Türk Dili Niçin Özleﬂtirilmelidir?
T›p E¤itiminde Dil: E¤itim Dilinde Türkçe’nin
Yeri ve Gelece¤i
Nidai Sulhi ATMACA
Türk t›p dilinde özleﬂtirme öncelikle, Türklerin dili Türkçe oldu¤u için gereklidir. Bu kan›t›n
dayand›¤› düﬂünce;

Arapça isteyen urbana gitsin
Acemce isteyen ‹ran’a gitsin
Ki biz Türk'üz bize TÜRKÇE gerekir”
Kemal paﬂazade Sait
diyen ozan›n bu dizelerinde en aç›k anlat›m›n› bulmaktad›r.
Özleﬂtirme, ulusal dille ulusal duygu, ulusal düﬂünce aras›nda yak›n bir iliﬂki bulundu¤u için
gereklidir. Dilimizde var olan sözcükleri kullanmal›, yoksa yine kendi dilimizden
türetmeliyiz. Anadile üstünlük tan›nmas›, onun ulusal bir de¤er taﬂ›mas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Halk›n anlamad›¤› sözcükler kimin içindir, neye yarar ?
Türkçe'den baﬂka hiçbir dil, e¤itim ve ö¤retim kurumlar›nda Türk vatandaﬂlar›na anadillleri
olarak okutulamaz ve ö¤retilemez. (T.C.Anayasas› 09.11.1982 Madde 42)
Yabanc› kökenli sözcükler, bu dilleri bilmedi¤imiz için bize bir ﬂey ça¤r›ﬂt›rmamakta,
belleklerimizde aç›k bir anlam görüntüsü yaratmamaktad›r. Bu yüzden Türkçe sözcükleri
ö¤renmek çok daha kolay olmaktad›r. Yabanc› sözcüklerin kullan›ld›¤› durumlarda, ö¤renme
sürecini de olumsuz yönde etkileyen iletiﬂim güçlükleri ortaya ç›kmaktad›r. Bu durumun
ac›s›n› en çok çekenler kuﬂkusuz, ö¤retimi ve ö¤renimi oldukça güç olan dirgenlik alan›nda,
kendilerine hiçbir ﬂey ça¤r›ﬂt›rmayan,binlerce yabanc› sözcü¤ü salt ses kal›plar› olarak
bellemek için ola¤anüstü çabalar gösteren t›p ö¤rencileridir.

Dr.Nidai Sulhi ATMACA
‹ç Hastal›klar› ve Sindirim Hastal›klar› Uzman› - ANKARA
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Dil yaln›zca bir iletiﬂim arac› de¤ildir. Dil, her ﬂeyden önce, düﬂüncenin varoluﬂ biçimidir.
Diliniz nas›lsa, düﬂünceniz de öyledir. Karmaﬂ›k, belkemiksiz, s›¤, yoksul bir diliniz varsa,
kaç›n›lmaz olarak, düﬂünceniz de karmaﬂ›k, belkemiksiz, s›¤, yoksul olacakt›r.
Dirgenlik dilindeki kargaﬂa 1907 y›l›nda dikkati çekip çözüm öneren ilk TBMM dönemi
Sa¤l›k Bakan› Dr. R›za Nur (1879-1943), “S›hhi, T›bbi Makalalar, 1907” adl› yap›t›nda ﬂöyle
demekteydi :

“ T›p alan›nda ö¤renim gören ö¤renciler bir konu için Latince, Frans›zca, Arapça, kimi kez
Farsça ya da salt Türkçe, hatta Almanca karﬂ›l›klar› ezberleyerek kafalar›n› karmakar›ﬂ›k
etmektedirler. Bir dil bilgini s›fat›yla ye da etkili bir kalem olarak de¤il, üyesi oldu¤um
dirgerlik u¤raﬂ›n›n dilindeki düzensizli¤in yol açt›¤› güçlü¤ün itiﬂiyle, özellikle de t›bb›yenin
ilk s›n›flar›nda okurken bu konuda çekti¤im güçlüklerin bugün bile silinmemiﬂ çok ac›,
büyük s›k›nt› verici an›lar›n›n zorlamas›yle yaz›ya döktü¤üm bu sözlerdeki yanl›ﬂlar›mla
yetersiz düﬂüncelerimin ba¤›ﬂlanaca¤›n› umar›m.”
