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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”

KKeemmaall ppaaflflaazzaaddee SSaaiitt

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 ?

TTüürrkkççee''ddeenn bbaaflflkkaa hhiiççbbiirr ddiill,, ee¤¤iittiimm vvee öö¤¤rreettiimm kkuurruummllaarr››nnddaa TTüürrkk vvaattaannddaaflflllaarr››nnaa aannaaddiilllllleerrii

oollaarraakk ookkuuttuullaammaazz vvee öö¤¤rreettiilleemmeezz.. ((TT..CC..AAnnaayyaassaass›› 0099..1111..11998822 MMaaddddee 4422))

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 11990077 y›l›nda dikkati çekip çözüm öneren ilk TBMM dönemi

Sa¤l›k Bakan› DDrr.. RR››zzaa NNuurr ((11887799--11994433)),, ““SS››hhhhii,, TT››bbbbii MMaakkaallaallaarr,, 11990077”” adl› yap›t›nda flöyle

demekteydi :

““ TT››pp aallaann››nnddaa öö¤¤rreenniimm ggöörreenn öö¤¤rreenncciilleerr bbiirr kkoonnuu iiççiinn LLaattiinnccee,, FFrraannss››zzccaa,, AArraappççaa,, kkiimmii kkeezz

FFaarrssççaa yyaa  ddaa ssaalltt TTüürrkkççee,, hhaattttaa AAllmmaannccaa kkaarrflfl››ll››kkllaarr›› eezzbbeerrlleeyyeerreekk kkaaffaallaarr››nn›› kkaarrmmaakkaarr››flfl››kk

eettmmeekktteeddiirrlleerr.. BBiirr ddiill bbiillggiinnii ss››ffaatt››yyllaa yyee  ddaa eettkkiillii bbiirr kkaalleemm oollaarraakk ddee¤¤iill,, üüyyeessii oolldduu¤¤uumm

ddiirrggeerrlliikk uu¤¤rraaflfl››nn››nn ddiilliinnddeekkii ddüüzzeennssiizzllii¤¤iinn yyooll aaççtt››¤¤›› ggüüççllüü¤¤üünn iittiiflfliiyyllee,, öözzeelllliikkllee ddee tt››bbbb››yyeenniinn

iillkk ss››nn››ffllaarr››nnddaa ookkuurrkkeenn bbuu kkoonnuuddaa ççeekkttii¤¤iimm ggüüççllüükklleerriinn bbuuggüünn bbiillee ssiilliinnmmeemmiiflfl ççookk aacc››,,

bbüüyyüükk ss››kk››nntt›› vveerriiccii aann››llaarr››nn››nn zzoorrllaammaass››yyllee yyaazz››yyaa ddöökkttüü¤¤üümm bbuu ssöözzlleerrddeekkii yyaannll››flflllaarr››mmllaa

yyeetteerrssiizz ddüüflflüünncceelleerriimmiinn bbaa¤¤››flflllaannaaccaa¤¤››nn›› uummaarr››mm..””

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 ?

““NNeeww EEnnggllaanndd JJoouurrnnaall ooff MMeeddeecciinnee’’in eski yay›mc›s› Michael Crichton flöyle yaz›yor (1975) : 

““TT››pp yyaayy››nnllaarr››nn››nn ççoo¤¤uu zzoorr ookkuunnuuyyoorr.. EEnn bbaassiitt kkaavvrraammllaarr bbiillee üüssttüü öörrttüüllüü bbiiççiimmlleerrddee iiffaaddee

eeddiillmmeekktteeddiirr.. YYaazzaarrllaarr››nn ttuuttuummllaarr›› ssaannkkii,, ggöözz kkaammaaflfltt››rr››cc›› bbiirr bbiillggii zzeennggiinnllii¤¤ii vvee bbiilliimmsseell

kkeesskkiinnlliikk iillee ookkuuyyuuccuuyyuu flflaaflfl››rrttmmaayyaa,, ggiizzeemmllii bbiirr hhaavvaa vveerrmmeeyyee yyöönneelliikk ggiibbii ggöörrüünnmmeekktteeddiirr..

