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Sayın Meslektaşlarım,

Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu’nun derneğimizin yayın organına ek olarak sunduğu bültenlerden bir 
yenisi ile huzurlarınızdayız. Bu sayımızda Türkçe’nin çınarlarından birisi olan Emin Özdemir hocamız konuk 
yazarımız oldu. 40’lı yaşlarını geride bırakmış meslektaşlarım ortaokul, lise yıllarını anımsarsa, bize Türkçemizin 
temellerini öğreten hocamız, 50 yıldır bıkmadan usanmadan sürdürdüğü savaşımından hiç vazgeçmeden 
bize yeni ufuklar göstermekte ve aşağıda ilettiğim şu satırlarını vurgulamaktadır: “Hekimlerimizin büyük bir 
bölümü, kullandıkları yabancı kökenli terimlerin Türkçe ile karşılanabileceğini düşünmezler. Onlar için 
Türkçe salt günlük iletişim dilidir. Bilimsel kavramları karşılayacak yetenekten yoksundur. Kuşkusuz 
böyle düşünmeyen, kendi alanlarının terimlerini Türkçeleştirme kaygısı içinde olan hekimlerimiz de yok 
değildir. Ancak bunların sayıları oldukça sınırlıdır; çalışmaları kişisel deneyimler olmaktan öteye geçmez.” 
Emin Özdemir hekimlik terimlerimizi nasıl Türkçeleştirebiliriz? başlıklı makalesinde bu konuya ömrünü adamış 
bir ustanın bilgeliğiyle bizlere şunu önermektedir: “Olanaklar ölçüsünde Türkçe’mizin kendi öz değerlerine 
yaslandırılmış bir hekimlik dili yaratma. Hekimlerimizin çabalarıyla, emekleriyle gerçekleşecektir. Bu, 
hekimliğin hangi dalında çalışırsa çalışsın hekimlerimiz için hem bir ödev, hem de bir sorumluluktur. 
Bunun da baş koşulu, Türkçe’ nin gücüne inanmak, düşünceyi yabancı sözcüklerin varlığına gereksinim 
duymadan Türkçe’ nin toprağında üretmektir.“ Bu konuda yıllardan beri yineleyegeldiğimiz “tıp dili asıl olarak 
dilbilimcilerin uğraş alanıdır, bu konu bizim dışımızdadır biz bilimle uğraşır ve bu konuda dünyada hangi dil geçerli ise 
onu kullanırız” anlayışının yanlış olduğuna ilişkin görüşümüzü desteklemektedir. Tıp dili birincil olarak hekimlerin 
söz sahibi olduğu bir alandır, hepimize görevler düşmektedir. Bu konuda sadece düşünmemiz ve bilinçli olmamız 
sorunun çözümünde yaşamsal bir adım olacaktır.

Bu sayımızda Terim Kolumuzun yılmaz savaşçısı, ağır işçisi Ragıp Kayar hocamızın da çok değerli bir makalesi 
yer almakta. Dr. Ragıp Kayar meta analiz biçeminde yaptığı bu çalışmada Halk dilinde Nefrolojik ve Ürolojik 
terimlerin kullanış şekilleri: Nefroürolojik Deyişlerin Kavram Dizini başlıklı makalesinde, yüzyıllardan beri 
halkımızın Nefrolojik ve Ürolojik sorunları tanımlamak için kullandığı deyişleri anlatmış yorumlamıştır. Kayar bu 
çalışmasında, bugüne değin yazılanları, derlenenleri yeni bir bakışla yorumlamış ve hekimlerimizin kullanmaktan 
kaçındığı ama çoğunun bildiği halk deyişlerine dikkat çekmiştir.

 Osmanlı’nın hakir gördüğü halkın yalın ifadeleri neden terim olarak kullanılmamaktadır ? “İdrar yapmak” yerine 
halkımızın hergün kullandığı işemek neden kaba bir deyiş oluyor ? Def-i tabii (dışkı) , büyük abdest yapmak 
gibi dolambaçlı ve kibarlık budalalılığı kokan deyimler yerine dışkılamak neden kullanılmaz ? Dilimizin tarihsel 
gelişimi içinde “sıçmak”, neden küfür yerine geçen ve dışlanan bir deyiş haline dönüşmüştür ? Bu doğal edim 
neden bugün ki kaba ve argo deyiş haline dönüşmüştür ? Bunun etnografik kökenlerini bir düşünmenizi öneririm. 
Osmanlı anlayışında Türklük aşağılanan bir durum ve “Etrak-ı bi idrak” (İdraksiz Türkler) olarak ifade edilen bir 
kimlik idi. Bunun doğal sonucu olarak halkın kullandığı her deyiş ikinci sınıf ve kullanılmaktan kaçınılması gereken 
deyişlerdi. Kusulmaz “istifra edilir” ya da “gaseyan” edilirdi. Halk ötürürdü, seçkinler ishal olurdu, halkın sidiği 
olur seçkinlerin idrarı olurdu vb. Bu anlayışın kalıntıları günümüzde azalarak da olsa sürmektedir. Dr. Kayar’ ın 
özdilimizde terimleştirmekten kaçındığımız hatta yer yer alay ettiğimiz bu öz değerlerimize dikkat çeken yazısını 
ilgiyle okuyacağınızı düşünüyorum.

Kongrelerde sunum yapan değerli meslektaşlarımın biraz olsun dikkatlerini çekmek amacıyla sunumlarında 
kullanabileceği Türkçe Bilim terimlerinden bazı örnekler sunduğum üçüncü bölüme bir göz atmanız dileğiyle 
saygılar sunuyor , hepinize başarılı ve kendinizi, yüce mesleğinizi uygularken mutlu hissedebileceğiniz bir ortam 
diliyorum.

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI
Türk Nefroloji Derneği
Terim Kolu Başkanı

Terim Kolu Başkanından
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI
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Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nefroloji Derneği’nin Terim Kolu’ nun yayın organı konumundaki bu bültenin Türkçemizin bilim dili olarak 
kullanımı konusunda siz değerli üyelerimizin dikkati çekmek, algı yaratmak, önemini vurgulamak için bir görevi 
yerine getirdiğine inanıyorum. Bu bağlamda Terim Kolu üyelerine ve bu sayıya ilginç makaleleri ile katkıda 
bulunan sayın Ragıp Kayar ve Emin Özdemir’ e çok teşekkür ederim.

Doç Dr Ragıp Kayar “Halk Dilinde Nefrolojik ve Ürolojik Terimlerin Kullanılış Şekilleri” başlıklı makalesinde ilginç 
bir konuyu ele almıştır. Bu çalışma, halk dilinde nefrolojik ve ürolojik terim ve kavramların kullanılış şekillerini 
araştıran yegane kaynak olma özelliliği taşımaktadır. Bu özgün çalışmada çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir; örneğin 
incelenen 191 nefroürolojik halk deyişinden sadece 33 tanesinin tıbbi kavrama karşılık geldiği saptanmıştır. Diğer 
taraftan deyişlerden 174’ünün kullanıldığı yer bilinmekte ve bunların sadece 17’sinin (%9.9) üç ve daha çok sayıda 
kentte kullanıldığı belirtilmektedir. Yani deyişlerin büyük çoğunluğunun yöresel nitelik taşıdığı anlaşılmaktadır. 
Sonuç olarak, bu makale hekimlerin halkın kullandığı sağlık deyişlerini öğrenmesinin hasta ve yakınları ile 
iletişiminde olumlu etkileri olacağını vurgulamaktadır. 