Sorunun ulusal onuru incitici, Türkleri yabanc›lar karﬂ›s›nda küçük düﬂürücü bir yan› da
vard›r. Böyle kar›ﬂ›k bir dili benimsemiﬂ görünen Türkleri duyan yabanc›lar, “Bunlar›n
kendilerine özgü bir dilleri bile yok. Frenkçe ile Arapça-Farsça kar›ﬂ›m› bir dil kullan›yorlar.
Bunlar› alsan›z dilsiz kalacaklar.”
biçiminde yarg›lara ulaﬂmaktan kendilerini
alamamaktad›rlar.
Dil sorunlar› yaln›zca Türkçe’ye özgü de¤il. Bak›n›z tan›nm›ﬂ t›p dergilerinin yay›mc›lar›
(editörleri) neler yazm›ﬂlar ?
“New England Journal of Medecine’in eski yay›mc›s› Michael Crichton ﬂöyle yaz›yor (1975) :

“T›p yay›nlar›n›n ço¤u zor okunuyor. En basit kavramlar bile üstü örtülü biçimlerde ifade
edilmektedir. Yazarlar›n tutumlar› sanki, göz kamaﬂt›r›c› bir bilgi zenginli¤i ve bilimsel
keskinlik ile okuyucuyu ﬂaﬂ›rtmaya, gizemli bir hava vermeye yönelik gibi görünmektedir.
Yazarlar sanki okuyucuyu ﬂaﬂ›rtmak ve onlar› anlaﬂ›lmaz bir gizem içinde b›rakmak amac›yla
yönlendiriliyorlar. E¤er yazarlar bu makalelerde gerçekten do¤ru anlaﬂ›lmay› isteselerdi,
ellerinden geldi¤i kadar yal›n bir dille yazarlard› ve düﬂüncelerini belirsizlikten en uzak, en
aç›k biçimde ifade ederlerdi. Oysa ki bunun tam karﬂ›t›n› yap›yorlar. ‹letmeye çal›ﬂt›klar›,
makalenin baﬂl›¤›na uygun bir ﬂey de¤il, kendilerinin derin bilimsellikleri (scientificness)
olmaktad›r.”
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British Journal of Medecine yay›mc›s› S.P.Lock(1976) da ﬂöyle yazm›ﬂ :

“‹ngiliz T›p Dergisi’nin her y›l inceledi¤i 4000 dolay›ndaki yaz›n›n ço¤u say›s›z ‹ngilizce
yanl›ﬂl›klar› ve genel yap›s› ile korkunç bir biçimde yaz›lm›ﬂt›r. Ne yaz›k ki bu makaleler
amaçlar›n› yerine getiremiyorlar; çünkü ﬂiﬂirilmiﬂ olmalar› nedeniyle okunmadan
b›rak›l›yorlar.”
JAMA’da ç›kan bir yay›mc› yaz›s›nda V.C. Strasburger (1985) “Bilimde zay›fl›k yaz›da zay›fl›k
ile birlikte gider” diyor ve ekliyor; “T›p yaz›lar›n›n ço¤unun düﬂük niteli¤i art›k yaﬂamda
do¤al bir gerçek gibi kabul edilmektedir.”
Kanada T›p Birli¤i Dergisi bilimsel yay›mc›s› P.P.Morgan(1985) ; “‹yi bir yaz› stili için yazar›n
ne söylemek istedi¤ini aç›kça düﬂünmesi ve hem iletmek istedi¤i konuya, hem de okuyucuya
uygun sözcükler ve sözdizimi (sentaks) geliﬂtirmesi gerekir. Uygun bir stilin araﬂt›r›lmas›
bilimde gerçe¤in araﬂt›r›lmas› gibidir.” diyor.
