
TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 

TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 

TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 

TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ
TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 

TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 

TERİM KOLU BÜLTENİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ 
DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU 

BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK 

NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM 
KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK 

NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU 

BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ TÜRK NEFROLOJİ 
DERNEĞİ TERİM KOLU BÜLTENİ 

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ

Terim Kolu Bülteni
Ocak 2018        Yıl: 14        Sayı: 14

Sunuş
Prof. Dr. Kenan ATEŞ 2

Terim Kolu Başkanından
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI 3

 Dil Devrimcisi, Yazıncı, 
Dost Canlısı Emin Özdemir Hocamızı da Yitirdik...

Prof. Dr. Yusuf ÇOTUKSÖKEN
4

Türkçe ve İTÜ 
Prof. Dr. Cahit KAVCAR 6

Bilim Dili ve Türkçe
Prof. Dr. Sedat SEVER 9

Bilim Terimlerinin Türkçe Doğru Kullanımı İçin ne Yapabiliriz?
Prof. Dr. Ferah GÖNÜLŞEN SÖNMEZ  13

Kitap Tanıtımı 16

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ
TERİM KOLU BÜLTENİ
Bu bülten, Türk Nefroloji 
Derneği’nin resmi yayın organı 
olan Türk Nefroloji, Diyaliz ve 
Transplantasyon Dergisi’nin
sürekli bir ekidir.

EDİTÖR
Prof. Dr. Taner Çamsarı

TERİM KOLU
Prof. Dr. Taner Çamsarı
Prof. Dr. Ferah Gönülşen Sönmez
Prof. Dr. Tevfik Ecder

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ TERİM KOLU
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nefroloji Bilim Dalı, İnciraltı, İzmir
Tel: 0 232 412 37 60 (Hastane) 279 09 29

TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ
Valikonağı Cad. Şakayık Sok. Polat Apt. 79/1
80220-1 Nişantaşı, İstanbul
Tel: 0 212 219 48 82 - 219 48 83
www.tsn.org.tr



Sunuş
Prof. Dr. Kenan ATEŞ

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu tarafından hazırlanan Terim Kolu Bülteninin yeni sayısında sizlerle birlikte olmaktan büyük 
bir mutluluk duyuyoruz. Bilim alanında Türkçenin korunması ve doğru kullanılması için önemli çalışmalar yapan Terim Kolu 
üyelerine ve bu sayıya yazıları ile katkı veren hocalarıma teşekkür ediyorum. 

Türk Diline unutulmaz hizmetler vermiş olan Emin Özdemir hocamızı 1 Eylül 2017 tarihinde yitirdik. Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesi olan hocamızı şahsen tanıma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı kabul ediyorum. Bu 
bültende Prof. Dr. Yusuf Çotuksöken’in, Emin hocamızın özgeçmişi, dilciliği, öğreticiliği, yazın araştırmacılığı, eleştirmenliği ve 
denemeciliğine ilişkin Varlık Dergisinde yayımlanan makalesi sizlerle paylaşılıyor. Türk Dili ve Kültürüne büyük katkılarından 
dolayı hocamızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Son zamanlarda özellikle Yükseköğretim Kurulunun önerisi ile ülkemiz üniversitelerinde İngilizce dilinde eğitim veren 
programların sayısı giderek artmaktadır. Bu konuda temel gerekçe, ‘üniversitelerimizin uluslararası alanda kabul edilebilirliğini 
artırmak’ olarak ileri sürülmektedir. Bu gerekçe, mühendislik gibi teknik branşlar için bir noktaya kadar kabul edilebilir olabilir. 
Ancak, ana materyali hasta olan tıp alanında, hastaların konuştuğu doğal dil dışındaki bir dilde eğitim programı açılması, 
Türkçemize vereceği zararların dışında kendi içinde çelişkili bir durumdur. Bu sayıda Prof. Dr. Cahit Kavcar’ın, 2009 yılında 
İstanbul Teknik Üniversitesi senatosunda alınan İngilizce eğitim programı açılması kararını eleştiren ve Öğretmen Dünyası 
dergisinde yayımlanan bir makalesi yer almaktadır. Güncelliğini koruyan bu makaleyi dikkatle okumanızı öneririm.