Bültende yer alan diğer makalede ise “Hekimlik Terimlerini Nasıl Türkçeleştirebiliriz?” sorusuna yanıt aranmaktadır. 
Emin Özdemir, makalesinde olanaklar ölçüsünde Türkçe’mizin kendi öz değerlerine yaslandırılmış bir hekimlik dili 
yaratmanın altını çizmektedir. Yazar haklı olarak yaşayan bir hekimlik dilinin büyük ölçüde biz hekimlerimizin 
çabalarıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır. Bu konu aslında hepimizin hem görevi, hem de bir sorumluluğu 
olarak algılanmalıdır. Bunun da temel koşulunun, Türkçe’nin gücüne inanarak, her türlü düşünce ve kavramı 
yabancı sözcüklere gereksinim duymadan Türkçe karşılıklarının geliştirilmesine katkı ve destek sağlamamız 
gereği konusunda duyarlı davranmamızdır.

Dernek olarak Nefroloji alanında Türkçe’mizin bilim dili olarak kullanımını özendiren ve duyarlılık yaratan başarılı 
çalışmaları nedeniyle başta Prof. Dr. Taner Çamsarı olmak üzere Terim Kolu üyelerine ve bu bültene yazıları ile 
katkıda bulunan değerli hocalarıma minnet ve şükranlarımı sunarım. 

Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR
Türk Nefroloji Derneği Başkanı

Sunuş
Prof. Dr. Gültekin SÜLEYMANLAR
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Dilimiz Türkçe, 80 yılı aşkın bir süredir dil devrimi sürecinden geçiyor. Geçmişte yatağını dolduran, anlatım gücünü 
kesen, soluğunu kirleten Arapça, Farsça sözcüklerden büyük ölçüde arındı. Kendi söz değerlerine kavuştu. Top-
lumun değişik kesimlerinde Türkçe düşünme, düşünceyi Türkçe sözcüklerle anlatma yönsemesi, gelişti güçlendi. 
Öyle ki günümüzde yazılan romanlarda, öykülerde, şiirlerde, oyunlarda genelleştirerek söyleyeyim, yazın dili-
mizde % 90’nın üstünde Türkçe sözcük kullanılıyor. Dil devrimimiz açısından sevindirici bir sonuçtur bu.

Yazın dilimizde gözlemlediğimiz bu mutlu gelişimi ne yazık ki bilim dilimizin bütün alanlarında göremiyoruz. 
Özellikle kimi bilim dalları, kapısını Türkçe’nin söz değerlerine kapamış gibidir. Dil devrimi bu alanlarda yeterince 
etkili olamamıştır. Bu yüzden bu bilim dallarında düşünce anadilin toprağında üretilmez. Hekimlik de bu bilim 
dallarımızdan biri, başta gelendir.

Hekimlerimizin büyük bir bölümü, kullandıkları yabancı kökenli terimlerin Türkçe ile karşılanabileceğini düşün-
mezler. Onlar için Türkçe salt günlük iletişim dilidir. Bilimsel kavramları karşılayacak yetenekten yoksundur. Kuş-
kusuz böyle düşünmeyen, kendi alanlarının terimlerini Türkçeleştirme kaygısı içinde olan hekimlerimiz de yok 
değildir. Ancak bunların sayıları oldukça sınırlıdır; çalışmaları kişisel deneyimler olmaktan öteye geçmez.

Peki, hekimlik terimlerini Türkçeleştirme yönünde sürdürülen bu kişisel deneyimleri, genelleştirip nasıl yaygınlaş-
tırabiliriz? Hekimlik terimlerini Türkçeleştirme konusunda nasıl bir yol tutulabilir? Yaşamını Türkçe’nin özleştiril-
mesi ülküsüne adamış uğraş alanı hekimlik olmayan bir dilsever olarak konuyu şu soruların doğrultusunda açmak 
istiyorum: Hekimlik terimleri sözünden ne anlıyoruz? Bunları Türkçeleştirme neden bir gereksinimdir? Hekimlik 
terimlerini Türkçeleştirme yönünde çalışmalar yapılmış mıdır? Bir hekim, kendi alanının terimlerini Türkçeleştir-
mek istese nasıl bir yöntem izlemelidir?

HEKİMLİK TERİMLERİNİ
NASIL TÜRKÇELEŞTİREBİLİRİZ? 

Dr. Emin ÖZDEMİR
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Söylemek bile fazla geniş kuşatımlı 
sorulardır bunlar. Ayrıntılara inerek 
bunları ele alma, tartışma bu yazının 
tasarlanış amacını aşar. Bu nedenle 
nirengi noktalarıyla ele alacağım 
konuyu.

Genel bir tanımla terim, bir bilim 
dalına özgü teknik sözcüklere verilen 
addır. Başka bir deyişle o dalda kul-
lanılan kavramların, nesnelerin, olay, 
olgu ya da durumların adıdır. Sözge-
limi ağrıkesici (analjezik), atardamar 
(arter) birer nesne; belirti (semptom), 
aşırıduyarlık (hiperestezi) birer olay; 
darlık (stenoz), kansızlık (anemi) birer 
durum bildiren binlerce hekimlik 
terimlerinden birkaçıdır. Bu sözcükler, 
genel dilin söz değerlerinden oluştu-
rulmasına karşın onlardan ayrı bir özellik taşırlar. Bir kez tek anlamlı sözcüklerdir bunlar. Değişik yorumlara, alım-
lama ve algılamalara kapalıdır. Anlamları kesinlikle çizilmiştir. Oysa genel dilin sözcükleri için böyle değildir bu. 
Onların anlamları kişiden kişiye değişir. Örneğin güzel ya da çirkin sözcükleri genel dilde kullandığımız kullanım 
sıklığı yüksek söz değerleridir. Ancak anlamları kişiden kişiye farklı boyutlar içerir. Terimler böyle değildir. Akyuvar 
(lökosit), alyuvar (eritrosit), karınzarı (periton), salgı (sekresyon, ifrazat) gibi sözcüklerin anlamıysa tek ve sınırlıdır. 
Belirli bir alana, hekimlik alanına özgü sözcüklerdir bunlar. Genellikle hekimler arasında kullanılır.

Terimler, tek ve kesin anlamlı oluşlarıyla genel dilin, gündelik dilin sözcüklerinden ayrılır. Ancak genel dilin bir 
sözcüğü, kullanım alanına belirli bir bilim dalına özgü bir anlamla kondu mu o anlamıyla terimsel bir boyut kaza-
nır. Örneğin, iğne sözcüğünün ilk ve temel anlamı: “ ... dikiş dikmeye, iş işlemeye yarayan, ince, ucu sivri. Öteki 
ucunda iplik geçirilecek bir deliği bulunan çelik bir araç”tır. Sözcüğün sözlükteki 13 anlamından biri de “Sıvı bir 
ilacı vücuda vermekte kullanılan araç yani enjektör”dür. Bu bağlamda bir tıp terimidir iğne.

Terimlerden türemiş nitelik bildiren sözcükleri de terimler içinde düşünebiliriz. Şu örneklerde olduğu gibi: Doğuş-
tan (konjenital), dokubilimsel (histolojik), gözesel (sellüler), kansız (anemik), sinirbilimsel (nörolojik) ...Şunu da ekle-
yeyim, genel dilin söz değerleriyle terimler kadrosu arasında sürekli bir etkileşim, geçişim vardır. Şöyle ki kimi 
sözcükler tıp dilinde yani hekimlik alanında kullanılmasına karşın, aşağı yukarı terimsel anlamlarına yakın bir 
düzlemde günlük dilde de kullanılırlar. Şu sözcükler bu türdendir; Göz, boyun, ur, bilinçaltı, tanı, kalıtım, kalıtsal, 
sinirlilik, sinirsel... 