YYaazzaarrllaarr ssaannkkii ookkuuyyuuccuuyyuu flflaaflfl››rrttmmaakk vvee oonnllaarr›› aannllaaflfl››llmmaazz bbiirr ggiizzeemm iiççiinnddee bb››rraakkmmaakk aammaacc››yyllaa

yyöönnlleennddiirriilliiyyoorrllaarr.. EE¤¤eerr yyaazzaarrllaarr bbuu mmaakkaalleelleerrddee ggeerrççeekktteenn ddoo¤¤rruu aannllaaflfl››llmmaayy›› iisstteesseelleerrddii,,

eelllleerriinnddeenn ggeellddii¤¤ii kkaaddaarr yyaall››nn bbiirr ddiillllee yyaazzaarrllaarrdd›› vvee ddüüflflüünncceelleerriinnii bbeelliirrssiizzlliikktteenn eenn uuzzaakk,, eenn

aaçç››kk bbiiççiimmddee iiffaaddee eeddeerrlleerrddii.. OOyyssaa kkii bbuunnuunn ttaamm kkaarrflfl››tt››nn›› yyaapp››yyoorrllaarr.. ‹‹lleettmmeeyyee ççaall››flfltt››kkllaarr››,,

mmaakkaalleenniinn bbaaflflll››¤¤››nnaa uuyygguunn bbiirr flfleeyy ddee¤¤iill,, kkeennddiilleerriinniinn ddeerriinn bbiilliimmsseelllliikklleerrii ((sscciieennttiiffiiccnneessss))

oollmmaakkttaadd››rr..””
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BBrriittiisshh JJoouurrnnaall ooff MMeeddeecciinnee yay›mc›s› SS..PP..LLoocckk((11997766)) da flöyle yazm›fl :

““‹‹nnggiilliizz TT››pp DDeerrggiissii’’nniinn hheerr yy››ll iinncceelleeddii¤¤ii 44000000 ddoollaayy››nnddaakkii yyaazz››nn››nn ççoo¤¤uu ssaayy››ss››zz ‹‹nnggiilliizzccee

yyaannll››flflll››kkllaarr›› vvee ggeenneell yyaapp››ss›› iillee kkoorrkkuunnçç bbiirr bbiiççiimmddee yyaazz››llmm››flfltt››rr.. NNee yyaazz››kk kkii bbuu mmaakkaalleelleerr

aammaaççllaarr››nn›› yyeerriinnee ggeettiirreemmiiyyoorrllaarr;; ççüünnkküü flfliiflfliirriillmmiiflfl oollmmaallaarr›› nneeddeenniiyyllee ookkuunnmmaaddaann

bb››rraakk››ll››yyoorrllaarr..””

JJAAMMAA’da ç›kan bir yay›mc› yaz›s›nda VV..CC.. SSttrraassbbuurrggeerr ((11998855)) ““BBiilliimmddee zzaayy››ffll››kk yyaazz››ddaa zzaayy››ffll››kk

iillee bbiirrlliikkttee ggiiddeerr”” diyor ve ekliyor; ““TT››pp yyaazz››llaarr››nn››nn ççoo¤¤uunnuunn ddüüflflüükk nniitteellii¤¤ii aarrtt››kk yyaaflflaammddaa

ddoo¤¤aall bbiirr ggeerrççeekk ggiibbii kkaabbuull eeddiillmmeekktteeddiirr..””

