
OCAK 2010 / Say 5

EDİTÖR
Prof. Dr. Taner Çamsarı

TERİM KOLU
Prof. Dr. Taner Çamsarı
Prof. Dr. Ferah Sönmez
Doç. Dr. Ragıp Kayar

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,                        
Nefroloji Bilim Dalı, İnciraltı, İzmir
Tel: (0232) 412 37 60 (Hastane) - 279 09 29

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ
Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. 63/1                
80220-1 Nişantaşı, İstanbul
Tel: (0212) 219 48 82 - 219 48 83
www.tsn.org.tr

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ
TERİM KOLU BÜLTENİ

Bu bülten, Türk Nefroloji Derneği’nin 
resmi yayım organı olan Türk Nefroloji, 
Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi’nin 
sürekli bir ekidir.

“Y” YE VAR MISINIZ, YOK MUSUNUZ?
Prof. Dr. Ali Tahsin GÜNEŞ

SUNUŞ
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI

FRANSIZCA’NIN TIP TERİMLERİMİZE ETKİSİ
Doç. Dr. Ragıp KAYAR

KÜRESELLEŞME, DİL ve KÜLTÜR
Yard. Doç. Dr. Emine KOLAÇ



2

Terim Kolu Başkanı’ndan

Türk Nefroloji Derneği Başkanı

3

Bilim Dili Olarak Türkçe’yi Kullanmak



2

Terim Kolu Başkanı’ndan

Türk Nefroloji Derneği Başkanı

3

Bilim Dili Olarak Türkçe’yi Kullanmak



Bu yazıda, batı kökenli terimlerde yan yana yazılan “-ia-, -ie-, -io-, -iu-” sesli harfl erinin arasına “y” harfi  konarak yapılan 
Türkçeleştirmenin mi, yoksa “y” harfi  konmadan yapılan Türkçeleştirmenin mi uygun olduğu konusu ele alınmaktadır.

Batı kökenli tıp sözcük ve terimlerinin Türkçeye ödünçlenmesinin belli ilkeler içinde olması gerekmekteyse de, 
bu konunun kesin standartları henüz oluşmamıştır. Türkçeleştirmeler’de Türk dilinin ses özelliklerine dayanarak 

eskiden beri kullanılan belli oturmuş kalıplar vardır. Buna, “-ia-, -ie-, -io-, -iu-” seslileri arasına konan “y” harfi  kullanımı 
örnek olarak verilebilir. “Y”li yazım biçimi, yan yana yazılan ve okunduğunda aralarına “y” sesini alan “-ia-, -ie-, -io-, -iu-” 
harfl erini içeren sözcüklerin Türkçeleştirilmesi’nde eskiden beri yeğlenmektedir. Bu “y”li yazımın günlük dilimizde 
de pek çok örneği vardır: Antalya, Mudanya, Türkiye, akasya, manolya v.b. Bu sözcüklerin “Antalia, Mudania, Türkie, 
akasia, manolia” gibi yazımları hiç olmamıştır. Tıpta da “y”li yazım biçimi yerleşik olup “y”siz yazım biçimi yoktur 
denebilir [Örn.: infeksiyon (infeksion yok), elefantiyazis (elefantiazis yok), diyabet (diabet yok)].  

Ancak günümüzde “y”siz yazımı yeğleyen “y’siz yazım taraftarları” da bulunmaktadır. 
Günümüzün hekimi ağırlıkla İngilizce yayınları izlediğinden gözü giderek İngilizcedeki yazımlara alışmaktadır. 
İngilizcenin, tıp terimlerinin yazımı açısından, Latinceye en yakın batı dili konumunda olması bizleri giderek Latince 
yazıma yaklaştırmaktadır. Bu görsellik bir yandan avantaj sağlamakta, Fransız diline dayanan yazımlar ile Fransızca 
ek ve kök kullanım alışkanlıkları giderek azalmakta ve tıp dilimizin Latinceden uzaklaşmış eğri büğrü sözcükleri 
giderek ortadan kalkmaktadır. Ancak İngilizcedeki Latince terimleri görmeye alışan kişi, İngilizcede karşılaştığı 
yazım biçimini çok az değiştirerek Türkçeleştirme eğilimi göstermektedir. Bu görsel alışkanlık sonucu “atrial, biopsi, 
brakial, nefrolitiaz, niasin, psoriazis, skabies, telangiektatik” biçiminde yazımlar ortaya çıkmaktadır. Ancak, “y’siz 
yazım taraftarları”, bazı terimleri “y”siz kullanırken daha çok sayıdaki benzer terimi “y”li biçimde yazmakta ve yalnızca 
keyfi liğe dayanan ikili bir standart uygulamış olmaktadırlar.