Özetleyerek söyleyeyim: Hekimlik alanında kullanılan , özel anlamlı, teknik sözcüklerine tümüne tıp ya da hekimlik 
terimleri diyoruz. Burada ikinci soruya döneyim: Hekimlik terimleri neden Türkçe olmalı? Neden yabancı kökenli 
terimleri kullanmaktan olabildiğince kaçınmalıyız. Değindiğim gibi terimler bilim sözleridir. Düşünceyi oluştu-
ran, taşıyan söz değerleridir. Bunun için de terimlerin, açık, aydınlık, kolay anlaşılır olması gerekir. Böyle olmazsa 
düşünce üretilemez, bilim insanlarımız arasında sağlam, sağlıklı bir iletişim kurulamaz. Hekimlik alanı için de, 
hekimlik dili için de böyledir bu. Çünkü “hekimlik dili” kavramıyla,hekimlerin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili yayın-
larında kullandıkları yazı diliyle öğretimde düşünceyi biçimlendirip ilettikleri dili anlatmak istiyorum. Bilinen bir 
gerçektir, bilim dilimiz Türkçe’nin kendi öz değerleriyle oluşturulmamıştır. Bunun yerine kolay bir yol seçilmiş, 
yabancı terimler benimsenmiştir. Kimi dönemlerde Arapça ve Farsça; kimi dönemlerde Fransızca, kimi dönem-
lerde de İngilizce terimler doldurmuştur hekimlik dilimizi. Bir yana itilmiştir Türkçe. Açık, aydınlık kolay anlaşılır-
lıktan uzak karma bir dil oluşmuştur. Tıp fakültesi öğrencileri için hazırlanmış bir ders kitabından alıntıladığım şu 
birkaç tümcelik alıntı bunu örneklendirir:

...Önce interstisyel infl amasyonu gösteren ince interstisyel retiküler patern ortaya çıkar. Bunu alverollerin eksudayla 
dolmasını gösteren konsolidasyon segmantal ya da lober olabilir. Rezolüsyonun erken safhasında konsolidason kay-
bolur; fakat interstisyel patern kalır...
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Bu mini alıntıda da kolayca görüleceği gibi fiiller ve bağlayıcı öğeler dışında seçilen sözcüklerin tümü yabancı 
kökenlidir.Okurla metin arasına aşılması güç dilsel ve düşünsel engeller konmuştur. Böyle bir yaklaşım ya da dilsel 
tutum, hekimliği bir bilim dalı olmaktan çıkarıp ona başka nitelikler kazandırır. Nitekim, hekimlik dilimizdeki bu 
yabancılaşma tutkusu üzerinde düşünürken kendisi de hekim olan bir ozanımız, rahmetli Ceyhun Atuf Kansu 
şunları söylüyor:

Yabancı terimlere dayanan bir bilim uygulamasını büyüye benzetebiliriz. Büyünün de uygulamada kendine özgü söz-
cükleri, terimleri, törenleri ve yalın halktan gizlenen kutsal dokunulmazlıkları vardır. Hekimliği de anadilden ayıran 
terimlerle uygularsanız, onu bir büyü haline getirirsiniz. O zaman bilim ile büyü arasındaki sınır kalkar, bilim de bir 
gizem, bir büyü olur. Hekimlik terimlerinin yabancı sözcüklerle karşılanmasına hekimliği bir büyü haline getirdiği için 
karşıyım. Hekimlik, bir bilim olarak kendini büyüden ayıran genel dikle, ulusal dile gereksinir. Bir sanat, bir iyileştirme 
sanatı olarak da halkın buyruğundaysa terimleri halk diline, ulusal dile uydurmak zorundadır. 

Bu vargıya başka bilim adamlarımız da ulaşmıştır. “Bilim Dilinde Türkçe’nin Kullanımına Yönelik Sorunlar ve 
Çözümleri” başlıklı sunuşunda sözü “Tıp Dilinde Büyüsel Düşünce”nin yerine değinirken Prof. Dr. M: Orhan Öztürk, 
şu soruları soruyor:

Büyük gelişmelere karşın, bilimde büyüsel düşüncenin tümden silinmediğini gösteren birçok örnek verilebilir. Bir 
yabancı sözcük ya da terim neden bilimseldir de , tüm anlamını verebilen bir yerli sözcük bilimsel sayılmamaktadır? 
Örneğin hekimler neden reçetelerinde “boite” yerine kutu sözcüğünü yazmazlar? Neden yabancı bir sözcük bilimsel 
olabilir de yerli bir sözcük olamaz? Örneğin “karın” sözcüğü neden bilimsel olmaz da “batın ya da abdomen” sözcükleri 
bilimsel olur? Neden yalın, açık ve kısa bir cümle bilimsel sayılmıyor da karmaşık, uzun ve anlaşılması zor bir cümle 
bilimsellik izlenimi bırakıyor? Bu sözcükler, bu tür tümceler anlaşılmamaları, bir yetkeden öğrenilmiş olmaları, bir yet-
keyi temsil etmeleri nedeniyle, içerdikleri bilimsel anlamın dışında ve o anlamla ilgisi olmayan, bilimsellikle açıklana-
mayacak bir büyüsel değer, bir büyüsel güç yüklenmişlerdir

Bu sorunun artalanında da anadilde düşünmeme alışkanlığı vardır. Tartışma götürmez bir gerçektir ki insan yal-
nızca bir dilde, kendi anadilinde açık seçik düşünebilir. İnsan için en aydınlık dil, en anlaşılır dil kendi öz dili, kendi 
anadilidir. Bu bağlamda hekimlik dilinin terimlerini Türkçeleştirme düşünsel bir zorunluluk olarak çıkıyor karşımı-
za. Diyelim ki “enfarktüs” sözcüğü yerine Türkçe bir karşılık önerilmiştir: tıkanca. Karşılığın yerinde, uygun olup ol-

madığı bu alanın uzmanlarınca tartışıla-
bilir. O, işin ayrı bir yönü. Bu iki sözcükle, 
“tıkanca” ve “enfarktüs” sözcükleriyle ilk 
kez karşılaşan bir Türk çocuğu, “tıkanca” 
teriminin anlattığı kavramı henüz öğre-
nememiştir. Ancak daha önceden bil-
diği “tıkanmak” fiilinden bir şeyler sez-
meye, çıkarmaya başlamıştır. Öğrenme 
yolunda önemli bir kazançtır bu. Oysa 
“enfarktüs” sözcüğü bir Türk çocuğuna 
hiçbir şey söylemez; bunun “tıkanmak-
la” ilgili olduğu ayrıca kendisine öğre-
tilmesi gerekir. Böyleyken hekimlerimiz 
yıllar boyunca bu sözcüğü kullanagel-
miş, ona Türkçe bir karşılık bulunabilir 
mi sorusunu sormamışlardır. Bunun gibi 
göğüs boşluğunun içini ve bu boşluğun 
içinde bulunan akciğerin dışını kaplayan 
zara Osmanlıca “gışa-i cenb”, Fransızca 
“plévra” demişler de akciğer zarı diye-
memişler. Aynı biçimde kandaki alyuvar 
sayısının azalmasından doğan hastalık 
için “anemi” demişler de kansızlık deme-
ye dilleri varmamıştır.
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Neden böyle olmuştur bu? 
Birçok neden sayılıp döküle-
bilir. Kanımca baş neden önce 
de değindiğim gibi hekimle-
rimizin, bilim adamlarımızın 
bu yabancı kökenli sözlerin, 
terimlerin Türkçe’yle karşılana-
cağına, bunlara Türkçe karşılık-
lar yaratılabileceğine inanma-
yışlarıdır. Düşüncelerini Türkçe 
söz değerleriyle oluştururlarsa 
anlatımın bilimselliğini yitire-
ceği kanısı içinde olmalarıdır. 
Bu yüzden yabancı kökenli 
terimlerin çekim alanı dışına 
çıkma cesaretini göstereme-
mişlerdir. 