Türk Nefroloji Derneği Terim Kolunun temel kuruluş amaçlarından birisi, Türkçenin bilim dili olması için çalışmalar yapmaktır. 
Yayımlanan Terim Kolu Bültenlerinde bu konu sürekli vurgulanmaktadır. Bu sayıda da Prof. Dr. Sedat Sever’in “Bilim Dili ve 
Türkçe” başlıklı bir makalesi yer almaktadır. Sayın Sever’in, özellikle ‘Türkçenin bilim dili olmasının önündeki engellerin, okul 
öncesi ve ilköğretim dönemlerinde başlatılan çabalarla aşılabileceği’ önerisine katılmamak mümkün değil.

UNESCO Genel Kurulunun aldığı kararla, 2000 yılından itibaren her yıl 21 Şubat günü, dünya çapında kültürel çeşitliliği 
ve çok dilliliği desteklemek amacıyla “Dünya Anadili Günü” olarak kutlanmaktadır. Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu üyesi 
Prof. Dr. Ferah Gönülşen Sönmez’in bu konuya ve UNESCO’nun kaybolan dillerle ilgili diğer etkinliklerine ilişkin yazısını ilgiyle 
okuyacağınızı umuyorum.

Türk Nefroloji Derneği Terim Kolunun yeni üyesi Prof. Dr. Tevfik Ecder’i kutluyor ve hoş geldin diyorum. Sayın Ecder’in bu 
alanda da başarılı çalışmalara imza atacağından eminim.

Başta Prof. Dr. Taner Çamsarı olmak üzere, tüm Terim Kolu üyelerine özverili çalışmaları için teşekkür ediyor ve Yönetim 
Kurulumuzun öncekiler gibi Terim Kolu çalışmalarına sonsuz destek vereceğini yinelemek istiyorum.

Bu vesile ile yeni yılınızı kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Kenan ATEŞ

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Terim Kolu Başkanından
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI

Sayın Meslektaşlarım,

Terim kolu bültenimizin yeni bir sayısıyla ve zengin bir 
içerikle karşınızdayız. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde önemli 
gelişmeler oldu. Türk Nefroloji Derneği olağan genel 
kurulunda yeni yönetim kurulu belirlendi. Prof. Dr. Kenan Ateş 
yeni yönetim kurulu başkanı seçildi. Prof. Dr. Kenan Ateş’e ve 
yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

Türk Dilinin büyük ustası, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil 
Kurumunun unutulmaz üyesi, Ortaöğretimde kitaplarını 
okuyarak büyüdüğümüz Emin Özdemir hocamızı kaybettik. 
Terim kolu bültenimizin de yazarlarından olan büyük usta        
1 Eylül 2017 tarihinde aramızdan ayrıldı. Aslında hiç ayrılmadı, 
hep birlikteyiz ve aynı yolların yolcusuyuz. Türk diline hizmet 
edenler arasında en başta gelenlerden birisi olan Emin 
Hocamızı sevgiyle anıyoruz, anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. 
Emin Özdemir’in yitirilmesinden sonra Varlık Dergisinde Prof. 
Dr. Yusuf Çotuksöken’in Emin hoca hakkında bir makalesi 
yayımlandı. Emin hocamızın Türk Dili ve Kültürüne o denli 
çok katkısı var ki, bu yazıyı Yusuf Hocamızın izniyle sizlerle 
paylaşmak istedik.

Türk Nefroloji Derneği Terim kolunun yeni üyesi, Prof. Dr. 
Tevfik Ecder’e hoşgeldin diyoruz, eğitime çok önem veren ve 
Türkçemiz konusunda oldukça duyarlı olan değerli hocamızın 
bu alanda da çok nitelikli katkılar yapacağından eminiz.