Konunun ayrıntılanması ereğiyle “y”li ve “y”siz yazımları örnekleyecek olursak: 

1. -ia- (Araya “y” alıp -iya- olur ya da -ia- kalır):

LATİNCE - İNGİLİZCE            TÜRKÇE      “Y”li  “Y”siz
Lat. Acariasis - İng. acariasis -     Tür. akariyazis > akariyaz ...............  [akariazis].
Lat. adnexialis - İng. adnexial -                 Tür. adneksiyalis > adneksiyal .......   [adneksial] 
Lat. aphrodisiacus - İng. aphrodiasiac -     Tür. afrodiziyakus > afrodiziyak .... [afrodiziak]
Lat. artifi cialis - İng. artifi cial -                  Tür. artifi siyalis > artifi siyal ............ [artifi sial]
Lat. atrialis - İng atrial -                      Tür. atriyalis > atriyal ..............         [atrial]
Lat. bacterialis - İng. bacterial -                 Tür. bakteriyalis > bakteriyal ......... [bakterial]
Lat. brachialis - İng. brachial -                   Tür. brakiyalis > brakiyal                 [brakial]
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Lat. brasilianus - İng. brazilian -                Tür. braziliyanus > braziliyan ......... [brazilian]
Lat. cercarialis - İng. cercarial -                 Tür. serkariyalis > serkariyal .......... [serkarial]
Lat. cicatricialis - İng. cicatricial -             Tür. sikatrisiyalis > sikatrisiyal ...... [sikatrisial]
Lat. ciliaris - İng. ciliar -                            Tür. siliyaris > siliyar .......................  [siliar]
Lat. Diabetes – İng. diabetes -                   Tür. diyabetes > diyabet ................... [diabet]
Lat. Diagnosis - İng. diagnosis -                Tür. diyagnozis > diyagnoz                [diagnoz]
Lat. Diagramma – İng. diagram -              Tür. diyagramma > diyagram           [diagram]
Lat. Dialysis - İng. dialysis -                     Tür. diyalizis > diyaliz ......................  [dializ]
Lat. Dialogus - İng. diyalog -                    Tür. diyalogus > diyalog ...................  [dialog]
Lat. Diaphragma – İng. diaphragma -       Tür. diyafragma                                   [diafragma] 
Lat. Diarrhea – İng. diarrhea -                   Tür. diyarea > diyare .......................  [diare]
Lat. diascopicus - İng. diascopic -             Tür. diyaskopikus > diyaskopik ......  [diaskopik]
Lat. Diathesis – diathesis -                         Tür. diyatezis > diyatez ....................  [diatezis]
Lat. Elephanthiasis - İng. elephantiasis -   Tür. elefantiyazis > elefantiyaz........  [elefantiaz]
Lat. epithelialis - İng. epithelial -               Tür. epiteliyalis > epiteliyal ....... ...... [epitelial]
Lat. -ialis - İng. -ial -                                  Tür. -iyalis > -yal ...........................     [-ial]
Lat. -iasis - İng. -iasis -                              Tür. –iyazis .............................            [-iazis]
Lat. essentialis - İng. essential -                 Tür. esensiyalis > esensiyal ..............  [esensial]
Lat. excoriativus – İng. excoriative -         Tür. ekskoriyativus > ekskoriyatif   [ekskoriatif]
Lat. exfoliativus - İng. exfoliative -           Tür. eksfoliyativus > eksfoliyatif  .... [eksfoliatif]. 
Lat. facialis - İng. facial -                          Tür. fasiyalis > fasiyal ....... ............... [fasial]
Lat. glacialis - İng. glacial -                       Tür. glasiyalis > glasiyal) .................. [glasial]
Lat. labialis - İng. labial -                           Tür. labiyalkis > labiyal..................... [labial] 
Lat. mercurialis - İng. mervurial -              Tür. merkuriyalis/merkuriyal ..... .... [merkurial]
Lat. microbialis - İng. microbial -              Tür. mikrobiyalis > mikrobiyal......... [mikrobial]
Lat. miliaris - İng. miliar -                          Tür. miliyaris ................ .................... [miliaris]
Lat. Myiasis - İng. myiasis -                       Tür. miyiyazis .................................... [miiazis].
Lat. Nephrolithiasis - İng. nephrolithiasis -  Tür. nefrolitiyazis > nefrolitiyaz.......             [nefrolitiaz]
Lat. Niacinum - İng. niacin -                      Tür. niyasinum > niyasin...... ............ [niasin]
Lat. Progeria - İng. progeria -                     Tür. progeriya > progeri .................. [progeria]
Lat. Psoriasis – İng. psoriasis -                   Tür. psoriyazis > psoriyaz ................ [psoriazis]
Lat. psoriaticus - İng. psoriatic -                Tür. psoriyatikus > psoriyatik ........   [psoriatik]
Lat. Psychiatria - İng. psychiatry -             Tür. psikiyatriya > psikiyatri ..........  [psikiatri]
Lat. tangentialis - İng. tangential -             Tür. tangensiyalis > tangensiyal ...... [tangensial]
Lat. telangiectaticus - İng. telangiectatic - Tür. telangiyektatikus > telangiyektatik       [telangiektatik]
Lat. variatio - İng. variation -                     Tür. variyasyo > variyasyon ..... ....... [variasion] 