Peki, hekimlik dilimizi Türk-
çeleştirme yönünde bugüne 
değin hiç mi çalışma yapılma-
mıştır? Türk Dil Kurumu’nun 
kuruluşu, dil devriminin uygu-
lamaya konuşuyla birlikte bu alanda da kimi çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Örneğin Dr. Şefik İbrahim İşçil’le 
(1892–1957), Türkçe Edebiyat Öğretmeni Ali Ulvi Elöve (1880–1954) ikilisinin hazırladığı Türkçe Hekimlik Terimleri 
Üzerine Bir Deneme adlı sözlük, bu çalışmaların başında gelir. Sözlükte 12.000’i aşkın hekimlik terimi ele alınmıştır. 
Sözlüğün hazırlayıcıları terimlere Türkçe karşılıklar ararken Kâşgarlı Mahmut’un Divan-ü lügat-it Türk, Mütercin 
Asım’ın Kamus, Şemsettin Sami’nin Kamus-i Türki ve Rus bilgini Radlof’un ünlü Türk Lehçeleri Sözlüğü gibi çok deği-
şik kaynaklara başvurmuşlardır. Ayrıca Orhun Yazıtları’ndan Dedem Korkut Masalları’na değin birçok yazılı kaynağı 
ve halk dilini sıkı bir taramadan geçirmişlerdir. Bu yönüyle bu sözlük, hekimlik terimlerini Türkçeleştirmek isteyen-
lere kılavuzluk yapabilecek bir niteliktedir. Sözlükteki öneri terimlerden kimi örnekler vereyim: ölük (kadavra), ölü 
açımı (otopsi), yürek yazım (kardiyografi), yelpik (astım), danışım (konsültasyon), aşırgan (kleptoman)...

Dr. Şefik İbrahim İşçil, sözlüğünde önerdiği bu Türkçe karşılıkların özellikle Greko-Latin kökenli terimlere düşkün 
kişilerce nasıl alaya alındığını, tepkilerle karşılandığını belirterek bundan yakınıyor.

Bir başka çalışma da Türk Dil Kurumu’nun yönlendiriminde Prof. Dr. Saim Ali Dilemre’nin (1980–1954) 1945 yılında 
yayımlanan Hekimlik Dili Terimleri adlı incelemesiyle Tıp Terimleri Üzerine İki Konuşma başlıklı yapıtıdır. Özellikle 
hastalık adlarını ağırlıklı olarak ele alan bu çalışmalarda kimi temel nitelikli hekimlik terimlerine de Türkçe karşı-
lıklar önerilmiştir.

Hekimlik terimlerinin Türkçeleştirilmesine öncülük eden bilim adamlarımızdan biri de Or. Prof. Dr. Zeki Zeren’dir 
(1900–1973). 1946 yılında yayımladığı Anatomi Sözlüğü’nün önsözünde izlediği yolu şöyle açıklıyor:

Dilimiz gibi terimlerimizi de Arapça’dan kurtarma, Türkçeleri varsa kullanma, yoksa eski kaynaklardan araştırma, 
bulma, uygun bir şekilde yaratma, yerine göre milletlerarası kullanılış şeklini dilimize uygu şekilde alma...

Andığım bu adlarla şunu söylemek istiyorum: Hekimlik terimlerinin Türkçeleştirilmesi gereksinimi dil devrimi-
nin uygulama alanına konmasıyla birlikte yaygınlık kazanmıştır. Bu gereksinimi duyan dilsever hekimler, kendi 
alanlarının terimlerini Türkçeleştirme deneyimlerine yönelmişlerdir. Ancak bunlar yukarıda da belirttiğim gibi 
bireysel çalışmalar olmaktan öteye geçmemiştir. Nitekim bunlara hem örgütsel bir bütünlük kazandırma, hem de 
hekimler arasında kendi alanlarının terimlerini Türkçeleştirme yönelimini güçlendirme amacıyla Türk Dil Kurumu 
1976 yılında bir yarkurul oluşturmuştur. Aralarında benim de bulunduğum yarkurulda Prof. Dr. Orhan Öztürk, 
Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu, Dr. Ceyhun Atuf Kansu, Dr. Yaman Örs, Dr. Mustafa Şerif 
Onaran ve Üstün Yıldırım görev almıştır. Yarkurul, öncelikle çeşitli sözlüklerde ve yazılarda yabanı kökenli hekimlik 
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terimlerine önerilmiş Türkçe karşılıkları saptamıştır. Saptanan Türkçe karşılıklar, Türkçe’nin sözcük yaratma yol-
larına uygunluğu, terimsel bir boyut içerip içermediği yönlerinden bir değerlendirmeden geçirilmiştir. Bunlara 
yeni yaratımlar da eklenerek önce Hekimlik Terimleri Kılavuzu I adlı yapıt yayımlanmıştır. 1978 yılında yayımlanan 
bu yapıt, daha sonraki çalışmalarla geliştirilip zenginleştirilmiş, 1980’de Hekimlik Terimleri Kılavuzu adıyla yeniden 
yayımlanmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, kendi alanının terimlerini Türkçeleştirmek isteyenlere örnekçe oluşturmak, bir tür kılavuz-
luk yapmaktır. Şöyle ki 3000’i aşkın terimi içeren kılavuzun ilk bölümünde Fransızca, İngilizce, Latince, Yunanca, 
Arapça bilim sözleriyle bunların Türkçe karşılıkları verilmiş, ikinci bölümde de Türkçe terimlerin yabancı dillerden 
gelen karşılıkları gösterilmiştir. Bunlardan kimi örnekler: Duyarca (alerji), uyuşturum (anastezi), damar ışın çekimi 
(anjiyografi), yürek yazım (elektrokardiyografi), ışınbilim (radyoloji), kalıtım (genetik), emmeç (aspiratör)...

 Hekimlik terimlerinin Türkçeleştirmesinde izlenecek yolu göstermesi açısından bir özgün çalışmayı da değine-
yim kısaca. Bu, kamu yönetimi alanında bir uzmanın, Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’nun 1997 yılında Kültür Bakanlığı 
yayınları arasında çıkan Türk Hekimlik Dili adlı yapıtıdır. İlk bölümde Mıhçıoğlu, hekimlik dilimizin dünü ve bugü-
nünü tarihsel bir yaklaşımla ele alıp değerlendirmektedir. İkinci bölümde de yabancı kökenli hekimlik terimlerine 
bulduğu Türkçe karşılıkları veriyor. Abecesel bir düzenleyim içinde her terime bulunan Türkçe karşılıkların nasıl 
yaratıldıkları, hangi verilerin kullanıldığı betimleyici bir öykülemeyle açıklanıyor yapıtta.

Bu değini ve örneklerle şunu söylemek istiyorum: Hekimlik terimlerini Türkçeleştirme yolunda bize örnekçe oluş-
turabilecek kimi çalışmalar yapılmıştır. Bunları örnekseyerek biz de kendi alanımızın terimlerini Türkçeleştirebi-
liriz. Bunun için nasıl bir yöntem izlememiz gerekir? Vurguladığım gibi bireysel çalışma yerine aynı alanda çalı-
şan hekimlerin işbirliği yaparak bir kurul oluşturmaları gerekir. Oluşturulacak bu kurul, önce Türkçeleri aranılacak 
terimleri saptar. Bu saptamayı yaparken öncelik ve sonralık ilkesini göz önünde bulundurur. Örneğin kimi yabancı 
kökenli terimler vardır ki dilin toprağına kök salmıştır. Kullanım sıklığı yüksektir. Ayrıca söyleyiş, yazım ve anlaşılma 
yönlerinden pek büyük bir güçlük yaratmaz. Şu örneklerde olduğu gibi: mikrop, astım, bakteri, koma. Bu türden 
terimlere Türkçe karşılıklar arama sonraya bırakılabilir. Kimi terimler de vardır ki dilin toprağına kök salmamış-
tır daha. Bunları söylemek de, yazmak ve anlamak da güçtür: pnömokonyoz, pnömoni, respiratuar örneklerinde 
olduğu gibi. Bu türden terimlere öncelik vermek gerekir. Kuşkusuz bunların saptanılmasında o alanda çalışan 
uzmanlardan yararlanma yoluna da gidilebilir. Bir sormaca (anket) düzenlenebilir bu amaçla. Sormacaya katıla-
caklardan“ alanınızla ilgili terimlerden ilk elde Türkçe karşılık bulunmasını istediğiniz 30-40 terimi sıralayıp gönde-
riniz” doğrultusunda bir istemde bulunulur. Gönderilen listeler birleştirilerek ana liste oluşturulur.

