bir yarku-
rula hazırlattığı “Hekim-
lik Terimleri Kılavuzu” 
(ikinci baskısı 1980) adlı 
yayını çıkarmıştır. Bu 
yapıtı göremeden aramız-
dan ayrılan Dr. Ceyhun 
Atıf Kansu dirgerlik dili 
hakkında şunları söyle-
miştir; “Yabancı terim-
lere dayanan bir bilim 
uygulamasını büyüye 
benzetebiliriz. Büyünün 
de uygulamada kendine 

özgü sözcükleri, terimleri ve yalın halktan gizlenen kutsal 
dokunulmazlıkları vardır. Hekimliği de anadilden ayrılan 
terimlere uygularsanız, onu bir büyü haline getirirsiniz. O 
zaman bilim ile büyü arasındaki sınır kalkar, bilim de bir 
gizem, büyü olur.”

Hekimlik dilinin yabancı terimlerle karşılanmasına, 
hekimliği bir büyü haline getirdiği için karşıyım. İlk önce, 
hekimlik bir bilim olarak, kendini büyüden ayıran genel 
dile, ulusal dile gereksinir, bir sanat, bir iyileştirme, sağaltma 

sanatı olarak da halkın buyruğundaysa terimlerini halk 
diline, ulusal dile uydurmak zorundadır. Hiçbir bilimin, halk 
üstünde, insanlık üstünde bir değeri yoktur. Her bilim halk 
içindir. Hekimlik dilinin Türkçe’leşmesi için savaşanların 
temel ereği budur.

Hekimliği büyüden, gizemden kurtarmak istiyorlar. 
Hekimlik dilinin Türkçe’leştirilmesini isteyenler bu kuramı 
savlıyorlar.

Bütün toplumlarda yaratıcı bilim adamları, var olan 
terimlerle yetinmezler, yeni kavramları, yeni anlayışları 
kapsayan yeni terimler atarlar ortaya. Bu ülkenin dirgerleri de 
elbette bu gibi gerekli değişikliklere sadece ayak uydurmak 
değil, ona önayak olmakla görevlidirler. Türkçe belirli 
düşün ve bilim alanlarının, özellikle tıp biliminin sözcük ve 
terimlerinden yoksunsa, yetersiz bir dil olduğu için değil, 
Türk dirgerinin söz konusu alanda etkinlik göstermemesi 
nedeniyle yoksundur. Türkçe de Batının ortak ölü dili olan 
Latince dili gibi, sonsuz sayıda bildiri üretmeye elverişli bir 
dizgedir ve bu gereksinimleri kendi olanaklarıyla, kendi 
kaynağı anadilinden sağlaması kadar daha doğal bir şey 
olamaz.

Bu konuda eleştiri hakları dürüstçe kullanıldığı sürece, 
bizim için benimsenir yanı bulunsun veya bulunmasın, her 
görüş saygıya değerdir. Ama tıp dilinin Türkçe’leşmesini 
yadsımanın da, bölünmez bir bütün oluşturan Atatürk 
ilkelerinin köşe taşlarından birini yadsımak olduğunu 
bilmek gerekir. Soyluların, yöneticilerin ve bilim adamlarının 
dili olan yabancı diller yerine ulusal dilin, bir bilim, özekin 
(kültür) ve yönetim dili olması sağlanmalıdır. Belirli bir dilde 
sözcük sayısının düşük olması, o dili kullanan ulusun geri 
kalmışlığının başlıca nedenidir. Afrika’daki bir budunun dili 
900 kelimeden ibaretken, İngilizce’ de 120.000 civarında 
kelime vardır ve Shakespeare, eserinde en çok kelime 
kullanan yazardır. Bilgi, artık az sayıda insanın malı olmaktan 
çıkmış olup, herkesin istediği, aradığı değer olmuştur. 
Ama bunun için de herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir 
dil lazımdır. Bu dil de ancak içinde doğup büyüdüğümüz 
ana dilimizdir. Latince veya bununla yüklü bir kast dili 
olmamalıdır.