Bu sayıda çok önem verdiğimiz ve kesinlikle karşı oldu-
ğumuz Yabancı dille eğitim konusuna değineceğiz. Üniver-
sitelerimizde, orta öğretim kurumlarında sözde İngilizce 
öğretmek amacıyla uygulanan ve gençlerimizin beyinlerini 
kısırlaştırıp, soyut düşünme yeteneklerini ortadan kaldıran bu 
uygulama kültür emperyalizminin bildik uygulamalarından 
birisidir. 1900’ lü yıllarda Sevr Anlaşmasının pençesinde 
kıvranan ülkemizde, halk ekmek yerine çarıklarının kösele-
lerini yerken, onca yoksulluk ortamında Anadoluya yayılmış 
100’ü aşkın Amerikan kolejinin varlığını birazcık sorgularsak 
yabancı dilde eğitimin görünen yüzünün ne kadar yanıltıcı 
olduğunu anlarız. Emperyalizmin parçalamak istediği ülke-
mizde, o yıllarda bu amaçlarını gerçekleştirmek için kolejler 
açanlar günümüzde de aynı amaçlarından vazgeçmiş değil-
dirler. Bugün ülkemizin en küçük kasabalarında bile işyer-
lerinin tabelalarının İngilizce, tarzanca, abuk subuk gülünç 
adlardan oluşması gerçekten içimizi acıtan bir durumdur. 
Ulusal kimlikten yoksunluğu sergileyen bu duruma karşı 
savaşım vermeli ve sabırla aydınlatma görevlerimizi yerine 
getirmeliyiz. Biz İngilizce, Fransızca vb. yabancı dillerin öğre-
nilmesine karşı değiliz. Herkes bir ya da iki yabancı dili çok 
iyi derecede öğrenmelidir. Bunun yöntemi, düşünme ve 
öğrenme yetilerini körelten yabancı dille eğitim değildir. 
Bugün dünyada gelişmiş ülkelerin ezici bir çoğunluğu kendi 
anadillerinde eğitim vermektedirler. Nazi Almanyasından 
kaçan dünyanın en başarılı bilim adamlarına bile 2-3 yıl içinde 
Türkçe öğrenerek Türkçe ders anlatmalarını zorunlu kılan, 
1930’lu yıllardaki Büyük Önderimiz Atatürk’ün yönettiği 

güçlü, kimlikli, onurlu ülkemiz, bugün içinde bulunduğu bu 
durumdan kurtulacaktır. Buna inancımız tamdır.

Yabancı dille eğitimle ilgili olarak 2009 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi senatosunda alınan İngilizce Eğitim kararı 
ve bunun sonrasında gelişen bir dizi olayı sizlere aktaracağım. 
Bu karardan sonra basında tepkiler dile getirilmiş ve kararı 
eleştirilen yazılar çıkmıştı. Türkçemizin büyük ustalarından, 
önemli bir öğretmenimiz Prof. Dr. Cahit Kavcar bu konuda 
Öğretmen Dünyası dergisinde çok etkileyici bir yazı yazmıştı. 
Sizlere bu sayıda Kavcar hocamızın bu önemli makalesini 
aktaracağım. Her satırıyla güncelliğini koruyan bu yazıdan 
etkileneceğinizi umuyorum.

Bu sayıda ayrıca Türkçe dünyamızın önemli isimlerinden 
birisi, Prof. Dr. Sedat Sever hocamızın Bilim Dili ve Türkçe 
konulu, bu konuda söylenilebilecek herşeyi çok uyarıcı bir 
biçimde vurgulayan kapsamlı ve öğretici makalesini de sizlere 
sunuyoruz.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
Genel Kurulu, 1999 yılında aldığı bir kararla 21 Şubat gününü, 
“Uluslararası Anadili Günü” olarak kabul etmiş ve ilk kez 
2000 yılında, dünya çapında kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği 
desteklemek amacıyla “Dünya Anadili Günü” kutlanmaya 
başlamıştır. Ayrıca UNESCO’nun kaybolan dillerle ilgili önemli 
etkinlikleri bulunmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi 
Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi Terim kolumuzun 
çalışkan üyesi Prof. Ferah Gönülşen Sönmez’in bu konulara 
ayrıntısıyla değindiği makalesini ilgiyle okuyacağınızı 
umuyorum. Tıp terimleriyle ilgili bir sözlük çalışması da olan 
Sönmez’in sözlüğünü size bu sayıda tanıtacağız. 

13 yıldır etkinliklerini sürdüren Terim Kolumuzun TUBA 
çatısı altında Prof. Dr. Sedat Işık başkanlığında sürdürdüğü 
Tıp Terimleri çalışması ne yazık ki üyelere bildirimde dahi 
bulunulmadan yıllar önce durdurulmuştu. Nefroloji Terimleri 
ve Bilim Terimlerini kapsayan bir çalışma grubu kurulmasını 
ve bir eylem planı oluşturulmasını istemek için Türk Nefroloji 
Derneği Yönetim Kuruluna Terim Kolu olarak başvurma kararı 
almış bulunmaktayız. Bu konudaki başvurumuzu en kısa 
sürede TND Başkanlığına sunacağız. Başvurumuzun kabul 
edilmesini yürekten diliyoruz.