2. -ie- (Araya “y” alıp -iye- olur ya da -ie- kalır):

LATİNCE - İNGİLİZCE              TÜRKÇE  “Y”li  “Y”siz

Lat. Calvities - İng. calvities -                     Tür. kalvisiyes                                        [kalvisies].
Lat. Dieta - İng. diet -                                  Tür. diyeta > diyet                                  [diet].
Lat. -ieticus - İng. -ietic -                            Tür. -iyetikus > -iyetik                            [-ietik]
Lat. Myelitis - İng. myelitis -                      Tür. miyelitis > miyelit ................ .....    [mielit]
Lat. transiens - İng. transient -                    Tür. transiyens > transiyent                 [transient]
Lat. Scabies - İng.  scabies -                       Tür. skabiyes                                          [skabies]
Lat. parietalis - İng. parietal -                     Tür. pariyetalis > pariyetal                    [parietal]
Lat. Species - İng. species -                        Tür. spesiyes                                            [spesies]
Lat. variegatio - İng. variegation -              Tür. variyegasyo > variyegasyon          [variegasion]

3. -io- (Araya “y” alıp -iyo- olur ya da -io- kalır):

LATİNCE - İNGİLİZCE              TÜRKÇE  “Y”li   “Y”siz

Lat. Angioma – İng. angioma -                   Tür. angiyoma > angiyom                                [angioma]
Lat. Biopsia – İng. biopsy -                         Tür. biyopsiya > biyopsi                                  [biopsi]
Lat. Biorhythmus - İng. biorhythm -           Tür. biyoritmus > biyoritm                              [bioritm]
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Lat. brasilianus - İng. brazilian -                Tür. braziliyanus > braziliyan ......... [brazilian]
Lat. cercarialis - İng. cercarial -                 Tür. serkariyalis > serkariyal .......... [serkarial]
Lat. cicatricialis - İng. cicatricial -             Tür. sikatrisiyalis > sikatrisiyal ...... [sikatrisial]
Lat. ciliaris - İng. ciliar -                            Tür. siliyaris > siliyar .......................  [siliar]
Lat. Diabetes – İng. diabetes -                   Tür. diyabetes > diyabet ................... [diabet]
Lat. Diagnosis - İng. diagnosis -                Tür. diyagnozis > diyagnoz                [diagnoz]
Lat. Diagramma – İng. diagram -              Tür. diyagramma > diyagram           [diagram]
Lat. Dialysis - İng. dialysis -                     Tür. diyalizis > diyaliz ......................  [dializ]
Lat. Dialogus - İng. diyalog -                    Tür. diyalogus > diyalog ...................  [dialog]
Lat. Diaphragma – İng. diaphragma -       Tür. diyafragma                                   [diafragma] 
Lat. Diarrhea – İng. diarrhea -                   Tür. diyarea > diyare .......................  [diare]
Lat. diascopicus - İng. diascopic -             Tür. diyaskopikus > diyaskopik ......  [diaskopik]
Lat. Diathesis – diathesis -                         Tür. diyatezis > diyatez ....................  [diatezis]
Lat. Elephanthiasis - İng. elephantiasis -   Tür. elefantiyazis > elefantiyaz........  [elefantiaz]
Lat. epithelialis - İng. epithelial -               Tür. epiteliyalis > epiteliyal ....... ...... [epitelial]
Lat. -ialis - İng. -ial -                                  Tür. -iyalis > -yal ...........................     [-ial]
Lat. -iasis - İng. -iasis -                              Tür. –iyazis .............................            [-iazis]
Lat. essentialis - İng. essential -                 Tür. esensiyalis > esensiyal ..............  [esensial]
Lat. excoriativus – İng. excoriative -         Tür. ekskoriyativus > ekskoriyatif   [ekskoriatif]
Lat. exfoliativus - İng. exfoliative -           Tür. eksfoliyativus > eksfoliyatif  .... [eksfoliatif]. 
Lat. facialis - İng. facial -                          Tür. fasiyalis > fasiyal ....... ............... [fasial]
Lat. glacialis - İng. glacial -                       Tür. glasiyalis > glasiyal) .................. [glasial]
Lat. labialis - İng. labial -                           Tür. labiyalkis > labiyal..................... [labial] 
Lat. mercurialis - İng. mervurial -              Tür. merkuriyalis/merkuriyal ..... .... [merkurial]
Lat. microbialis - İng. microbial -              Tür. mikrobiyalis > mikrobiyal......... [mikrobial]
Lat. miliaris - İng. miliar -                          Tür. miliyaris ................ .................... [miliaris]
Lat. Myiasis - İng. myiasis -                       Tür. miyiyazis .................................... [miiazis].
Lat. Nephrolithiasis - İng. nephrolithiasis -  Tür. nefrolitiyazis > nefrolitiyaz.......             [nefrolitiaz]
Lat. Niacinum - İng. niacin -                      Tür. niyasinum > niyasin...... ............ [niasin]
Lat. Progeria - İng. progeria -                     Tür. progeriya > progeri .................. [progeria]
Lat. Psoriasis – İng. psoriasis -                   Tür. psoriyazis > psoriyaz ................ [psoriazis]
Lat. psoriaticus - İng. psoriatic -                Tür. psoriyatikus > psoriyatik ........   [psoriatik]
Lat. Psychiatria - İng. psychiatry -             Tür. psikiyatriya > psikiyatri ..........  [psikiatri]
Lat. tangentialis - İng. tangential -             Tür. tangensiyalis > tangensiyal ...... [tangensial]
Lat. telangiectaticus - İng. telangiectatic - Tür. telangiyektatikus > telangiyektatik       [telangiektatik]
Lat. variatio - İng. variation -                     Tür. variyasyo > variyasyon ..... ....... [variasion] 
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Lat. Cardiomyopathia - İng. cardiomyopathy - Tür. kardiyomiyopatiya > kardiyomiyopati   [kardiomiopati] 
Lat. Dermatomyositis – İng. dermatomyositis - Tür. dermatomiyozitis > dermatomiyozit       [dermatomiozit]
Lat. Endometrioma - İng. endpmetriyoma -  Tür. endometriyoma                                         [endometrioma]
Lat. Endometriosis - İng. endometriosis -   Tür. endometriyozis                                          [endometriozis]
Lat. Eruption - İng. eruption -                     Tür. erupsiyo > erupsiyon                                [erupsion]
Lat. faciodermalis - İng. faciodermal -       Tür. fasiyodermalis > fasiyodermal                [fasiodermal]
Lat. frictionalis - İng. friktional -                Tür. friksiyonalis > friksiyonal                        [friksional]
Lat. Heliotropismus - İng. heliotropism -   Tür. heliyotrpismus > heliyotropizm               [heliotropizm]
Lat. Infektio – İng. infection -                    Tür. infeksiyo > infeksiyon                               [infeksion]
Lat. infectiosus - İng. infectious -               Tür. infeksiyozus > infeksiyoz                        [infeksioz]
Lat. -ioma - İng. -ioma -                            Tür. -iyoma                                                       [-ioma]
Lat. -iosis  İng. -iosis -                                Tür. –iyozis                                                       [-iozis]
Lat. Leiomyoma - İng. leiomyoma -           Tür. leiyomiyoma                                             [leiomioma]
Lat. Myoma – İng. myoma -                       Tür. miyoma                                                     [mioma]
Lat. Myosis - İng. myosis -                         Tür. miyozis .......................................              [miozis]
Lat. Myositis - İng. myositis -                     Tür. miyozitis                                                   [miozitis]