Gene, Amerikan Çocuk Hastal›klar› Dergisi’nde ç›kan bir önyaz›da Fulginiti VA (1983) ﬂöyle
yaz›yor: “‹letiniz aç›k, k›sa ve do¤ru olmal›d›r. T›p yaz›lar›n›n aç›k olmay›ﬂ› s›kl›kla hakl›
olarak eleﬂtirilmektedir. Okudu¤um yüzlerce t›bbi yaz›da temel fikrin fazlaca bulan›k
oldu¤unu gördükçe, bunlar› anlayabilmek için harcad›¤›m çaba yüzünden kendimi
engellenmiﬂ, öfkeli hissettim. Kimi durumlarda, de¤erli makaleler okunmadan b›rak›l›yor.”
Görülüyor ki yay›mc›lar›n, aç›kl›k – yal›nl›k –k›sal›k - ak›c›l›k - do¤ruluk - tekanlaml›l›k
biçiminde özetleyebilece¤imiz nitelikler için yazarlar› birçok kez uyarmalar›na karﬂ›n,
karmaﬂ›k ve anlaﬂ›lmas› zor bir dil sorunu süregelmektedir.
Yüzlerce y›ld›r bilim insanlar›, aç›k bir dille yazmalar› için bombard›man edilmiﬂtir. Okunmaz
düz yaz›lar›n bu sorunu bir kalemde kolayca çözülebilecek iken, neden bu uyar›lar›n hiçbir
etkisi olmamaktad›r ?
T›p dünyas›nda sa¤lanan bilimsel geliﬂmelere koﬂut olarak her geçen gün artan yabanc›
terim say›s›, Türkiye’de de t›p bilimini daha anlaﬂ›lmaz hale getirmektedir. T›p dilindeki
yabanc› terimler, bir taraftan anlam kargaﬂas›na neden olarak bilimsel çal›ﬂmalarda ciddi
sorunlara yol açmakta, di¤er taraftan dirger-hasta iliﬂkilerinde hastal›¤› ve tedavisi
konusunda bilgi almak, her vatandaﬂ›n anayasal hakk› olmas›na karﬂ›n, t›p dilindeki yabanc›
sözcükler, bu hakk›n kullan›lmas›n› engellemektedir. Hasta, dirgerin kulland›¤› dili
anlayam›yor. Yabanc› t›p terimlerinin Türkçe karﬂ›l›klar›n›n bulunmas›, t›p dilinin
Türkçeleﬂmesi için yeterli olmay›p, Türkçe’nin yayg›nlaﬂmas› için bilim adamlar›n›n, yabanc›
terimler yerine Türkçe karﬂ›l›klar›n› kullanmak konusunda bilinçli ve istekli olmalar›
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gerekmektedir. Bu konuda daha sa¤lam ad›mlar atabilmek için, t›p kurultaylar›nda ve t›bbi
yay›nlarda kullan›lan dili Türkçeleﬂtirmelidir. T›p alan›ndaki çeﬂitli meslek gruplar› bilimsel
kurultaylarda bir araya geldikleri için, esas olan bu kurultaylarda kullan›lan dildir. Yabanc›
t›p terimlerinin Türkçe karﬂ›l›klar›n›n kullan›m› buralara taﬂ›nabilirse önemli bir aﬂama
kaydedilmiﬂ olacakt›r. ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Deneysel T›p Araﬂt›rma Merkezi
(DETAM) Baﬂkan› Prof.Dr.Yener Aytözekin, ‹.Ü. T›p E¤itimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi
ile birlikte yürütülen t›p dilinde özleﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n bir ihtiyaçtan do¤du¤unu ifade ile,
t›p bilim adam›n›n Türkçe konuﬂmas› gerekti¤ini savunmaktad›r. Bu gerekçe ile, ‹.Ü. ana
bilim dallar›ndan kendi alanlar›na yönelik yabanc› terimler ve Türkçe karﬂ›l›klar›n› içeren bir
rapor istenmiﬂ ve daha sonra bu çal›ﬂmalar birleﬂtirilerek tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂ, her terim için
en uygun Türkçe sözcük seçilmiﬂtir. Bu sözlük çal›ﬂmas›nda, Türk Dil Kurumu ve
üniversitelerin Fen-Edebiyat Fakültelerinden de yard›m al›nm›ﬂt›r.
Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) taraf›ndan yürütülen “Türkçe Bilim Terimleri Sözlü¤ü”
çal›ﬂmas›n›n bir aya¤› olan ve Ankara Tabip Odas› taraf›ndan bast›r›lan “Çocuk
Hastal›klar›yle ‹lgili T›p Terimleri ‹çin Türkçe Karﬂ›l›k Önerileri Sözlü¤ü” nü haz›rlayan 8
kiﬂilik yarkurul baﬂkan› Prof.Dr.Fatoﬂ Yalç›nkaya, güncel dirgerlik dilinde kullan›lan ve
özellikle ‹ngilizce kaynakl› olan sözcükleri hedeflediklerini belirterek, “Biz bunlar›
Türkçeleﬂtirmeye çal›ﬂt›k. Bu bir baﬂlang›çt›r. Bu çal›ﬂma Türkiye bilimler Akademisi’nin
Türkçe T›p Terimleri Sözlü¤ü önerisiyle birlikte baﬂlad›. T›p alan›nda ve t›p d›ﬂ›ndaki çeﬂitli
bilim dallar›nda bu tür çal›ﬂmalar yap›l›yor. Bunlar birleﬂmedi ama birleﬂecektir.”dedi.
Ayn› klinikten Uzm.Dr.Haluk Güniz ise ‹ngilizce terimlerle konuﬂman›n dirger-halk iliﬂkisini
koparan, dirgerlerin halka yabanc›laﬂmas›na yol açan bir süreç oldu¤unu belirterek, “Bu
nedenle de ‹ngilizce terimler yerine karﬂ›l›¤› olan Türkçe terimlerle bu iﬂin yap›lmas›n›n
uygun oldu¤unu düﬂündük. Bizim burada hedefimiz dirgerin, bilimin ve halk›n yarar›na,
halk›n anlayabilece¤i ﬂekilde konuﬂulmas›n› istiyoruz. Bu her ülkede böyle ama, Türkiye’de
dil kirlenmesi , benlik kayb› meydana geliyor. Biz kendi alan›m›zda kendi disiplinimizde bir
baﬂlang›ç olarak çaba gösterdik” demiﬂtir (Medimagazin, 26.5.2003,s.4).
Tip e¤itiminin en önemli özelli¤i nas›l verildi¤i de¤il hangi dilde verildi¤idir. Toplumlar›n
baﬂar›y› yakalamas› kendi dillerini; karﬂ›l›kl› iletiﬂimi ise ortak dili kullanmalar›na ba¤l›d›r.
Günümüz Türkiye’sinde tip, diﬂ hekimli¤i ve veteriner hekimli¤i fakültelerindeki anatomi
anabilim dallar›nda uluslar aras› alanda kabul gören Nominal Anatomica’lar ve onlar›n en
yeni uygulamas› olan Terminologia Anatomim yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Nomina
Histologica ile Nomina Embryologica akademik anlamda kabul edilmekle birlikte yayg›n
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kullan›m alan›na sahip degildir1. Bunun nedenleri içinde Anatomi ile ilgili terminolojinin
yaklaﬂ›k iki bin y›l içinde sürekli bir de¤iﬂim ve geliﬂim göstermesi önemli bir yer tutar. Buna
karﬂ›l›k Histoloji ve Embriyoloji özellikle mikroskobun yayg›n kullan›m alan› buldu¤u son
iki yüzy›ll›k dönemde ve ça¤daﬂ bati uygarl›klar›n›n etkisi alt›nda geliﬂmiﬂ, kullan›lan
terminoloji de bu dillerin etkisinde kalm›ﬂt›r. Dirgerli¤imiz ile ilgili terimler uzun bir süre