Türkçeleştirilecek terimler dizgesi saptandıktan sonra 2. aşama, bunlara karşılık bulmadır. Karşılık bulma ya da 
yaratmada yabancı terimin Türkçe’de hangi anlamda kullanıldığının belirtilmesinden yola çıkılmalıdır. Türkçe’deki 
sözcük yapma yollarından birine (anlam yükleme ya da aktarma, çeviri, türetme ve birleştirme) başvurularak bir 
karşılık önerilir. (Alanının terimlerini Türkçeleştirmek isteyen bilimcilerimize kılavuzluk amacıyla hazırladığım bir 
yapıtın adını da anayım burada: Terim Hazırlama Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1973.)

Terimleri Türkçeleştirmede 3. aşama, önerilen Türkçe karşılıkları ilgili alan uzmanlarının değerlendirmesine ve 
kullanımına sunmadır. Unutmamak gerekir ki yabancı kökenli bir hekimlik terimine bulunan her Türkçe karşılık 
bireysel bir öneridir başlangıçta. Onun üzerinde uzlaşım sağlanır, dilin çevrimine girerse ancak o zaman dilin ortak 
değeri durumunu kazanır bu terim. Şu da var; Yabancı kökenli bir terime birden çok değişik Türkçe karşılıklar da 
önerilebilir. Doğaldır bu. İşte burada oluşturulacak bir kurulun “eşgüdüm görevi”ni yerine getirmesi gerekir. Ara-
larında bir dilcinin de bulunacağı kurul üyeleri, önerilen karşılıkları bir araya getirerek bunları anlam, Türkçe’nin 
yapısına uyguluk gibi yönlerden değerlendirerek teke indirir. Terimler üzerinde birliktelik bu yolla sağlanır. 

Olanaklar ölçüsünde Türkçe’mizin kendi öz değerlerine yaslandırılmış bir hekimlik dili yaratma. Hekimlerimizin 
çabalarıyla, emekleriyle gerçekleşecektir. Bu, hekimliğin hangi dalında çalışırsa çalışsın hekimlerimiz için hem bir 
ödev, hem de bir sorumluluktur. Bunun da baş koşulu, Türkçe’nin gücüne inanmak, düşünceyi yabancı sözcükle-
rin varlığına gereksinim duymadan Türkçe’nin toprağında üretmektir. 

yönlerinden pek büyük bir güçlük yaratmaz. Şu örneklerde olduğu gibi: mikrop, astım, bakteri, koma. Bu türden 
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Türkçeleştirilecek terimler dizgesi saptandıktan sonra 2. aşama, bunlara karşılık bulmadır. Karşılık bulma ya da 
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Nefroürolojik Deyiş lerin Kavram Dizini

Deyişlerin Tarihçesi

Bugüne kadar halk dilindeki sağlık deyişlerini araştıran çok az sayıda çalışma bulunduğu dikkati çekmektedir.

Halk dilindeki tüm deyiş(ağız)ler 1939-52 yılları arasında Türk Dil Kurumu (TDK)’nca yayınlanan “Türk Halk Ağzın-
dan Söz Derleme Dergisi”nde toplanmış ve 1993’de “DERLEME SÖZLÜĞÜ” adı altında 12 cilt halinde yayınlanmış-
tır(1). Derleme Sözlüğünde 137 bin deyiş ve ağız bulunmaktadır. Bunu izleyen yıllarda Derleme Sözlüğüne katkı 
yapan yalnızca 11 makale yayınlanmıştır(1). Ayrıca Gülensoy’un” “Türkçe Ağızlar Bibliyografyası, 2003” ve Tunç’un 
“Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini (1-2-3, 1995) isimli eserleri bu alandaki önemli başvuru kaynakları olarak 
kullanıma sunulmuştur (1).

Nefrolojik ve Ürolojik terim ve kavramların ise halk dilinde kullanılış şekillerini özel olarak araştıran herhangi bir 
kaynak bulunmamaktadır.

Bu çalışmada Nefroloji ve Üroloji (Nefroüroloji) terimlerinin halk dilindeki deyişleri, yayınlanmış genel sağlık de-
yişlerini içeren kaynakların taranmasıyla bulunmuş ve incelenmiştir.

Yayınlarda Nefroürolojik Kavramlara Uyan Deyişler

Halk dilindeki sağlık deyişlerini araştıran ilk ve en büyük araştırma 1992 de Öztek tarafından yayınlanmıştır(2). 
Bu çalışmada yazar 12 ciltlik “Derleme Sözlüğünü“ndeki 137 bin deyişi taramış ve sağlıkla ilgili 9000’e yakın deyiş 
saptamıştır.

Halk dilindeki nefroürolojik deyişlerin sayısı Ercan’ın “Sağlık Terimleri” (2006) başlıklı ve 1100 terim içeren çalışma-
sında 23, Dinç(2013)in “Türkçe’nin Kayıp Kelimeleri” isimli ve 11.000 genel ve 513 sağlık deyişini kapsayan çalışma-
sında 20’dir (3,4). Mıhçıoğlu’nun “Türk Hekimlik Dili” (1997) başlıklı ve 2800 terim içeren çalışmasında ise yalnızca 
2 nefroürolojik deyiş (belsuyu ve siyek) bulunmuştur(5).

HALK DİLİNDE NEFROLOJİK VE ÜROLOJİK 
TERİMLERİN KULLANILIŞ ŞEKİLLERİ 
Doç. Dr. Ragıp KAYAR, Serbest Meme Cerrahı, İzmir
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Güneş’in “Psikiyatrik yakınmaların halk dilindeki karşılıkları” başlıklı 
çalışmasında yer alan 250 terim arasında yalnızca iki nefroürolojik 
deyiş (cırt ve falle) bulunmaktadır. Bu iki deyiş, Öztek’ten alınmış-
tır(6).

Gülseren’in TDK Derleme Sözlüğünü tarayarak elde ettiği “Uşak ağ-
zında bitki adları ve sağlık deyişleri” isimli çalışmasında yer alan 160 
sağlık deyişi arasında nefroürolojik deyiş bulunmamaktadır (7).

Mudurnu Belediyesinin internet sitesinde yer alan “Mudurnu halk 
dili ve yöresel deyimler” başlıklı çalışmadaki 86 deyim ve 392 deyiş 
arasında sağlıkla ilgili yalnızca 3 deyim (gaseyan etme, göynü bu-
lanma, ıngıraz gitme) ve 7 deyiş (annıgabağı, çon fızlaşma, göder-
mek, gırcınmak, hesaret, kaykılagelmek) saptanmış, nefroürolojik 
kavramı karşılayan herhangi bir deyiş bulunamamıştır.

Yazar (R.K.) çocukluğunun geçtiği yörede (Antalya) kullanılan 2 nef-
roürolojik deyişi (gölertmek, siğdirmek) bulunan 219 deyişe ekle-
miştir.