Üretilen, yaratılan veya kaynaklarımızdan alınıp çıkarılan 
kelimelere “uydurma” adını takanlar, yalnızca “gerçekçi” 
olduklarını, “açık görüşlü” olduklarını söylerler, gerçekten de 
öyledirler, han kapıları gibi açıktır kafaları, ne gelirse girer, ne 
girmişse iyidir, ne girmemişse kötü girmiştir. Halkın öz diline 
dudak büken, onun gücünü ve tadını sezemeyen küçük bir 
azınlık, yabancı bir sözcüğün Türkçe’sini söylemekten utanır 
ve kendi acınacak haline gülerek gülünç olmaktadır.

Dilimizin yabancı diller baskısından kurtarılması ve 
kendine yeter bir özekin (kültür) dili durumuna yükseltilmesi 
amacı karşısında, uydurma oldukları söylenen sözcüklerin 
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önemli bir bölümü, kimilerinin dilimize gerçekten girdiği 
bile çok kuşkulu olan yabancı sözcükler yerine, halkımızın 
tümünün veya bir kesiminin öteden beri bilip kullandığı 
sözcüklerdir. Bilim ve uygulayım alanında, bir ölçüde 
de günlük yaşamında “yeni sözcük gereksinimi dev 
boyutlara ulaşmış” olup, bu durumda sözcükler ve terimler 
kendiliklerinden doğmayacaklarına göre, başvurulacak 
tek yol “yaratma” dır. Belli başlı Batı ülkelerinde de bu yola 
başvurulmaktadır. Dil devrimi, Türkçe’nin yaratıcı gücünü 
yeterince kanıtladığına göre, Türkçe’nin ve dolayısıyla tıp 
dilinin en güncel sorunu, çağımızın düşün, bilim, uygulayım 
alanlarında, baş döndürücü bir hızla ürettiği kavramları, 
kendi kaynaklarından doğan öğelerle karşılamaktır. Dirgerlik 
gibi Türkçe terim oranının düşük olduğu bir bilim alanında 
bile, istendi mi Türkçe sözcük oranının %90’a ulaştığı yapıtlar 
yazılabilmektedir.

Türk ulusu, yalnız Türkiye Türkleri’nden ibaret değildir. 
Türk ulusuna mensup ve değişik lehçelerle Türkçe konuşan 
halklar bugün 10 milyon km. karelik geniş bir alana yayılmış 
durumdadırlar. Yaklaşık 5 milyon kilometre karelik bir alanda 
ise 7 bağımsız Türk devleti vardır. Bugün Birleşmiş Milletler 
Örgütü’ne Türkiye dışında 5 Türk devleti (Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan) daha üye 
konumundadır.

UNESCO tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 
dünyada konuşulan toplam 6528 dil arasında, Türkçe en çok 
konuşulan 7nci resmi dil olup, 120 milyon insanın Türkçe’yi 
kullandığı belirlenmiştir.

Türk dünyasının ve Türk Tıbbının özekinsel birleşmesinin 
ilk ayağı Alfabe birliği, 1994 İstanbul kurultayında ortaklaşa 
kabul edilen 34 Harfli Türk Abecesi ile gerçekleşmiş ve 
bununla okur yazar hâle gelecek olan Türk Tıp dünyası, 
kendi lehçeleri dışındaki lehçeleri de öğrenmeye çalışacak ve 
iletişimdeki abece engeli ortadan kalkacaktır. Lehçelerimizi 
birbirine yaklaştırmak amacıyla, terim birliği sağlamak için 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Çimkent Eğitim Fakültesi’nde 
böyle bir kurum kurulmuştur.