4. -iu- (Araya “y” alıp -iyu- olur ya da -iu- kalır):

LATİNCE - İNGİLİZCE              TÜRKÇE “Y”li  “Y”siz

Lat. Calcium - İng. calcium -                       Tür. kalsiyum  [kalsium]
Lat. Acrosyringium - İng. acrosyringium -  Tür. akrosiringiyum                                [akrosiringium]
Lat. Acanthium - İng. acanthium -               Tür. akantiyum                                         [akantium]
Lat. Corynobacterium - İng. corynobacterium - Tür. korinobakteriyum                            [korinobakterium]
Lat. Cadmium - İng. cadmium -                   Tür. kadmiyum                                         [kadmium]
Lat. Cilium - İng. cilium -                            Tür. siliyum                                               [silium] 
Lat. Milium - İng. milium -                          Tür. miliyum                                             [milium]
Lat. Genitalium - İng. genitalium -              Tür. genitaliyum                                        [genitalium].
Lat. Endometrium - İng. endometrium -      Tür. endometriyum                                   [endometrium]

Günümüzde “-ia-, -ie-, -io-, -iu-” harfl i batı kökenli terimlerin geçerli Türkçeleştirme kuralı şudur: “Sözcüğün okunmasında 
sesliler arasına “y” harfi  konuyorsa Türkçeleştirilen yazımında da “y” harfi  kullanılır. Dolayısıyla ödünçlenen tüm terimlerde “-ia-, -ie-, -io-, 
-iu-” harfl eri arasına “y” harfi  konur”. Eğer bu kural değiştirilerek yeni bir kural getirilmek isteniyorsa, o taktirde “y” harfi nin 
tüm ilgili terimlerden kaldırılması ve yeni bir terimce yaratılması gerekir. Ancak “y”yi kaldırmak için yeterli gerekçe 
yoktur ve bu durum Türkçe’nin “okuduğunu yazma” temel ilkesine de uymamaktadır. 

Sonuç olarak, hekimlerimize şu soruyu sormak gerekiyor: Siz, batı dillerinden Türkçeye yapılan ödünçlemelerde “-ia-, -ie-, -io-, -iu-” seslileri 
arasında “y” harfi nin kullanılmasına var mısınız, yoksa yok musunuz? Bazısında “y”yi kullanmak ve bazısında kullanmamak, keyfi liğe 
dayanan bir sistemsizlik olduğundan, yanıtınız, aynen o TV programındaki yanıt gibi kesin olmak zorundadır: Ya “varım” ya da “yokum” 
demek zorundasınız!
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Günümüzde İngilizcenin yoğun baskısı altında bulunan 
dilimiz, Tıp terimleri alanında da ayni baskıyı iliklerine kadar 

duyumsamaktadır.