Kitap tanıtımı bölümümüzde sizlere birkaç kitap 
tanıtıyoruz.

Yeni yılın Ülkemize ve tüm Nefroloji topluluğumuza 
başarılar getirmesini diler, tüm meslektaşlarımın yeni yılını 
kutlar saygılar sunarım.

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı Öğretim üyesi
TND Terim Kolu Başkanı
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Dil Devrimcisi, Yazıncı, Dost Canlısı Emin Özdemir 
Hocamızı da Yitirdik…
Prof. Dr. Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Dil ve yazın araştırmacısı, denemeci, eleştirmen, sözlük 
yazarı, yazıncı Emin Özdemir Hocayı da Eylül başında 
yitirdik… 

Emin Hocayla 1978’de üyesi olduğum TDK’nin 
kurultayında tanışmıştık; Hocamızı Türk dili ve edebiyatı 
öğretmeni olduğum için, kitaplarından tanıyordum 
(özellikle Adnan Binyazar Hocayla birlikte hazırladıkları 
kitaplardan…) Kendisini o gün Dil Devrimi üzerine 
yaptığı coşkulu konuşmayla yakından da tanıma fırsatını 
buldum… Ankara’da TDK toplantılarında, 1983’ten sonra 
da Dil Derneği toplantılarında görüşüp konuştuk; birkaç 
açıkoturuma (Ankara, Adana-Çukurova Üniversitesi vd) 
birlikte katıldık. Kendisinden hem yazılı hem de sözlü olarak 
çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim… Türk dili ve yazını bir 
emekçisini daha yitirdi… Başımız sağ olsun… 

Yaşam Öyküsü 

Emin Özdemir, 1931’de Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Ençiti 
köyünde doğmuş; Pamukpınar Köy Enstitüsünü, daha sonra 
da, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nü (Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü) bitirmiştir (1953). Bitirdiği bölüme asistan ve 
öğretim görevlisi (1957) olmuş. Milli Eğitim Bakanlığınca 
açılan yurtdışı eğitim sınavını kazanarak Amerika’ya (1960) 
gönderilmiş. Columbia ve İndiana üniversitelerinde “değişik 
düzeylere göre metin hazırlama ve anlatım teknikleri” 
konusunda eğitim görmüştür (1960-1963). Hacettepe 
Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe 
Bölümünü kurmuş, bu bölümde bölüm başkanı ve öğretim 
görevlisi olarak (1968-1972) çalışmıştır. Atatürk’ün Türk 
Dil Kurumunda Yönetim ve Yürütme Kurulu üyeliklerinde 

bulunmuş ve Terim Kolu Başkanlığı (1966-1983) yapmış; 
1974’te de Ankara Üniversitesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu 
(daha sonra İletişim Fakültesi oldu) öğretim görevliliğine 
geçmiştir. Burada yaş sınırını doldurup emekli oluncaya 
kadar çalışmıştır (1996). Ayrıca uzun yıllar ÖSYM’de Türkçe-
Edebiyat sorularının denetlenmesinde, Gelişim Büyük Sözlük 
ve Ansiklopedi’de yazar (1984-1986), TÜBİTAK’nin Bilim ve 
Teknik, Bilim Çocuk dergilerinde yayın danışmanı olarak 
(1997) görev almıştır. 

1 Eylül 2017’de Ankara’da yaşama gözlerini kapayan 
Emin Özdemir Hocamızın cenazesi, 3 Eylül 2017 pazar günü 
Kocatepe Camisinde öğle namazının ardından Cebeci Asri 
Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir. Cenaze törenine ailesi 
ve yakınlarının yanısıra yurdun dört bir yanından gelen 
çok sayıda öğrencisi ve yazar-edebiyatçı-dilci dostları da 
katılmıştır. 

Yazarlığı ve Eğiticiliği
Emin Özdemir, 1949’dan başlayan yazma uğraşını 

2017’de ölümüne kadar sürdürmüştür. Yazarlığı ile 
öğretmenliğini yan yana, birbirini besleyerek yürütmüştür. 
Dil yazıları, yazınsal eleştirileri, deneme, inceleme vd 
türlerdeki yazıları çokluk Varlık, Kaynak, Pazar Postası, Türk 
Dili (TDK), Sanat Olayı, Çağdaş Eleştiri, Türkiye Yazıları, Çağdaş 
Türk Dili, Sözcükler vd dergilerde yayımlanmıştır. Radyo ve 
televizyonlarda (özellikle TRT’de) Türkçe üzerine programlar 
hazırlayıp sunmuştur. Türk Dil Kurumunun yanı sıra, 
Edebiyatçılar Derneği ile Dil Derneğinin de üyesiydi.