İkinci hedef, bütün Türk lehçelerinin ortak sözlüğü, 
Karşılaştırmalı Türkçe Lehçeleri Sözlüğü hazırlanmış ve 
ilk gereksinimler için kullanılmakta olup, lehçelerin edebi 
eserlerinden alınan örneklerle zenginleştirilen büyük 
sözcüğün hazırlanmasına devam edilmektedir. Bundan 
yararlanarak, 21-25 Mayıs 1997 tarihinde Bakü’de yapılan 
1nci Avrasya Gastroenteroloji Kurultayı’nda Azerbaycanlı 
Prof. Dr. Nuri Yusufoğlu Bayramov tarafından içinde 
7 dilde 504 tıbbi terim bulunan “Türk Dilli Halkların 
Gastroenteroloji Terimler Lugatı” ilk çalışma örneği 
olarak yayınlanmıştır. Bu çalışma ileride ortak tıbbi terim 
çalışmaları için temel kılavuz mahiyetindedir.

Üçüncü hedef bütün lehçelerin Ortak Grameri’nin 
hazırlanması olup, bunun çalışmaları da devam etmektedir. 

Türk dünyasındaki bütünleşmeyi bilim adamları, yazarlar 
ve sanatçılar sağlayacaktır. Bilimin, özellikle tıp biliminin 
gücü, bütün Türk dünyasının kullanabileceği “Tıbbi iletişim 
dili” nin gelişmesine yaptığı katkı ölçüsünde özekinsel 
bütünIeşme tamamlanmış olacaktır.

Yabancı tıbbi terimlere karşılıklar bulmada Türk 
lehçelerinden de yararlanmak lazımdır. Son yıllarda Türk 
dünyasının önümüzde açılmış bulunması, bütün alanlarda 
olduğu gibi, elbette tıp dili alanında da karşılıklı etkilere yol 
açacaktır. 

Yabancı terimlere karşılık ararken yanı başımızda 
duran bu zengin hazineden niçin yararlanmayalım? Hem 
ilişkilerimizin karşılıklı olarak gelişmesi, hem de dilimizi 
kendi kaynaklarımızla geliştirmek için bu yol doğru ve en 
uygun yoldur. 

Elinizdeki bu kitap, bu amaçla kaleme alınmıştır. Amaç 
bütün tıp terimlerinin Türkçelerini yaratmak, bunları teklif 
etmek ve okuyucunun tercihine bırakmaktır. Ancak bu 
yoldan gidilerek, bundan böyle yazılacak tıbbi yayınlarda 
Türkçe karşılıklarını da bildiren çalışmaların ortaya çıkmasını 
özendirmek ve Türk Tıp Dilinin daha anlaşılır ve daha çok 
Türkçe sözcük içeren hâle gelmesini sağlamaktır. 

Üniversitenin her biriminde olduğu gibi, tıp bilimlerinde 
de Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda titizlik 
göstermek zorunluluğu vardır. Tıp öğrenimi gören bir gencin 
daha az dil bilgi ve bilinciyle yetinebileceği iddia edilemez. 
Zira dile hâkim olmadan düşünemeyiz, düşünemiyorsak 
bilimde, teknikte başarılı olamayız. Bugün üniversite 
öğrencilerin hepsinde olduğu gibi tıp öğrencilerinde de, 
Türkçenin doğru ve güzel kullanılamaması sorunu vardır. 
Herhangi bir bilginin yorumlanarak kültür (özekin) hâline 
getirilmesi imkânına sahip kılınmayan, ilkokuldan başlayarak 
“aşağıdakilerden hangisidir?” test kalıplarına sıkıştırılan 
gençler, doğru dürüst cümle kurma alışkanlıkları olmadığı 
için, kendilerinin de anlamadıkları bir takım ifade kalıpları 
içine sıkışıp kalmakta, kurdukları üç cümlenin ikisi bozuk, 
hepsi üslupsuz olmaktadır. Bu durum, sadece öğrencinin 
ilgisizliğine, dikkatsizliğine bağlanamaz. Bilenle bilmeyeni 
ayırmada son derece yavaş davranan bir değerlendirme 
düzeni, öğrencinin doğruyu ve güzeli bulma ve kullanma 
şansını azaltır. Ayrıca tıp öğrencisi, amfide, konferans 
salonlarında ana dilinin güzel konuşulduğunu işite işite 
yetişmiyorsa kabahat kimindir?