İngilizcenin bu yeni baskısı Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki 
Fransızcanın etkileri ile birleşince ortaya yarı Fransızca yarı İngilizce ve 
kısmen de Türkçe bir karışım çıkmaktadır:

1268 yabancı terimin yeraldığı bir çalışmamızda Meme Hastalıkları ve 
Cerrahisi alanında en sık kullanılan terimler incelenmişti (1). Bunların 
45’i Arapça, 33’ü Fransızca (%2.6), 30’u Latince ve birer Almanca ve Farsça terimden oluşurken gerikalan 1158’i 
(%91.3) İngilizce kökenli idi.

Ancak 2. Mahmut döneminde kurulan ilk modern Tıp Okulu’nda (Tıbbiye-i Şahane) eğitim dili olarak Fransızca 
seçilmişti (2). Ayni dönemde günümüzün Harvard’ı olan Viyana Tıp Okulu (Josephinum)‘nda ise eğitim dilinin 
Fransızca ve yeni okula atanan dekanın Avusturyalı bir doktor oluşu bilinçli bir seçimi yansıtır. Nitekim 2. Mahmut 
okulun açılış törenindeki konuşmasında:

“Biz bu okulda eğitim dili olarak Fransızcayı seçtik. Çünkü Arapça öğrenmesi zor bir dildir ve batı ülkeleri bilimde 
arap dünyasını geride bırakmıştır. Ancak bu dili sürekli kullanasınız diye almadık. Batının ileri bilimini daha kolay ele 
geçirmeniz için bir araç olarak düşündük. Hedefe ulaşılınca Türkçe eğitime dönülmesi en büyük dileğimizdir.”

Fransızca eğitim yerli hocaların karşı çıkmalarına karşın 31 yıl (1839-1870) sürmüş ve tıp terimlerimiz üzerinde 
bugüne kadar ulaşan etkilerini oluşturmuştur: enjeksiyon, enfeksiyon, entübasyon, endürasyon, enfl amasyon, 
enfarktüs, larenks, sempozyum..... bunlara örnektir... Günümüzde bunların yerine İngilizce’nin de etkisiyle injeksiyon, 
infeksiyon, intübasyon indürasyon, infl amasyon, infarktüs, larinks, simpozyum... giderek daha sık kullanılmaktadır.

Terimlerimizi kullanırken onları hangi dilin etkisinde kalırsak ona göre değiştirmemiz, sağlam bir dil bilincimizin 
henüz oluşmadığının acınası bir kanıtıdır. Aslında 110 yıl gibi uzun bir süre (1839-1950) Fransızca’nın etkisinde 
kalmış olan Tıp dilimiz, son 50-60 yıldır İngilizcenin yoğun etkisi altındadır. Bu durum günümüz Tıp dili yazımını 
(imla)da kötü etkilemektedir. Hangi yerli dergiye bakarsanız bakın çoğu makalede şu garip durumu görebilirsiniz: 
Yazar tek bir kavram için farklı yazım kullanmış! Örneğin bir yerde “enfeksiyon” derken sonraki satırlarda “infeksiyon” 
demiş. İşin asıl üzücü yanı bu tür yanlış kullanımlardan yazıyı inceleyen hakemler, yayın kurulu ve editörlerin rahatsız 
olmayışlarıdır.

Dil bilincini oluşturmak için üniversite çok geç kalınmış bir yerdir. Dil bilinci ilk eğitimde, temel eğitimde 
oluşturulmalıdır. Kişi kendi dilini sevmeli, beğenmeli, duygu ve düşüncelerini anlamayı ve açıklamayı bu araçla 
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Lat. Endometriosis - İng. endometriosis -   Tür. endometriyozis                                          [endometriozis]
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yapabilmekten zevk almalıdır. Bu anlamda hangimiz temel eğitimimiz sırasında bu amaçlara yönelik bir eğitim 
aldık?
Gerek temel eğitimi veren öğretmenlerin yetiştirildikleri Eğitim Fakültelerinde gerekse Türk Dili ve Edebiyatı 
Fakültelerinde geçerli dil eğitim anlayışı, ana dilimizi sevmek ve onu arılaştırmaktan yana bir dil bilinci kazandırma 
yetisi verilmemiş olmalı ki yukarıdaki hazin tablo açıklanabilsin. Bire bir temaslarımızda Türk Dili ve Edebiyatı 
öğrencilerinin bir Osmanlıca gönüllüsü olarak eğitildiklerini görmek bu varsayımı desteklemektedir.