Dilciliği
“Dil Devrimimin militan savunucusuyum” diye nitelerdi 

Emin Özdemir kendisini. Atatürk’ün bütün devrimlerine 
olduğu gibi Dil Devrimine de gönülden bağlanmış; Türk 
Dil Kurumunun çatısı altında Türkçenin özleşmesi yolunda 
yoğun çaba harcamıştır. Daha genelleştirerek söylersek, 
Onun bütün çabası Türkçenin özleştirilmesi, geliştirilmesi 
ve zenginleştirilmesi yolunda oldu. Özellikle tutucu dilcilere 
karşı, Agâh Sırrı Levend, Ömer Asım Aksoy ile başlayan 
savunma savaşımının en coşkulu ve etkili yazarları arasında 
yer aldı. Türk Dili dergisindeki birçok yazısı, “uydurma” 
diye nitelenen sözcükleri (basın, yayın, toplum, ilginç, yapıt, 
koşul, vd) savunan dil tartışması türündedir. Özleştirme 
çalışmalarının ideolojik bir tutum olduğunu ileri sürenlere 

“Dil, insanı insan kılan temel unsurdur. Siz, dilinizdesiniz. Kişilik kumaşınız 
dilinizin tezgâhında dokunmuştur. Dil duyarlığı, dil bilinci gelişmeyenlerin 

düşünce evreni de sınırlı kalır. Çünkü dil, düşüncenin evidir.” 

(Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden emekli olurken,
adına düzenlenen törende yaptığı konuşmadan).
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karşı Türk Devriminin temel ilkeleriyle karşılık vermiştir. 
Öztürkçenin ödün vermez savunucusu olarak bilinir dil 
ve yazın çevrelerinde bu nedenle… Türkçenin gelişmesi, 
kültür ve yazın dili olması, sözvarlığını varsıllaşması 
yolunda yaptığı yazılı çalışmaları değişik adlı kitaplarında 
topladı: Dil ve Yazar (1972); Öz Türkçe Üzerine (1973); Dil 
Devrimimiz (1968); Erdemin Başı Dil (1969), Terim Hazırlama 
Kılavuzu (1973), Erdemin Başı Dil (genişletilmiş 2. basım, 
2000), Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü (1981), Açıklamalı-
Örnekli Deyimler Sözlüğü (1981), Öykülerle Arasözleri (1983), 
Sözcükler Arasında (1984), Dilbilgisi Oyunları (1984), Sözcük 
Sözcük İçinde (1996), Güzel Dilimiz Türkçe ve Okuma Kitabı 
(1996), vd. Güzel Türkçe (Turan Oğuzkan-Kemal Demiray ile) 
adıyla ders kitapları da hazırladı. Türkçenin söz varlığıyla ilgili 
çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarını Öz Türkçe Kılavuz Sözlük 
(1976). Yabancı sözcüklere Türkçe karşılıklar türetilmesi 
sürecinde, kendisi de birtakım yeni sözcükler türetmiştir: 
‘yerel’ (mahalli), ‘alıntı’ (iktibas), ‘seçenek’ (alternatif), ‘sözel’ 
(lafzi), vd.