Arapça dilinin etkisi alt›nda kalmiﬂtir. Arapça, Batinin Latincesinin Do¤udaki karﬂ›l›¤› olarak
kendine güçlü bir yer bulmuﬂtur. Bat›l›lar›n Avicenna adini verdi¤i ve eserlerini 17. yüzy›la
kadar standart ders kitabi olarak kabul ettikleri ünlü Türk hekimi Ibn-i Sînâ’n›n (980-1037)
Arapça yazmas› bunda çok büyük bir etkendir. El-Kanun Fit-Tip ad›ndaki kitab›nda yer alan
t›p, teﬂrih, beden, dima¤, mide, maket, mesane, rahim, nab›z, merhem, macun, ilaç gibi çok
say›daki sözcük günümüz Türkçe’sinde de yer almaktad›r. Geçen y›llarla birlikte bu
sözcüklerin ﬂayisi giderek azalmaktad›r. Anadolu’da Türkçeleﬂme akiminin t›bbî eserler
üzerindeki ilk etkilerinin 13. yüzy›ldan itibaren görüldü¤ü bilinmektedir. Osmanl›
Döneminde yaﬂayan Tabip ﬁemseddin (1622-1648), ﬁanizade Mehmet Ataullah (1771-1826)
gibi Türk hekimleri eserlerinde Arapça terimlerin yan›na Türkçe karﬂ›l›klar›n› ye da uluslar
aras› kullan›lan Latince karﬂ›l›klar›n› da eklemiﬂlerdir. Ülkemizde t›bbi bilimlerin
geliﬂmesinin 19. yüzy›ldan sonra yani bat›l›laﬂma hareketleri ile baﬂlad›¤› kabul edilmektedir.
‹lk tip okulu, 1827 y›l›nda aç›lan Tibhanei ve Cerrahhane-i Amire’dir. Bu okuldan beklenen
verim al›namad›¤› için Tanzimat Döneminde, 1838’de Mektebe-i Tibbiye-i ﬁahane
kurulmuﬂtur. Bugünün ‹stanbul Tip Fakültesi’ni oluﬂturan Mektebe-i T›bbiye-i ﬁahane’de
e¤itim Frans›zca olarak verilmiﬂtir2. Fransa’da e¤itim görmüﬂ Türk ye da Frans›z
ö¤retmenlerin ve 26 y›l kadar süren Frans›zca e¤itimin etkisi ile Türkçe konuﬂan, Osmanl›ca
yazan, Lâtince terimleri Frans›zca gramer kurallar› ile okumaya çal›ﬂan bir dirgen nesli
yetiﬂmiﬂtir. Özellikle klinik bilimler üzerindeki Frans›zca etkisi daha fazla olmuﬂtur.
Günümüzde de bir çok hastal›¤›n ye da belirtilerinin tan›m›nda Frans›zca kullan›lmaktad›r.
Yirminci yüzy›l›n ilk yar›s› içinde, özellikle 1930’lu y›llardan itibaren Almanya’dan ülkemize
gelen bilim adamlar›n›n etkisi ile bilim dilindeki Frans›zca hakimiyeti yerini Alman düﬂünce
yap›s›na b›rakm›ﬂt›r. Cumhuriyet Türkiye’sinde de Lâtin harflerine geçilmezi ile birlikte
(1929) t›bbi dil olarak Lâtince terminoloji esas alinmiﬂtir6. Bin y›l› aﬂk›n bir süre Arapça ve
Farsça kökenli Osmanl›ca tip terimlerini kullanm›ﬂ olan Türk hekimleri, son iki yüzy›l içinde
bir kavram kargaﬂas›n›n içinde kalm›ﬂlard›r. Cumhuriyet sonras›nda kullan›mda yayg›n olan
Frans›zca ye da Almanca terimler giderek azalm›ﬂt›r. Bununla birlikte en önemli geliﬂme
dilde sadeli¤in benimsenmesi ve bilim dili olarak Türkçe’nin kullan›lmaya baﬂlanmas›d›r.