İnceleme 172’si Öztek, 141’i Dinç ve diğer çalışmalardaki 5 deyiş 
olmak üzere toplam 191 nefroürolojik deyişin değerlendirilmesini 
ortaya koymaktadır (Tablo 1).

Tablo I: Çeşitli Kaynaklarda Nefroürolojik Kavramları Karşılayan Halk Deyişleri.

Yazar, Yazarın Sözcük / Deyiş   Sayısı

Yıl Alanı Kaynak Genel Sağlık NÜ-D NÜ-O NÜ-K

Öztek HalkSağl Derleme 0 9.000 172 172 33

1992 Sözlüğü

Mıhçıoğlu Eğitimci Ülker, HTK 0 2.800 2 2 0

1997

Gülseren Eğitimci Kişisel 277 160 0 0 0

2001

Ercan Jeofizikçi Ülker, Öztek 2.200 1.100 23 1 0

2006

Güneş Psikiyatri Öztek 0 250 2 0 0

2007

Dinç Gazeteci Kişisel 11.000 513 20 14 0

2013

Mudurnu Belediye ? 478 10 0 0 0

2013

Yazar(R.K.) 0 2 2 2 0

Toplam: 221 191 33

NÜ: Nefroürolojik  D: Deyiş  O: Orijinal  K: Kavram  HTK: Hekimlik Terimleri Kılavuzu
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Nefroürolojik Deyişler ve Kavramlarla İlişkileri

Öztek’in çalışmasındaki 9000 deyiş incelendiğinde büyük bir çoğunluğu “bodur, şişman, kısa, cılız” gibi beden 
yapısını yansıtan çeşitli sıfatların oluşturduğu görülmüştür. Çocuk, kadın ve erkek cinsel organlarını karşılayan çok 
sayıda deyiş bulunmakta, ancak bu alan konumuz dışında kalmaktadır.

Genel olarak sağlık deyişlerine bakıldığında şu ortak noktalar dikkat çekmektedir:

a-Bilinen bir sözcük yöreden yöreye farklı sesletilmektedir:

 örnek: böbrek/bebrek/böğrek/böyrek

b-Ayni sözcük yörelere göre değişen çok farklı anlamlarda kullanılabilmektedir:

 örnek: kursak/mide/kalb/akıl/yemek borusu

 göden/boğaz/bebek maması/cılız/çıplak/göğüs/ mide

 akarca/inatçı fistül/bel soğukluğu/kaplıca/kemik veremi (osteomiyelit)

c-Bazen bir kavram yöreye göre değişen farklı anlam ve ağızlarla kullanılabilmektedir:

 örnek: bıngıldak/dıngıldak/dıngıldoh/mıngıldak/mınkıldak/mınıldak

 bıngıldak/emgeç/emik/mide/omak

d-Bazı deyişler ise yanlış sesletimi yansıtmaktadır:

örnekler: (YANLIŞ/DOĞRU): daket/takat, donanma/dolama, gumsuk/kusmuk, gusak/kursak, gübrüz/gürbüz, 
giprük/kirpik, hücut/vücut, ilancık/yılancık, leççe/çehre, mekirip/mikrop, ukuy/uyku, ülüzgar/rüzgar, yuku/
uyku

e-Bazı halk deyişleri ise yalın bir anlatıma sahip-
tir:

örnekler: alta: koma, göverti: ekimoz, kolun-
köprüsü: köprücük kemiği, kesim: beden, olu-
şat: yapı

Öztek’in benzersiz çalışmasında yaptığımız araş-
tırmada Nefroloji ve Üroloji kavramlarını karşıla-
yan 

172 deyiş bulunmuştur. Bu deyişlerden 45’i işe-
mek (miksiyon), 33’ü böbrek, 22’si idrar (sidik), 
17’si testis (erbezi), 11’i mesane (sidik torbası) 
ve 6’sı ise yatak ıslatan (enürezis noktürna) kar-
şılığında farklı yörelerin kullanmakta olduğu de-
yişlerdir. Bu 6 kavram 134 farklı deyişle karşılan-
makta, bu ise her kavramın ortalama 20 deyiş ile 
karşılandığı anlamına gelmektedir. Geri kalan 38 
deyiş ise 27 kavramı karşılamaktadır.

Öztek’in çalışmasında işemek karşılığı olarak 
kullanılan 45 farklı deyişte benzeşik sesletim 
altgrupları şunlardır: (bızık etm., bızik etm., bibiş 
etm., bijik etmek), (cişetmek, çişlemek, çillemek), 
(cırlamak, çullamak, cur etmek, cüllemek), (çö-
dürmek, çöğdürmek, çöndürmek, çövdürmek), 
(diidirmek, diğdirmek, diydirmek), (cörletmek, 
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göl etmek, hörletmek), (kanakıtmak, kanalmak). Gruplandırılamayan diğer deyişler ise; (akıtmak, apuetmek, cal-
duragin, evşen etmek, gezekmek, guşak açmak, siğmek, südüklemek, tebsetmek) dir.

Öztek’in çalışmasında “böbrek” karşılığı olarak 33 farklı deyiş bulunmakta, böbrek sözcüğüne yakın 11 farklı kul-
lanım şekli (bebrek, boğrek, boorek, bödek, bödelek, böderek, bödülek, böğrek, böörek, böyrek, böyreyin) yer 
almaktadır.

Sesletimi benzeşik alt gruplar ise (bumburek, dömbelek, gogolek, hödelek , mumrek, pörtelek, pötelek, tıngırdek, 
tömbek), (gucik, gucçik, guccik, gurççuk, gurçik, kurçik), (bıdı, bıdık, bızık) ve (cıngıl, dıngıl) olup (böğürcük, kan-
gal, sadır, tikmel) ise gruplanamamıştır.

Öztek çalışmasında sidik (idrar) karşılığında 21 farklı deyiş (bızık, biş, bişsa,cılım,culcul, çurçur, durucak, duruçiş, 
işek, işemik, işemük, işenik, işeyh, kocalık, sadır, sidek, siydik, siytik, südük, süydük) yer almaktadır.

Öztek’in eserinde erbezi (testis) karşılığında 13 farklı deyiş (billor, billur, bilor, bilyor, cor, daççık, dangal, daşşak, 
dıngıl, fıdıl, fındık, gogo, tokurdak) bildirilmektedir.

Ayni eserde mesane için 11 (fışdılık, gok, kavık, kavluh, kavluk, kavuk, kovuk, siytiktik, sueleği, suluk, südük tor-
bası) ve yatak ıslatan için 6 (beli gevşek, falle, fışfırdal, laşga, sellimaraz, sellimedek) farklı deyiş bulunmaktadır(2)

Öztek’in çalışması içerdiği 172 nefroürolojik deyişin 33 kavramı karşıladığı görülmektedir. Bunun anlamı ise, her 
nefroürolojik kavram ortalama 5 farklı deyişle karşılanıyor demektir.

Ercan’ın çalışmasındaki 1100 sağlık teriminden yalnızca 23’ü nefroürolojik deyiş olup, Öztek’in çalışmasında yer 
almayan tek deyiş “küyük” (mesane) dür(3).

Dinç’in çalışmasındaki 513 sağlık deyişinden 20’si nefroürolojik deyiş olup bunlardan 14’ü Öztek’in çalışmasında 
yer almamıştır. Bu deyişler şunlardır: “akıdak, atmık, coco, cul, çöğdürgen, dedek, ecik, gaşanmak, gelmizek, 
godalak, işecik, moylamak, siğmek, tikmel” (4).

Mıhçıoğlu’nun çalışmasındaki 2800 sağlık terimi 
arasında yalnızca 2 nefroürolojik deyiş (belsuyu ve 
siyek) saptanmıştır (5). 