Öğreticiliği
Emin Özdemir yaklaşık 48 yıl öğreticilik yapmıştır: Onun 

öğrencilerinin ortak kanısı şudur: “Emin Özdemir, bilgili, 
deneyimli, yetkin bir öğreticidir. Efsane Hocalardandır.” 
Gerçekten de, özellikle örgün eğitimde onun öğrencisi 
olanlar, daha sonraki yıllarda Türkiye’nin dil ve yazın 
eğitiminin biçimlenmesinde etkili olmuşlardır. Ona göre: 
Eğitimin odağında, ortak dilimiz/anadilimiz Türkçenin 
eğitimi yer alır; Devlet anadili/ortak dil Türkçenin eğitimine 
çok büyük önem vermeli, yatırım yapmalıdır; bu ülkenin 
bütün insanları Türkçeyi hem çok iyi öğrenmeli, hem 
de doğru ve temiz kullanmakla yükümlü hissetmelidir 
kendisini. Ayrıca yazdıklarıyla da Türkçeye ve Türk kültürüne 
katkıda bulunmayı görev bilmelidirler. “İyi bir öğretici eğitim 
araç-gereçlerini de kendisi kendi yöntem ve tekniklerine 
göre hazırlamalıdır,” ilkesinden yola çıkarak Türk dili ve 
yazını eğitimine ilişkin bir dizi kitap da hazırlamıştır; beceri 
odaklı olarak nitelendirilebilecek bu kitaplarda, çağdaş 
eğitim yöntem ve tekniklerinin Türkçeye uyarlandığına 
da tanık oluyoruz: Yazma Tekniği (1966); Türkçe Öğretimi 
(1968), Yazmak Sanatı Kompozisyon (Adnan Binyazar’la, 
1977), Türkçemi İlerletiyorum (1978), Okuma Sanatı (1983); 
Türkçe Kompozisyon (Adnan Binyazar ile, 1985), Etkili ve 
Güzel Konuşma Sanatı (1986); Okuma ve Metin İnceleme 
(1991), Sözlü ve Yazılı Anlatım Sanatı: Kompozisyon (2002); 
Eleştirel Okuma (4. basım, 2000); vd; Çocuk yazınında da 
ürünler verdi: Ölümsüzlük Gezegeni (2008), Yalnızlığı Seven 
Kırlangıç (2007), Mutlukent’in Yöneticisi (Ferit Avcı ile, 2011), 
Yarışmalar Kenti (2014), vd. 

Yazın Araştırmacılığı, Eleştirmenliği ve 
Denemeciliği 
Emin Özdemir, yazının (edebiyatın) bir dil sanatı 

olduğunun çok iyi farkındadır; dilin yazın yapıtlarında 
aldığı biçimlerin hem yazına hem de dile katkısını çok iyi 

bilenlerdendir. Onun eleştirel/yazınsal denemelerinde, yazın 
yapıtının dille ilişkisi (dilin özgül ve yaratıcı kullanımının), 
dilin işlevi ve kullanım düzeyleri, yapıtın içeriğinin bireysel 
yapılar ve toplumsal yapıyla olan ilişki ve bağları gibi 
konuların biçim-içerik bütünlüğü içinde ele alınmaya 
çalışıldığı görülür. Bu eleştirel denemeleri yazın eleştirisi 
olarak görmeyenler de olabilir kuşkusuz; ancak bana göre, 
duyarlı bir okurun belli sanatsal kaygılarla gözlem ve 
değerlendirmelerini içeriyor onun yazıları… Yazın okurları 
bu usta kalemin eleştirel denemeleriyle yazın dünyasıyla 
kolay bir iletişim kurabilmektedir. 

Yazın araştırma eğitimi için hazırladığı kitaplardan da 
söz etmeliyiz: Türk ve Dünya Edebiyatı (1980), Türk ve Dünya 
Edebiyatında Kavramlar-Dönemler-Yönelimler (3. basım, 
1980), Yazı ve Yazınsal Türler (1983), Metin İnceleme (1990), 
Dil ve Edebiyat Öğretimi (1990), Edebiyat Bilgileri Sözlüğü 
(1990), Düşüncenin Toprağı (1990), Dilin Öte Yakası (2002), 
Düzyazının Sorgulayıcı Gücü (2003), Anadilin Toprağında 
(2004), Yüzler ve Sözcükler (2011), Kurmaca Kişiler Kenti 
(2012), İnsan Yüreğine Yolculuk (2012), Düşüncenin Canı 
(2016), O İyi kitaplar Olmasaydı (2017), vd.

Edebiyat tarihçisi, sözlükçü Mustafa Nihat Özön’ü 
tanıtmak için bir kitap da hazırlamıştır: Mustafa Nihat Özön 
(1983).