Yirminci yüzy›l baﬂlar›na kadar Arapça, daha sonra Frans›zca terimlerin etkisinde olan Türk
t›bbi dil devrimi ile birlikte de¤iﬂime u¤ram›ﬂt›r. Lâtince terimlerin karﬂ›l›¤› olarak
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sözlüklerde yer bulan Osmanl›ca terimlerin yerini Türkçe terimler alm›ﬂt›r. Lâtince
terminolojiyi Türkiye’de ilk kez uygulayan ve karﬂ›l›klar›n› da o günkü konuﬂma dilinde ilk
kullananlar ‹stanbul Üniversitesi Tip Fakültesi’nin Anatomi Kürsüsü (Teﬂrih Enstitüsü)
baﬂkan› Ora. Prof. Dr. Nurettin Ali Berkol ve yard›mc›lar› ile Türkiye’de görev yapan Frans›z
bilimci Prof. Dr. A. Mouchet olmuﬂlard›r. Haz›rlad›klar› “‹nsan Anatomisi” kitabinin 1927
y›l›ndan sonraki bask›lar›nda Nomina Anatomica’da yer alan terimler de kullan›lm›ﬂt›r. Ayni
kürsüden yetiﬂen Ora. Prof. Dr. Zeki Zeren Lâtince Anatomik terimler için Osmanl›ca yerine
Türkçe karﬂ›l›klar›n›n belirlenmesinde ve kullan›lmas›nda önemli bir görev üstlenmiﬂtir2,6.
Günümüzde Türkçe olarak yaz›lan çok say›da Anatomi ders kitabi vard›r ve hepsinde uluslar
aras› terminoloji esas al›nm›ﬂt›r. ‹ngilizce bask›s›ndan Türkçe’ye çevrilen kitaplarda da
Türkçeleﬂtirilmiﬂ ‹ngilizce terimler yerine Lâtince terimlerin kullan›lmas› tercih edilmektedir.
Anatomi ve büyük oranda uluslar aras› terminolojiye uyulan Histoloji ve Embriyoloji
d›ﬂ›ndaki t›bbi bilimlerde yaz›lan kitaplarda ise ‹ngilizce terimler Türkçe’ye uydurularak ye
da hiç de¤iﬂtirilmeden ‹ngilizce olarak kullan›lmaktad›r. Bu da Osmanl›ca’dan kurtard›¤›m›z
Türkçe’mizin ‹ngilizce etkisi ile yeniden elden ç›kmas› tehlikesini gündeme getirmektedir.
Yirminci yüzy›lda yaﬂanan bilimsel ve teknolojik ilerlemeler sonucunda tan› ve tedaviye
yönelik çok say›da yöntem, madde ye da fiziksel kavram gündeme gelmiﬂ; bunlar›n bir k›smi
Lâtince ve Grekçe temellere oturtulmuﬂ, di¤er bir k›smi da ‹ngilizce ve di¤er bati dillerinin
hakimiyetinde olan yeni terimler halini alm›ﬂt›r. Günümüzde bilimsel aç›dan en yayg›n
kullan›lan dilin ‹ngilizce olmas› nedeni ile t›bbi terminolojide kullan›lan baz› terimlerin
yerine ‹ngilizce karﬂ›l›klar›n›n kullan›ld›¤› ye da zamanla ‹ngilizce gramer kurallar›na
uyduruldu¤u yani ‹ngilizceleﬂtirildikleri gözlenmektedir. Bununla birlikte t›bbi
terminolojinin nas›l uygulanaca¤› yönündeki tart›ﬂmalar her ülkede devam etmektedir.
Temel tip bilimcileri genellikle Lâtince terminolojiyi esas almakta, klinik tip bilimciler ise
terimlerin ‹ngilizce karﬂ›l›klar›n› tercih etmektedir. Ana dili ‹ngilizce olmayan ülkelerde de
klinik bilimciler yap›, fonksiyon ye da hastal›k ile ilgili ‹ngilizce sözcük guruplar›n›n kendi
dillerine uyarlanm›ﬂ halini yayg›n olarak kullanmaktad›rlar.