Dil bilincinin farkında olan Tıp eğiticisi sayısı beklenenin çok altında kalmaktadır. Buna ilginç bir örnek 1.Ulusal Meme 
Kanseri Konsensus Toplantısı’dır. Bu toplantıda eğitimcilerin % 74’ü  Terim Kurulu’nun “Konsensus” yerine “Uzlaşı”nın 
kullanılması önerisini kabul etmiş (3), 2 yıl sonra yapılan 2. Ulusal Toplantı’nın adı yine Konsensus kalmıştır (!). Yani 
üst düzey eğitimcilerimizin bile düşündüğü ve yaptığı bir uyum içinde değildir. Bir başka deyimle bu kişilerin büyük 
çoğunluğu için “olması gerekenle” “olan” arasında önemli bir uzaklık vardır.

Eğitimde dil sorununun en temel ve öncelikli bir sorun olduğunu kavrayan az sayıda üst eğitimci ile bu soruna 
kayıtsız kalan çoğunluğu değiştirmek yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi pratik olarak çok zordur. Sorunun temel 
eğitimde ele alınması ve çözüm için buna uygun yaklaşımlar geliştirilmesi daha sağlıklı olacaktır.

KAYNAKLAR
1. Kayar R. Meme Bilimi Terimleri. İzmir Meme Hstl. Dern. Yayın  No:4 Deha Ozalit 2006.
2. Kayar R. Tıbbi terimlere Türkçe karşılıklar sorunu. SSK Tepecik Hstn Derg 2002:12(1):37-48.
3. Haydaroğlu A. I.Ulusal Meme Kanseri Konsensusu. Kongre Basımevi. İstanbul 2007:11.
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Küreselleşme, Dil ve Kültür

Y irminci yüzyılın ikinci yarısından sonra iletişim teknolojilerinin hızla 
yaygınlaşması, ülkeler arasındaki sınırların kalkmaya başlaması, 

eskiye göre daha az önemli hale gelmesiyle birlikte dünya ülkelerinin 
ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda birbirlerine daha çok 
yaklaştıkları, daha bağımlı hale geldikleri, ortak değer, yaklaşım ve tavırlar 
benimsemeye başladıkları görülmektedir. Bütün dünyayı etkisine alan 
bu değişim süreci “küreselleşme” kavramıyla ifade edilmektedir.  

Ülkeler arasındaki sınırların ortaya kalkmaya başlamasına paralel olarak 
mal ve sermayenin serbest dolaşımı, iletişim teknolojilerinin, internetin 
akıl almaz bir hızla gelişmesi insanların yaşama bakışlarını değiştirmiş 
ve dünyayı bir bütün olarak görmeye başlamışlardır. Bu durum doğal 
olarak küresel bir bakış açısını beraberinde getirmiş, böylece tek 
tipleşmeye giden yolun önü de açılmıştır. Başlangıçta sadece mal ve 
sermayenin serbest dolaşımı olarak algılanan ve ekonomik boyutu 
ağırlık kazanan küreselleşme sürecinin aslında çok farklı boyutlarının 
olduğu, özellikle ekonomik olarak güçlü olan ülkelerin kültürlerinin 
hızla dünyaya yayılarak baskın, egemen kültür haline geldiği, ekonomik 
açıdan zayıf ülkelerin toplumsal yapılarında, kültürlerinde ortaya çıkan 
değişikliklerle iyice belirginleşmiştir.

İletişim teknolojileriyle insanların, toplumların birbirinden etkilenme hızının anlık zaman dilimlerine indiği, 
yaşananların toplumlara, ekonomilere ve bireylere şiddetli dalgalar gibi çarptığı bir gerçek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sürecin toplumların kültürlerinde yarattığı en ufak değişim, aileden toplumsal yaşama, çalışma 
yaşamına, ekonomiye, eğlenceye anlayışına, ikili ilişkilere kadar yansıyan pek çok farklılaşmayı beraberinde 
getirmektedir (Kağıtçıbaşı, 1988, 275). Her ne kadar küreselleşme sürecinin kültürel zenginliğin önünü açtığı, 
kültürel alışverişi hızlandıracağı yönünde yaklaşımlar, bakış açıları olsa bile dünyanın her yerindeki insanların 
yaşam tarzlarının, zevklerinin, yediklerinin, içtiklerinin hayata bakışlarının aynılaşmaya başlaması bir “çokluğa” değil 
“tekliğe” doğru hızlı bir gidişin varlığını göstermektedir. Dünya artık Mc Donalds’da hamburger yiyen Coca Cola 
içen, Malboro marka sigara içen, Hollywood fi lmleriyle neşelenen, hüzünlenen, Microsoft’un bilişim teknolojisini 
kullanan insanların oluşturduğu, üretilenin potansiyel alıcısı olan, tüketim canavarı insanların oturduğu küçük bir 
köy olma yolunda tek tipleşmeye doğru hızla ilerlemektedir. 