Türk tıp dilinin yabancı diller boyunduruğundan 
kurtarılmasına inanılması güç ölçüde çaba harcayan, 
anadiline delice vurgun 1954 doğumlu genç meslektaşım 
Prof. Dr. Süreyya Ülker, daha 1979 yılında ve tıbbiyenin 
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5nci sınıfındayken Almanca bir yapıtı “Resimli Anatomi 
Sözlüğü” adıyla, 439 sayfa olarak Türkçe’ye kazandırmış ve 
1985 yılında İngiliz geçmiş bilimcisi George Rawlinson’un 
1870’lerde yayımlanmış olan yapıtını, öztürkçe sözcükler 
kullanarak, “Altıncı Büyük Doğu Hakanlığı” adıyla, 393 sayfa 
olarak dilimize çevirmiştir. Birinci baskısını, 1986, ikinci 
baskısını 1991, üçüncü baskısını 2004 ve nihayet dördüncü 
baskısını 2009 yılında, 23 yıllık bir çalışma ürünü olarak 
yayımladığı;

Dirgerlik öğreniminin, bilgi üretiminin kolaylaşması, 
sağlık bilgilerinin halkımıza kolayca aktarılması bakımından 
büyük önem taşıyan bu sözlüğü yazarını, yüreği dil 
özleşmesiyle yanan bir meslektaşı olarak, çok büyük 
içtenlikle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu 
yapıtta kullanılan terimlerin büyük çoğunluğu onun bu 
güzel sözlüğünden alınmış olup, lütfedip bu yapıtı baştan 
aşağı gözden geçirdiği için bu çok özel meslektaşıma 
teşekkür etmeyi öderken zevk aldığım bir borç bilirim.

Diğer taraftan, yoğun işlerine karşın, bu yapıtı gözden 
geçirmek nezaketinde bulunan Türk Dil Uzmanı değerli 
Emin Özdemir’e içtenlikle teşekkür ederim.

1000 yıllarındaki Kur’an çevirilerinde, erdem öğretilerinde 
Arapça “merhamet”, “rahmaniyet” kavramlarının Türkçedeki 
eşanlamlısı olarak, “Barsak” sözcüğü son kertede yaygın 
biçimde kullanılıyordu. O yıllarda, biri “Barsak”, öteki 
“Bağursuk” olmak üzere, söylenişleri benzer, anlamları 
ayrı iki sözcük vardı. “Bağursuk”, bugün barsak diye 
söylediğimiz sindirim aygıtının adıydı. (Bk. Divan’ı Lugat-it 
Türk, c. lV) . “Barsak” ise, ana karnındaki çocuğu besleyen 
göbek bağı, yaşambağı kavramlarıyla da, göğüs, bağır 
(bağrına basmak) olgularıyla da ilintili bir sözcüktü ki, 
Arapların “rahm”, “rahiym” sözcükleri de işte bu kavram 
alanını dile getirmekteydi. Arapça “rahim” sözcüğü, yüzyıllar 
öncesinin Türkçe’sindeki “barsak” sözcüğüyle anlamdaştır. 
Barsak, bebeğin ana karnındaki yaşamını göbek bağı 
yardımıyla, güven içinde sürdürdüğü yere gönderme 
yapan, türev bir sözcüktür. Ayrıca “bağrına basmak” ile 
de ilintilidir. “Barsak kişi” deyimi, “merhametli insan” 
anlamıyla, 1000 yıllarında yazılmış Türk erdem öğretilerinde 
çok kez kullanılmış, erdem alanına özgü kılınmış, özel bir 
deyimdi (Bk. Kutadgu Bilig). İlk Kur’an çevirilerimizde de 
bu sözcük “Bismillahirrahmanirrahim” in Türkçe karşılığı 
olarak şu şekilde kullanılmıştır; “Ol barsak Tanrının adıyla”. 
Sonradan bu sözcük Kur’an çevirilerimizden de, erdem 
öğretilerimizden de yok oluvermiştir. Kanımızca bunun 
nedeni, “barsak” sözcüğünün, benzer tınılı kötü anlamlı 
“bağursuk” sözcüğünü çağrıştırması ve bu çağrışımın da 
“kutsal sayılanı gülünçleştirici” bir işleve açık olmasıdır.