Türkçe, yaz›m kurallar› ile fonetik bir alfabedir. K›saca tan›mlanmas› gerekirse oluﬂturulan
her ses için harf karﬂ›l›¤› vard›r. Bu nedenle yaz›lan dil ve seslendirilen (konuﬂulan) dil
aras›ndaki fark en azd›r. Bu durumun sa¤lanmas› amac› ile Lâtince’de var olan harflerle
yekinilmemiﬂ, ses karﬂ›l›klar› olan ince sesli ve ince sessiz harfler de yeni Türk alfabesine
kat›lm›ﬂlard›r. Bu yolla Lâtin alfabesi Türkçe’nin ses yap›s›na uyarlanm›ﬂt›r. Yeni alfabe 3
Kas›m 1928’de kabul edilerek 1 Ocak 1929’da resmen kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Lâtince de
Türkçe gibi fonetiktir. Yani bütün harfler okunur ve “E” seslidir. Ancak baz› sözcüklerin tek
ye da birleﬂik olarak kullan›mlar›nda farkl›l›klar vard›r. Tip biliminde kullan›lan terimlerin
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söyleniﬂ ﬂekilleri ülkeden ülkeye de¤iﬂkenlik göstermektedir. Hatta ayni ülkeden, ayni
fakülte ye da ayni bilim dal›ndan olan kiﬂiler de Lâtince bir kelimeyi farkl› olarak
seslendirebilmektedir. Kiﬂilerin ana dilleri, ö¤rendikleri yabanc› diller okunma ile ilgili
farkl›l›klara yol açmaktad›r. Ayr›ca tip e¤itimini uzun y›llar etkilemiﬂ olan Frans›zca ve
‹ngilizce de önemlidir. Türkiye için özelleﬂtirildi¤inde edebiyat fakültelerinin klasik Lâtin Dili
ve Edebiyat› bölümlerinde okutulan Lâtince gramer ve söyleniﬂ kurallar›, beﬂeri bilimler
e¤itimi verilen fakültelerde özü de¤iﬂmeden fakat al›ﬂ›lm›ﬂ kal›plar halinde ö¤renciye
aktarilmaktadir6. Bunun nedeni fen bilimcilerin y›llar içinde benimsedikleri kurallara kiﬂisel
seçimlerini de katarak uygulamalar›d›r. Son 20 y›l içinde aç›lan tip, veteriner ve diﬂ hekimli¤i
fakültesi ﬂayisinin gere¤inden çok fazla olmas›, bu fakültelerde görevlendirilen temel
bilimcilerin henüz haz›r olmadan ö¤retime baﬂlamalar›, kendi kendilerini yetiﬂtirmeleri ve
deneyimli bilimcilerden yeterince yararlanamamalar› nedeni ile ayni terimin söyleniﬂi kiﬂiden
kiﬂiye de¤iﬂmektedir.
Ülkemizdeki tip e¤itiminin geçmiﬂi ve gelece¤i de¤iﬂik toplant›larda her yönden ele
al›nmakta ve tart›ﬂ›lmaktad›r. Ancak tip dilinin ne olmas› gerekti¤i tart›ﬂma bölümleri d›ﬂ›nda
gündeme gelmemektedir. Bu toplant›larda sunulmak üzere haz›rlanan t›bbi terminoloji ile
ilgili araﬂt›rma ﬂayisi da tespit edilebildi¤i kadar› ile yaln›z bir tanedir8. Bir ö¤renci geri
bildiriminin sonuçlar›n› içeren bu çal›ﬂmada ö¤rencilerin terminoloji konusunda çeﬂitli
güçlükler çektikleri ve ço¤unlu¤unun t›bbi terminolojiyi ders olarak almak istedikleri
belirtilmiﬂtir. Yurt d›ﬂ›nda yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada da ‹ngilizce bilgisi iyi düzeydeki tip
ö¤rencilerinin kendi dilinde Lâtince ye da Grekçe terimlerle hiç karﬂ›laﬂmam›ﬂ olanlara
oranla daha baﬂar›l› olduklar› bildirilmiﬂtir9. Ülkemizde yap›lan bir araﬂt›rma tip
ö¤rencilerinin büyük bölümünün yeterli düzeyde ‹ngilizce bilmedi¤ini; buna karﬂ›l›k