Küresel kitle kültürünün akıl almaz bir teknolojik destekle dünyanın her yerinde olduğu, hiçbir kültür biçiminde 
görülmediği kadar endüstriyel bir boyut kazandığı açıkça ortadadır. Tasarlanan, biçimlendirilen ve dünyayı pazar 
olarak gören bir boyuta sahip olan küresel kültür bu özelliğiyle kendisine karşı direnmeyi neredeyse olanaksız 
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Küreselleşme, Dil ve Kültür

Y irminci yüzyılın ikinci yarısından sonra iletişim teknolojilerinin hızla 
yaygınlaşması, ülkeler arasındaki sınırların kalkmaya başlaması, 

eskiye göre daha az önemli hale gelmesiyle birlikte dünya ülkelerinin 
ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda birbirlerine daha çok 
yaklaştıkları, daha bağımlı hale geldikleri, ortak değer, yaklaşım ve tavırlar 
benimsemeye başladıkları görülmektedir. Bütün dünyayı etkisine alan 
bu değişim süreci “küreselleşme” kavramıyla ifade edilmektedir.  

Ülkeler arasındaki sınırların ortaya kalkmaya başlamasına paralel olarak 
mal ve sermayenin serbest dolaşımı, iletişim teknolojilerinin, internetin 
akıl almaz bir hızla gelişmesi insanların yaşama bakışlarını değiştirmiş 
ve dünyayı bir bütün olarak görmeye başlamışlardır. Bu durum doğal 
olarak küresel bir bakış açısını beraberinde getirmiş, böylece tek 
tipleşmeye giden yolun önü de açılmıştır. Başlangıçta sadece mal ve 
sermayenin serbest dolaşımı olarak algılanan ve ekonomik boyutu 
ağırlık kazanan küreselleşme sürecinin aslında çok farklı boyutlarının 
olduğu, özellikle ekonomik olarak güçlü olan ülkelerin kültürlerinin 
hızla dünyaya yayılarak baskın, egemen kültür haline geldiği, ekonomik 
açıdan zayıf ülkelerin toplumsal yapılarında, kültürlerinde ortaya çıkan 
değişikliklerle iyice belirginleşmiştir.

İletişim teknolojileriyle insanların, toplumların birbirinden etkilenme hızının anlık zaman dilimlerine indiği, 
yaşananların toplumlara, ekonomilere ve bireylere şiddetli dalgalar gibi çarptığı bir gerçek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu sürecin toplumların kültürlerinde yarattığı en ufak değişim, aileden toplumsal yaşama, çalışma 
yaşamına, ekonomiye, eğlenceye anlayışına, ikili ilişkilere kadar yansıyan pek çok farklılaşmayı beraberinde 
getirmektedir (Kağıtçıbaşı, 1988, 275). Her ne kadar küreselleşme sürecinin kültürel zenginliğin önünü açtığı, 
kültürel alışverişi hızlandıracağı yönünde yaklaşımlar, bakış açıları olsa bile dünyanın her yerindeki insanların 
yaşam tarzlarının, zevklerinin, yediklerinin, içtiklerinin hayata bakışlarının aynılaşmaya başlaması bir “çokluğa” değil 
“tekliğe” doğru hızlı bir gidişin varlığını göstermektedir. Dünya artık Mc Donalds’da hamburger yiyen Coca Cola 
içen, Malboro marka sigara içen, Hollywood fi lmleriyle neşelenen, hüzünlenen, Microsoft’un bilişim teknolojisini 
kullanan insanların oluşturduğu, üretilenin potansiyel alıcısı olan, tüketim canavarı insanların oturduğu küçük bir 
köy olma yolunda tek tipleşmeye doğru hızla ilerlemektedir. 

Küresel kitle kültürünün akıl almaz bir teknolojik destekle dünyanın her yerinde olduğu, hiçbir kültür biçiminde 
görülmediği kadar endüstriyel bir boyut kazandığı açıkça ortadadır. Tasarlanan, biçimlendirilen ve dünyayı pazar 
olarak gören bir boyuta sahip olan küresel kültür bu özelliğiyle kendisine karşı direnmeyi neredeyse olanaksız 
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kılmaktadır (Kahraman, 2003: 11). Yaşanan bu durum dünya üzerindeki kültürler açısından ciddi bir tehlike 
oluşturmaktadır. Tehlike sadece kültür bağlamında görünse bile kültürün derin anlamı, kapsamı düşünüldüğünde 
aslında çok daha geniş boyutlu olduğu fark edilecektir. Yaşanan bu gelişmelere paralel olarak millî kültürlerin giderek 
benzeşeceğinden söz edilmeye başlanması, günümüzde kimlik konusunun tartışılıyor olmasının önemli bir sebebi 
olarak gösterilebilir. Ulus-devlet, ulusa dayanan bir sistemdir ve ulusun varlığını devam ettirmesi süreklilik gösteren  
millî bir kültür politikasını gerektirmektedir (Poyraz, 1998, 80). 