KKaannaaddaa TT››pp BBiirrllii¤¤ii DDeerrggiissii bilimsel yay›mc›s› PP..PP..MMoorrggaann((11998855)) ; ““‹‹yyii bbiirr yyaazz›› ssttiillii iiççiinn yyaazzaarr››nn

nnee ssööyylleemmeekk iisstteeddii¤¤iinnii aaçç››kkççaa ddüüflflüünnmmeessii vvee hheemm iilleettmmeekk iisstteeddii¤¤ii kkoonnuuyyaa,, hheemm ddee ookkuuyyuuccuuyyaa

uuyygguunn ssöözzccüükklleerr vvee ssöözzddiizziimmii ((sseennttaakkss)) ggeelliiflflttiirrmmeessii ggeerreekkiirr.. UUyygguunn bbiirr ssttiilliinn aarraaflfltt››rr››llmmaass››

bbiilliimmddee ggeerrççee¤¤iinn aarraaflfltt››rr››llmmaass›› ggiibbiiddiirr..”” diyor.

Gene, AAmmeerriikkaann ÇÇooccuukk HHaassttaall››kkllaarr›› DDeerrggiissii’nde ç›kan bir önyaz›da FFuullggiinniittii VVAA ((11998833)) flöyle

yaz›yor: ““‹‹lleettiinniizz aaçç››kk,, kk››ssaa vvee ddoo¤¤rruu oollmmaall››dd››rr.. TT››pp yyaazz››llaarr››nn››nn aaçç››kk oollmmaayy››flfl›› ss››kkll››kkllaa hhaakkll››

oollaarraakk eelleeflflttiirriillmmeekktteeddiirr.. OOkkuudduu¤¤uumm yyüüzzlleerrccee tt››bbbbii yyaazz››ddaa tteemmeell ffiikkrriinn ffaazzllaaccaa bbuullaann››kk

oolldduu¤¤uunnuu ggöörrddüükkççee,, bbuunnllaarr›› aannllaayyaabbiillmmeekk iiççiinn hhaarrccaadd››¤¤››mm ççaabbaa yyüüzzüünnddeenn kkeennddiimmii

eennggeelllleennmmiiflfl,, ööffkkeellii hhiisssseettttiimm.. KKiimmii dduurruummllaarrddaa,, ddee¤¤eerrllii mmaakkaalleelleerr ookkuunnmmaaddaann bb››rraakk››ll››yyoorr..””

Görülüyor ki yay›mc›lar›n, aaçç››kkll››kk –– yyaall››nnll››kk ––kk››ssaall››kk -- aakk››cc››ll››kk -- ddoo¤¤rruulluukk -- tteekkaannllaammll››ll››kk

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. HHaassttaa,, ddiirrggeerriinn kkuullllaanndd››¤¤›› ddiillii

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› PPrrooff..DDrr..YYeenneerr AAyyttöözzeekkiinn,, ‹.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 ““TTüürrkkççee BBiilliimm TTeerriimmlleerrii SSöözzllüü¤¤üü””

çal›flmas›n›n bir aya¤› olan ve Ankara Tabip Odas› taraf›ndan bast›r›lan  ““ÇÇooccuukk

HHaassttaall››kkllaarr››yyllee ‹‹llggiillii TT››pp TTeerriimmlleerrii ‹‹ççiinn TTüürrkkççee KKaarrflfl››ll››kk ÖÖnneerriilleerrii SSöözzllüü¤¤üü”” nü haz›rlayan 8

kiflilik yarkurul baflkan› PPrrooff..DDrr..FFaattooflfl YYaallçç››nnkkaayyaa, 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 AAvviicceennnnaa adini verdi¤i ve eserlerini 17. yüzy›la

kadar standart ders kitabi olarak kabul ettikleri ünlü Türk hekimi IIbbnn--ii SSîînnââ’n›n ((998800--11003377))

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 TTiibbhhaanneeii vvee CCeerrrraahhhhaannee--ii AAmmiirree’’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! ((UUlluuddaa¤¤ ÜÜnniivveerrssiitteessii TTiipp FFaakküülltteessii DDeerrggiissii 2288 ((11)):: 3333--3355,,

22000022