Yazar(RK)’ın Antalya yöresinden eklediği iki deyiş ise 
(gölertmek, siğdirmek)’dir.

Farklı kaynaklardan derlediğimiz 191 nefroürolojik 
deyiş, günümüzde kullanılan kavramların abecesel 
dizini şeklinde yazı sonuna eklenmiş bulunmaktadır.

Nefroürolojik Deyim içeren Çalışmaların Değer-
lendirilmesi

İncelenen 7 kaynaktan 2’sinde nefroürolojik kavram 
karşılayan halk deyişi bulunmamaktadır.

Nefroürolojik kavram içeren 5 çalışmada ise deyiş 
sayıları toplamı 219 (yazarın eklediği iki deyiş hariç) 
bulunmuştur. Bu deyişlere karşı gelen kavram sayısı 
33 olup bu kavramlardan tümü Öztek çalışmasında 
bulunmakta, diğer çalışmalarda yeni kavram bulun-
mamaktadır.

Yapılan çalışmaların yalnızca 2‘si hekimler, diğer 5’i 
ise tıp dışı alan uzmanlarının (eğitimci, gazeteci ve 
jeofizikçi) eserleridir. Orijinal 191 deyişin (yazarın 
2 deyişi dahil) 17’si (%8.9) tıp dışı yazarların katkısı 
olarak karşımızdadır. Bu da sağlık deyişlerinin kayıt 

Tablo 2 : Nefroürolojik Deyişlerin Kullanılış Yaygınlığı 
(Öztek,1992)

Deyiş Kullanıldığı Kent Sayısı

Çöğdürmek 23

Çövdürmek 19

Böğrek, çödürmek, “

Çöydürmek 10

Bödelek 8

Adagöde, diydirmek 7

Kavuk, işek, südük 6

Siydirmek, daşşak 5

Badak, böyrek 4

Kızılyel,tatarca 3

cullamak, çişlemek 2

bızlamak, cövdürmek “

aktutma, attırmak, bıdı “

bızık, bogrek, pörtelek “

su eleği, siytik, çöl etmek “

çillemek, çodürmek “

evşen etmek, kavuk “

sadır, badanak, dıngıl 2
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altına alınmasında toplumdaki her kesimden gönüllü ve ilgili kişilerin katkı yapabileceğini göstermektedir. Ancak 
araştırıcılar arasında Tıp tarihçilerinin bulunmadığı dikkati çekmektedir. Oysa sağlık folklorumuz, inanç ve gele-
neklerimizi anlamanın önemli bir yolu da halkın sağlık deyişlerinden yola çıkmaktır. Örneğin; huy ve bağ kestirme, 
boğaz çektirme, sancı oku, zemberek vurma (4) gibi uygulamaları kaç hekim bilmektedir? Bunları gün ışığına 
çıkarmak Tıp Tarihçilerinin hekimlere olduğu kadar halka karşı da olan borcudur.

Her ne kadar Tunç’un 1995’ te yayınlanan “Derleme Sözlüğü ve Kavramlar Dizini 1, 2 ve 3” isimli eseri (1) Derle-
me Sözlüğü’ndeki tüm deyişleri karşılayan kavramları abecesel bir dizinde sunmuş olsa da bu değerli çalışma tıp 
alanında çalışanlar için çok geniştir. Sağlık deyişleri incelediğimiz hiçbir çalışma kavramsal dizinler içermemekte-
dir.

İncelediğimiz 191 nefroürolojik deyişin 174’ ünde (% 91.1) deyişin kullanım yeri (kent olarak) bildirilmiştir. Beş 
çalışma içinde deyişlerin kullanılış yeri hakkında bilgi veren tek çalışma, Öztek’in çalışmasıdır. Bu çalışmasındaki 
172 deyişin 135’i (%78.5) tek kentte, 20’si 2 kentte (%11.6) ve geri kalan 17 deyiş ise 3 ve daha fazla sayıda kentte 
(%9.9) kullanılmaktadır (Tablo 2). Üç ve daha fazla kentte kullanılan deyişleri “yaygın deyiş” kabul edersek, deyiş-
lerin ancak onda birinin yaygın olduğu söylenebilir.

Bu halk deyişlerinin büyük çoğunluğu Öztürkçe olmasına karşın azınlıkta olan kimileri de dilimizin öz varlığı değil-
dir. Şöyle ki ; etmek, yapmak vb. yardımcı fiil kullanılan edimler (evşen etmek, bijik etmek vb.) Dilimizin özvarlığı 
olmamasına karşın zengin ve kültürel varlığımızın bir parçasıdırlar.

Hasta ve yakınları ile hekim iletişiminde halk deyişlerinin önemi

Sağlıkla ilgili halk deyiş ve ağızlarının hekim yönünden en önemli yönü, hasta ve yakınları ile olan iletişimini et-
kilemesidir. Günümüzde hekim odaklı yaklaşım, yerini hasta odaklı yaklaşıma bıraktığı için her türlü tıbbi işlem 
öncesinde (röntgen çekimi, özel muayene ve incelemeler, biyopsi ve cerrahi işlemler vb.) hastadan aydınlatılmış 
onam almanın bizzat hekim tarafından yapılma gereği, hasta yakınlarına tanı ve tedavi hakkında bilgi verme 
sırasında iletişimi olumlu etkileyebilecek her türlü araç ve gereç (broşür, kitapçık, sağlık magazinleri, CD, DVD, 
internet siteler. vb.)’in önemini artırmıştır.

Bu doğrultuda gerek hasta ve yakınlarının vereceği ipuçlarını anlamada, gerekse onların yabancı oldukları tıbbi 
terimleri açıklamada alışkın oldukları deyişleri kullanmak ,hekime duyulan güven ve sempatiyi artıracaktır.

Ülkemizde yaşanan yoğun iç-göç ve seyahat, özelikle büyük kentlerde hekimin karşısına hemen her yöreden 
hasta ve yakınını getirmektedir.

Bu nedenlerden dolayı hekimlerin öncelikle çalıştığı yöreye ait olmak üzere tüm sağlık deyişlerinden haberdar 
olmasında yarar vardır.

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Eylül 2013 / Sayı 9 13



Hekim, hasta ve yakınları arasındaki iletişimi sırasında ilk kez duyduğu bir deyişi (mümkünse kullanıldığı yöreyi)
not almalı ve deyiş sözlüklerinde bulamadığı yeni deyişleri “Ulusal Sağlık Deyişleri Veritabanı”na ulaştırmalıdır. 
150 bin hekimin bu veritabanını ne kadar zengin bir veri kaynağı haline getireceğini zaman gösterecektir.

Öte yandan tıp terimlerinin Türkçeleştirilmesi uğraşı veren hekim ve dil uzmanlarının da sağlık deyiş ve ağızların-
dan esinlenerek yararlanmaları akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Sonuç olarak sağlık deyişlerinin saptanıp kullanılması hasta ve yakınlarına olduğu kadar hekimlere de büyük yarar 
sağlayacağı inancındayız.

SONUÇ

Bu çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir:

1. İncelenen 191 nefroürolojik halk deyişi yalnızca 33 tıbbi kavramı karşılamaktadır. Kavram başına ortalama 5.8 
deyiş düşmektedir.

2. Deyişlerden 174’ ünün kullanıldığı yer bilinmekte olup, bunlardan yalnızca 17 si (%9.9) üç ve daha çok sayıda 
kentte kullanılmaktadır. Yani deyişlerin büyük çoğunluğu yöreseldir.