Atalardan miras kalan maddi-manevi değerler bütünü olan kültür, millet kavramının temellerinden biridir ve 
insanın içinde yaşadığı toplumdan kazandığı bütün yetenek ve alışkanlıkları kapsar (Kafesoğlu, 1992, 15). Kültür 
toplumsaldır. Kişi, içinde yaşadığı toplumun kültüründen soyutlanamaz. Kültür tarihseldir, uzun bir yaşam dilimi 
içinde olgunlaşır. Kültür bir yaşam biçimi, bir toplumsal davranıştır (Artun, 1996, 12). Geçmişle gelecek arasında 
kurulan bir köprüdür. Ulusal varlıkla özdeştir. Birinin yokluğu diğerinin de yokluğuna işarettir. Milletin devamlılığı, 
kültür değerlerinin, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Kültürel mirasın aktarımı 

dil ile gerçekleşir. Dil, hem kültürün ortaya çıkmasında hem de 
kültürel varlığın devamında, gelecek kuşaklara aktarılmasında 
önemli bir rol oynar. Dil sadece kültürel varlığın değil millî varlığın 
da temelidir. Dil varsa kültür vardır. Kültür, dil ile geleceğe aktarılır 
ve millî varlığın devamı ancak bu şekilde sağlanır. Özetle dil, 
kültürün ve millî varlığın temelidir aynı zamanda somut olmayan 
kültür mirasımızın da en önemli parçasıdır, taşıyıcısıdır. 

Millî varlığın temellerinden biri olan kültürel miras somut ve soyut 
şekillerde kendini göstermektedir. Kültürlerin somut olmayan 
alanına; diller, dinler, gelenekler, görenekler, töreler, anonim halk 
edebiyatının sözlü ürünleri, seyirlik oyunlar, ritüeller, mitler vd. 
girmektedir. Küreselleşme süreciyle birlikte bu kültürün ve mirasın 
korumaya alınması  sadece bireysel, ulusal değil uluslararası bir 

konu hâline gelmiştir (Artun, 2004: 147). UNESCO, 1972 yılında kabul edilen Doğal ve Kültürel Dünya Mirasının 
Korunması Sözleşmesi’nden başlayarak somut olmayan kültürel mirasın korunması için önemli kararlar almaya 
başlamıştır. 1989 yılında “Geleneksel ve Popüler Kültürün Korunması Tavsiye Kararı”nı alarak folklorun korunması 
yönünde önemli bir adım atmıştır. 1995-1999 yılları arasında düzenlenen seminerler konuya olan duyarlılığı 
arttırmıştır. 1989 Tavsiye Kararı, 1994 Yaşayan İnsan Hazineleri ve 1997/1998 İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan 
Başyapıtları İlân Programları, 2003 Sözleşmesine giden yolda önemli adımlar olarak dikkat çekmektedir (Oğuz, 
2008a: 26). 17 Ekim 2003 tarihinde, UNESCO’nun 32. Genel Konferansı’nda kabul edilen ve 20 Nisan 2006 tarihinde 
yürürlüğe giren, uluslararası bir belge durumunda olan (Oğuz, 2008b: 5) Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması  
Sözleşmesi1, “somut olmayan kültürel mirası korumak; ilgili toplulukların, grupların ve bireylerin somut olmayan 
kültürel mirasına saygı göstermek; somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası 
düzeyde duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değerbilirliği, uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak” amacıyla 
imzalanmıştır. Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmasında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte sözlü gelenekler ve 
anlatımlar; gösteri sanatları; toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler; doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar; el 
sanatları geleneği somut olmayan kültürel mirasın belirdiği alanlar olarak kayda geçmiştir. 

UNESCO tarafından 2008 yılında yayınlanan Tehlikedeki Diller Atlası2 ve bu konuda dile getirilen görüşler küreselleşme 
sürecinde dil ve kültürün karşı karşıya olduğu tehlikeyi çok daha açık bir şekilde dile getirmektedir. Atlasa göre 
günümüzde 2498 dil yok olma tehdidi altındadır. Hatta UNESCO adına çalışmanın eşgüdümünü yapan Avustralyalı 
dilbilimci Christopher Moseley’in güncellemesi bu sayıyı 2511 olarak göstermektedir. Ölen her dil aynı zamanda bir 
kültürün öldüğünün de işaretidir3.

Bu durumda yapılması gereken nedir? Küreselleşmenin ve onun dil ve kültür üzerindeki olumsuz etkilerinin her 
geçen gün biraz daha ivme kazandığı süreci sessiz sedasız izlemek, seyirci kalmak ve bir süre sonra yok olmak mı 
yoksa alınması gereken önlemleri en kısa zamanda almak dimdik ayakta kalabilmek, geleceğe uzanabilmek mi? Hiç 
şüphesiz millî varlığını devam ettirmek isteyen bir millet için izlenmesi gereken yol ikinci seçenekte yer almaktadır. 
Bilginin ve iletişim teknolojisinin temel güç haline geldiği bu süreçte hem küresel dünyanın gerektirdiği bilgi, 
beceri, değer, tutum ve davranışlara hem de kendi kültürüne ve onun taşıyıcısı olan diline sahip çıkan, onu koruyan 

ve geleceğe aktarma bilinciyle hareket eden bireyler yetiştirebilme amacına yönelik olarak eğitim sistemlerinin 
yeniden gözden geçirilmesi, düzenlemelere gidilmesi gerekmektedir. 
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