Bugün artık “bağursuk” sözcüğü unutulmuş, sindirim 
aygıtını nitelemek üzere “bağursuk” yerine “barsak” 
sözcüğü kullanılır olmuştur. Bu yüzden artık Arapça 
“merhamet” in eşanlamlısı olan “barsak’ sözcüğünü bir 
erdemsel kavram adı olarak kullanamamaktayız. Biz de 
kitabımızda bağırsak yerine güncel konuşma dilimizdeki 
“barsak” sözcüğünü kullanmayı yeğledik. Müfide Küley’in 
1966 basımı Hazım Sistemi Hastalıkları, Menteş’in 
1976 basımı Klinik Gastroenteroloji ve Hamdi Aktan’ın 
yayıncılığında 1988 basımı Gastroenteroloji kitaplarında da 
“Barsak” şeklinde kullanılmıştır.

1993 yılında yayınladığım “Safra Taşlarının Tıbbi 
Tedavisi” kitabımda safra hastalıklarıyla ilgili konular 
çok geniş şekilde ele alındığı ve karaciğer hastalıkları da 
ayrıcalıklı bir konu olduğu için bu kitabımda yer almamıştır.

Bu yapıtımın ereği, bir taraftan mümkün olabildiği 
derecede güncel bilgileri okuyuculara sunmak, diğer 
taraftan ve en önemlisi anadilimiz Türkçe’yi kullanarak, 
uluslararası tıp terimlerine gereksinim duymadan bir tıp 
yapıtının yazılabileceğini kanıtlamaktır.  

Bu kitapta sadece sindirim hastalıkları alanında güncel 
olarak kullanılan yaklaşık 1500 tıp teriminin Türkçe 
karşılıkları önerilmiştir. Bunlardan bazıları hiç duyulmamış 
ve bu yüzden kulağa hoş gelmeyen, yadırganabilecek 
ama, katışıksız Türkçe’den üretilmiş sözcüklerdir. Bunların 
birkaçının dahi olsa, benimsenip tutulacağından hiç kuşkum 
yoktur.

Yazımı, büyük Türk ozanları, Türk dilinin en büyük 
ustaları, Ahmet Yesevi’nin öğrencileri Yunus Emre ve Hacı 
Bektaş Veli’nin şu şiirleriyle bitirmek istiyorum.

İlim ilim bilmektir
İlim kendini bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Bu nice okumaktır

(Yunus Emre)

Bu bir kutsal özdeyiş
Özünü öz bulasın
Özünü özden bil ki
Özürden kurtulasın

(Hacı Bektaş Veli)

En faydalı en kutsal
Serveti bulan kimdir
Canlar en büyük servet
Yeryüzünde ilimdir

(Hacı Bektaş Veli)

ÜLKER TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ 
Latince-Türkçe ve Türkçe-Latince 94.000 Tıp teriminin 
karşılıklarını veren çok değerli  bir hazinedir. 
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Türklerin en büyük zafiyet alanı, işgal ve ilhak 
ettikleri bölgelerdeki yerleşik kültürden önemli ölçüde 
etkilenmeleridir. Bu durum, yönetici kesim ve toplumun üst 
katmanlarında daha da belirli bir şekilde göze çarpmaktadır.