3. Hekimin halkın sağlık deyişlerini öğrenmesi hasta ve yakınları ile iletişimini olumlu etkileyebilir.

4. Halkın alacağı sağlık hizmet kalitesini ve bozulan hasta ve yakını ile hekim iletişimini olumlu etkileyebileceği 
gerçeği karşısında; Türk Tabipler Birliği ve Türk Dil Kurumu ortaklaşa ve/veya kendi bünyelerinde her Türk 
vatandaşının katkı ve kullanımına açık bir “ULUSAL SAĞLIK DEYİŞLERİ VERİTABANI”nı yaşam a geçirmelidir.

5. Her Tıp Disiplini ve Derneği kendi alanındaki terim ve kavramların halk dilindeki deyişlerini araştırmalı, kayıt 
altına almalı ve derlenen verileri erişime açık olarak halk hekim ve araştırıcıların kullanımına sunmalıdır.

6. Tıp kavram ve terimlerinin halk dilindeki kullanış şekilleri (deyiş ve ağızlar) Türkçeleştirme çalışmalarını yürü-
tenler kadar, Tıp Tarihi ve Halk Sağlığı Uzmanlık dalları için yeni ve bakir bir çalışma alanıdır.
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adagöde: vücutta şişme,  ödem

albuminüri: aktutma, kızılyel

ayakta işeme: attırmak, septirmek

bel soğukluğu (gonore) olan kişi: süzenek

böbrek: bebrek, bıdı, bıdık, bızık, boğrek, boorek, bö-
dek, bödelek, böderek, bödülek, böğrek, böğürcük, 
böörek, böyrek, böyreyh, bumburek, cıngıl, dedek, dın-
gıl, dömbelek, gogelek, gucik, guccik, guççik, gurçcuk, 
gurçik, höndelek, kangal, kurçik, mumrek, pörtelek, 
pötelek, sadır, tıngırdek, tikmel

böbrek hastalığı: büregavruzu, gelincik

böbrek sancısı (renal kolik): böğürce, tatarca

böbrek yatağı (boşluğu): gebece

bödeleği düşük: kansız (anemik)

çiş: bak: sidik.

çişi gelmek: kocalık tutmak

çok işeyen (poliüri’li): saksak

dizüri (sidik zoru): südüklüğü dutulmak

enürezis noktürna: bak: yatak ıslatma(gece)

erbezi : bak: testis

ersuyu: bak: meni

fışkırtarak (sesli) işemek: dızıratmak, tiğdirmek, tiydir-
mek

gonore (bel soğukluğu)’li kişi: süzenek

her yere işeyen: akıdık, mamır

her yere işemek: coldurtmak

idrar: bak: sidik

işemek (miksiyon, su dökmek): akıtmak, apu etmek, 
belermek, bıziketm, bızlamak, bibişetm., bijiklemek, 
biziketm, calduragin, cırlamak, cişetmek, cörletmek, 
cövdürmek, cullamak, cur etmek, cüllemek, çilemek, 
çişlemek, çodürmek, çödümek, çödürmek, çöğdirmek, 
çöğdurmek, çöğdümek, çöğdürmek, çöğmek, çöldür-
mek, çöndürmek, çönmek, çövdirmek, çövdürmek, 
çöydürmek, çöydürüklemek, didirmeg, diğdirmek, 
diydirmek, evşen etm., gaşanmak, gezekmek, gölert-
mek, guşak açmak, hörlemek, kanakıtmak, kanalmak, 
loletm., moylamak, siğdirmek, siğmek, südüklemek, 
tebsetmek

işetmek: piş etmek

kansız (anemik): bödeleği düşük

meni (semen, ejakulat): atmık, belsuyu, cağ, çara, erlik, 
ersuyu

mesane (sidik torbası): fışdılık, gok, kavık, kavluh, kav-
luk, kavuk, kovuk, kuğuk, siytiktik, su eleği, suluk, sü-
dük torbası

miksiyon: bak: işeme

orşiepididimit (i olan kişi): debedaşşah, debeli, pot

pişik(sidiğe bağlı) oluşması: bıçılmak

pollaküri(li kişi): süzegen

sesli (fışkırtarak) işemek: çöğdürmek, dızıratmak, tiğ-
dirmek, tiydirmek

sık işeyen (pollaküri’li): süzegen

sidik (çiş, idrar): akıdak, bızık, biş, bişsa, cılım, coco, cul, 
culcul, curcur, çödürük, durucak duruçiş, işecik, işek, 
işemik, işemük, işenik, işeyh, kocalık, küçüksu, sadır, si-
dek, siydik, siytik, südük, süydük

sidiğini tutamayan: sarsak, süzegen

sidiğin pişik yapması: bıçılmak

sidik torbası: bak: mesane

sidik yolu(uretra): sidekliğ, siyek

sidik zoru(dizüri): südüklüğü dutulmak

skrotum veya testiste şişlik, ağrılı yara: debedaşşak, de-
beli, pot

testis(erbezi): aya, badak, badanak, billor, billur, bilor, 
bilyor, cor, daççık, dangal, daşşak, dıngıl cul, culcul, cur-
cur, çödürük, durucak, ecik, fıdıl, fındık, godalak, gogo, 
kodak, tokurdak

uretra(sidikyolu): sidekliğ, siyek

uykuda işemek: bak: yatak ıslatmak

üremi: ağşiş

yatak ıslatan: beli gevşek, çöğdürgen, falle, fışfırdal, 
gelmizek, laşga, sellimaraz, sellimedek

yatak ıslatmak(enürezis noktürna): çöletmek, sodırlan-
mak (çişle ıslanmak), yatağa itmek 

zamansız işeme: cırt

HALK AĞZINDAKİ NEFROÜROLOJİK DEYİŞLERİN KARŞILIK (KAVRAM) DİZİNİ:
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Aşağıda hepimizin bildiğini düşündüğüm ancak sunumlarımızda kullanmadığımız ya da özenmediğimiz güzel 
terimlerimizden yalnızca birkaç örnek sunuyorum. Bundan amacım bunları öğretmek değil sadece dikkatinizi 
çekmektir, yoksa binlerce örnek verilecek kadar güzel terimlerimiz var, bu konuda özenli davranacak değerli mes-
lektaşlarım bunları çeşitli kaynaklardan rahatlıkla bulabilir. Yeter ki kendi dilimize hakettiği yeri verecek bilince 
sahip olalım, gerisi çok kolaydır.

TÜRKÇESİ VARKEN: 
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI

Enfl amasyon : Yangı

Terapi, tedavi : Sağaltım

Hücre : Göze

İnterstisyum : Aradoku

Hematüri : Kanişeme

Fonksiyon : İşlev

Gaita : Dışkı

Anemi : Kansızlık

Eritrosit : Alyuvar

Lökosit : Akyuvar

İmmunomodulatör  : Bağışıklığı düzenleyici

İmmunosupresor : Bağışıklığı baskılayıcı

Primer : Birincil

Sekonder : İkincil

Markır : Belirteç

Batın : Karın

Nüks : Depreşme

Kalkül : Taş

Patent : Açık

Malign : Kötücül

Sensitize : Duyarlı

Spesifik : Özgün

Nonspesifik : Özgün olmayan

Posttransplant : Nakil sonrası

İnternet : Bilgisunar

Mevcut : Var

Cross-match : Çapraz eşleştirme

İntravasküler : Damariçi

Ekstravasküler : Damardışı

Vazokonstriktör : Damar kasıcı

Vazodilatör : Damar gevşetici

Sörvi : Sağkalım

Donör : Verici

Resipian : Alıcı

Hidrate etmek : Sıvı vermek

Fraktür : Kırık

Anjiotensin konverting enzim : Anjiotensin 
dönüştürücü enzim

Rezidüel renal fonksiyon : Kalan böbrek işlevleri

Renal replasman tedavileri : Böbrek yerine koyma 
tedavileri
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