‹ngilizce’nin gereklili¤inin bilincinde olduklar›n› ortaya koymaktadir10. ‹yi düzeydeki
‹ngilizce bilgisinin öncelikle bilim dilini ö¤renmede ve devam›nda tip e¤itiminin bütününde
baﬂar›y› yakalaman›n anahtar› oldu¤u var say›m›ndan yola ç›karak tip e¤itiminin ‹ngilizce
olmas›n›n sorunu ortadan kald›raca¤› sav› ortaya at›labilir. Belki de YÖK yap›s›nda bu
düﬂünce tarz›n›n bask›n olmas› nedeni ile 1980 sonras›nda ‹ngilizce e¤itim veren tip
fakülteleri kurulmuﬂtur11. Alternatifi olmad›¤› için tek de¤erlendirme kriteri olan TUS
sonuçlar›na göre bu fakültelerden mezun olanlar›n baﬂar› düzeylerinin hatta uluslar aras›
yay›n say›lar›n›n daha yüksek oldu¤u da bir gerçektir. Gözden kaçan ye da görülmek
istenmeyen, bu fakültelere giriﬂ puanlar›n›n da yüksek olmas›d›r. Ayr›ca, tip e¤itimi verecek
bir kurum oluﬂturman›n amac›, ‹ngilizce konuﬂulan bir baﬂka ülkede de¤il, Türkiye’de
hekimlik yapacak nesiller yetiﬂtirmektir. Türk halk›na hizmet edecek bir hekimin önce kendi
dilini iyi bilmesi ve do¤ru uygulamas› gereklidir. Bu gerçek Birinci Türk Sa¤l›k e¤itimi
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ﬁuras›’nda dile getirilmiﬂtir12. Küreselleﬂen dünyam›zda uluslar›n eﬂit olabilmeleri için
gereken birinci koﬂulun kendi dillerini ve kültürlerini korumalar› oldu¤u
unutulmamalidir13. Bireylerin en aç›k ve ak›c› olarak kendi dillerinde düﬂünebildikleri,
duygular›n› ortaya koyduklar› ve bu aç›kl›¤›n ifadelerine yans›d›¤›n›n bilinmesi önemlidir.
Toplumlar, ancak dilleri ve kültürlerinin varl›¤›nda üretebilir ve insanl›¤a katk›da
bulunabilirler. Uluslar aras› en çok kullan›lan dil ‹ngilizce oldu¤u için tip e¤itimini ‹ngilizce
yapal›m yaklaﬂ›m›na verilecek en iyi yan›t Orta Ça¤ Avrupa’s›nda bilim yapmaya çal›ﬂanlar›n
ancak kendi dillerinde çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra bilimde yarat›c› ve üretken olduklar›n›n
ortaya konmasidir14. Bununla birlikte tip e¤itiminin Türkçe olmas› gerekti¤inin yani s›ra
kullan›lan terimlerin de Türkçeleﬂtirilmesini savunanlar ve onlara ilk karﬂ› ç›kanlar da yine
hekimlerdir. Binlerce y›ll›k süreçte yabanc› dil bask›s›ndan kurtulmaya çal›ﬂan Türkçe tip
e¤itiminde benzeri giriﬂimlerin artmas›, Türk ulusunun da insanl›k tip tarihine katk›da
bulunmas›n› h›zland›racakt›r. Hatta bununla yekinilmeyerek tüm Türk topluluklar›n› tip dili
aç›s›ndan bir araya getirecek çal›ﬂmalara da destek verilmesi gereklidir17. Kim bilir? Belki
bir gün tüm dünya ülkelerinde e¤itimin kendi dillerinde mi yoksa Türkçe mi olmas› gerekti¤i
tart›ﬂ›l›yor olabilir? ye da bu gidiﬂle, standart t›bbi terminoloji dili olarak “en güzel ölü dili”
seçmek için
Türkçe de gündeme getirilebilir! (Uluda¤ Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi 28 (1): 33-35,
2002
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