Baskın bir kültür tesis edilmediği için Türk yöneticiler, 
genellikle yönettikleri çevreler tarafından asimilasyona 
kadar varan oranlarda değiştirilip dönüştürülürler. Tepedeki 
insanların kendi halkını ve özgün kültürünü küçümsemesi 
Türklere özgü bir sosyal hastalıktır. Atatürk, tüm yaşamı 
boyunca bu hastalıkla mücadele etmiştir.

Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu devletlerinde Fars 
dilinin egemen olması, hükümdarların Keykubat, Keyhüsrev 
gibi Farsça isimler alması, devletin Türk yöneticilerinin adeta 
Türklüklerinden utanması gibi garip davranışlar son derece 
yaygındır. Türk dilini ve geleneklerini sıradan halk kitleleri 
yaşatmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nuda durum daha da vahimdir. 
Türkler, askeri ve sivil bürokrasiden tamamen dışlanmış, 
sermaye birikimi yaratmalarına fırsat tanınmamış ve ticaret 
yaşamı onlara neredeyse yasaklanmıştır. Sadece tarım ve 
savaş için hatırlanan Türkler, yönetici sınıflar tarafından 
milliyetleri nedeniyle aşağılanmış ve hor görülmüştür.

Müthiş bir matematik mantığa sahip olan Türkçe için 
özgün bir alfabe yaratılmaması, belki de Türk yöneticilerin 
bu sorumsuzluk ve kültürel özgüven yoksunluğundan 
kaynaklanmaktadır. Bu kayıtsızlık, köklü bir Türk sanat ve 
edebiyatının oluşturulmasını geciktirmiştir.

Türkçe konusunda şu hususun altını dikkatlice çizmeliyiz; 
Türkçe hiçbir şekilde hafife alınacak bir dil değildir. Bin yıl 
geriye dönelim. İngilizce, Almanca, Fransızca veya başka bir 
dilin o günkü metinlerine bakalım! Örneğin bin yıl öncesine 
ait bir İngilizce yazıyı inceleyelim. Bu yazıyı günümüzde 
anlayabilecek bir İngiliz bulamazsanız.

Buna karşın Yunus Emre’nin dizelerindeki dil ve anlam, 
günümüzde de hiçbir müdahaleyi ve çeviriyi gerektirmek-
sizin açık ve anlaşılırdır. Sözcükler, tasavvuf yönü ağır bassa 
da dolaylı olarak derin felsefi zenginlik içerir. Zamanındaki 
dünya, doğa, siyaset ve din anlayışını bilgece eleştiren mıs-
ralar vardır. Yunus Emre’nin 13ncü yüzyıldan gelen aşağıdaki 
dizeleri bugün için bile çok açık ve anlaşılır değil mi;

Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları bana seni gerek seni...

Veya şu dizelerdeki arı Türkçeyi anlamak için bir zorluk 
çekiyor muyuz;

Beni bende demen, bende değilim,
Bir ben vardır bende, benden içeri...

Türk diline karşı yönetici sınıfların bu ilgisizliği ve 
kayıtsızlığı, Köroğlu, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal, Yunus 
Emre gibi halk ozanları ve düşünürleriyle bir ölçüde 
dengelenmiştir. Halk bu ozanları benimseyerek Türkçeyle 
olan bağını da devam ettirmiştir.

Üzülerek itiraf etmeliyim ki, elit ve yönetici kesimin 
Türkçe düşmanlığı günümüzde de devam etmektedir. Bu 
aslında doğaldır. Çünkü hiçbir sosyal oluşumu tarihsel 
köklerinden koparamazsınız. Atatürk’ün ölümünden hemen 
sonra yönetici sınıfın Türkçe düşmanlığı hortlamıştır.

Bugün kolej veya Anadolu Lisesi olarak isimlendirilen 
İngilizce ve diğer yabancı dillerde eğitim veren okullar bu 
ülkenin büyük ayıbı, yüz karasıdır. Ünlü üniversitelerimizin 
tamamının İngilizce ders programları uyguladığını bilmem 
söylemeye gerek var mı?

Bir ülke eğitiminde anadilinden iki nedenle vazgeçer. 
Ya harpte yenilmiştir ve galip devlet zorla dikte etmektedir 
ya da sömürgedir. Türkiye, bu iki koşula uymadığı halde 
yabancı dille eğitim yapan dünyadaki tek ülkedir. Bu da 
ancak yönetici sınıfın aşağılık duygusuyla açıklanabilir.

Bir gün Ankara’daki bir resepsiyonda Kazakistan askeri 
ataşesiyle sohbet ediyordum. Söyledikleri hâlâ kulaklarımda 
çınlıyor. “Kazakistan’da bir milyonda fazla kişiyi öldürdükten 
sonra Rusça eğitime geçebildiler”

Dünyanın pek genç yaşta profesör unvanı alan bilim 
adamlarından Oktay Sinanoğlu’nun Bye Bye Türkçe, Türk 
Aynştaynı, Büyük Uyanış, Hedef Türkiye gibi eserlerinde bu 
konular ustalıkla işlenir. Dilini kaybeden bir millet, milliyet, 
ırk, kavim ne derseniz deyin, birkaç kuşak sonra sadece 
topraklarını kaybetmekle kalmaz, tarih sahnesinden silinir 
gider.

Efsane aydın, usta şair ve yazar rahmetli Atilla İlhan, Türk 
elitinin Batı hayranlığını ve bu yöndeki hastalıklı ruh halini 
bildiği için, Türk aydınlarının büyük bir bölümünü “Batı’nın 
manevi ajanı” olmakla suçlamıştır.

       Ê

Baskın Bir Kültürel Birikim Var mı?
Emekli Amiral Soner POLAT
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Türkiye’deki Türkçe dili tekelinin kırılması ile 
ülkenin bölünme sürecine girmesinin koşut olması bir 
tesadüf olabilir mi? Eğer bir Türk vatandaşı, Taksim’den 
geçerken gördüğü “The Marmara” otelinin isminden 
rahatsızlık duymuyorsa, tehlikeli sularda seyrediyoruz 
demektir.

“The Marmara” ismi sadece Türkçe’ye değil, bütün 
Türk milletine yapılmış ağır bir hakarettir. Bu hakaret 
ve benzerlerini algılayamıyorsanız, çanlar sizin için 
çalmaya başlamıştır. Tedbir almazsanız, Japonya’da 
karaya oturan tarihi Ertuğrul Fırkateyni’nin acı 
kaderiyle karşılaşırsınız!

Türk diline sahip çıkma konusundaki zafiyetin 
Türkiye’nin en ciddi sosyokültürel sorunlarından biri 
olduğunu ve ülkedeki jeopolitik zenginliği olumsuz 
yönde etkilendiğini belirtmeliyiz.

Ülkemizde gittikçe yayılan yabancı dilli eğitim 
kurumları bir ekonomik gerçeklik ve ardında güçlü 
bir baskı grubu yaratmıştır. Bu gruplar sırtlarını 
emperyalizme dayadıkları için sorunu çözmek 
sanıldığından daha zordur.

Sorun aynı zamanda demogojiye açıktır. “Bütün 
dünya İngilizce konuşuyor, küresel dünyaya nasıl 
açılacağız, iş bulamayız” gibi söylemlerle konu ustalıkla 
maskelenir.

Halbuki mesele, yabancı dil öğreniminin engel-
lenmesi değil, eğitimin anadilde verilmemesidir. İki 
kavram arasında dağlar kadar fark vardır. Yabancı bir 
dil öğrenmek son derece faydalı, ama eğitimi yabancı 
dille yapmak ülkeyi çöküşe götürecek kadar zararlıdır.
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