Emin Hocayla ilgili bir “ırmak-söyleşi” de hazırlandı ve 
basıldı bu yıl içinde, ölümünden kısa bir süre önce: Göğüne 
Sığmayan Bulut (söyleşiyi yapan: Hatice Aydoğdu, 2017)…
Bir Cumhuriyet aydınının yaşadıkları, düşleri, umutları, 
umutsuzlukları, başarıları, düşkırıklıkları, başarısızlıkları 
vb’nin içtenlikli bir dökümünü veriyor sanki…Türkiye’nin 
yakın geçmişinin bir kişinin yaşantı, gözlem ve yorumlarıyla 
sivil tarihi gibi…

Emin Özdemir Hoca da, dönemin gerici/tutucu siyaset-
çileri ve onların eğitim kurumlarındaki uzantılarının boy 
hedefiydi her zaman. Özellikle, Hacettepe Üniversitesinde 
başlattığı Türkçe kültürü ve edebiyatı dersleri (Adnan 
Binyazar, Oya Adalı, Atilla Özkırımlı gibi değerli araştırmacılar 
da vardı yanında) Türkçe eğitimine büyük bir canlılık 
getirmiş; dönemin öğrencileri klasik ve çağdaş yapıtları 
okuyup hocalarıyla tartışmaya başlamışlardı… Düşünsel 
bir açılım yaşanıyordu… Kısaca üniversitelerde Türkçe ve 
edebiyat eğitimine yeni bir boyut katacak ölçüde kapsamlı, 
çağdaş içerikliydi. Ancak milliyetçi-muhafazakâr yönetimler/ 
yöneticiler, ideolojik yandaşlarının kışkırtmasıyla, bu sürece 
daha fazla göz yumamazlardı, nitekim yummadılar da… 
Bu güzel girişim, uygulayan öğreticilerin ve dersleri alan 
öğrencilerin belleğinde güzel anılar olarak kalmıştır… 

Emin Özdemir, gündelik siyasal çıkarlara yenik 
düşmeyecek, siyasal otoritelerin baskı ve müdahalelerine 
boyun eğmeyecek yaradılışta, Cumhuriyetin kazandırdığı 
değerler dizelgesini bütünüyle benimsemiş ve özümsemiş 
“omurgalı bir aydınımız ve yazarımız”dı… 

Anısı önünde saygıyla eğiliyorum… 
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Türkçe ve İTÜ
Prof. Dr. Cahit KAVCAR
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Ülkemizin en köklü, en saygın bi-
lim ve kültür kurumlarından biri olan 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) 
son zamanlarda bir şeyler oluyor. Bu 
seçkin üniversitemiz tarihsel çizgisin-
den sapma, geleneksel işlevlerinden 
uzaklaşma sorunları yaşıyor. 

İTÜ’de eğitimin İngilizce yapılması 
yolunda önemli çalışmalar olduğunu 

duymuş ve üzülmüştüm. Sayın Oktay Ekinci’nin 8 Nisan 2009 
günlü Cumhuriyet’te çıkan “İTÜ’de ‘Türkçe’ Direnişi” yazısı 
ile Sayın Orhan Bursalı’nın 10 Nisan 2009 tarihli Cumhuriyet 
Bilim Teknoloji’de çıkan “Türkiye’de İngilizce Üniversite 
Eğitimi Akılcı mı?” başlıklı yazısını okuyunca üzüntüm arttı. 
Meğer Üniversite Senatosu Mart ayında İngilizce eğitim 
kararı almış.

Doğrusu İTÜ’ye ve İTÜ senatosuna bu kararı hiç yakıştı-
ramadım. Çünkü İTÜ sıradan bir kurum değildir. Onun tarihi 
1773 yılına, Sultan 3. Selim dönemine kadar uzanır ve köklü 
bir geçmişi, zengin bir birikimi vardır. Özellikle Cumhuriyet 
döneminde pek çok ve çok değerli mühendis, bilim insanı, 
yönetici, devlet adamı, kültür ve sanat insanı, sanayici, işada-
mı yetiştirdi. Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine önemli 
hizmetleri, katkıları olan bir bilim ve kültür yuvası bu kurum. 
Böylesine önemli ve ağırlığı olan bir bilim yuvasının tarihsel 
çizgisinden sapması ve geleneksel işlevlerinden uzaklaşma-
sı gerçekten üzücü. Bu nedenle Ayazağa Yerleşkesi’nde eski 
rektörler, öğretim üyeleri ve öğrencilerin Atatürk Anıtı’na 

yürüyerek Senato kararını protesto etmeleri hem çok doğal, 
hem de çok önemli ve anlamlı.

İngilizce Eğitim

Sayın Bursalı’nın başyazısında belirtildiğine göre İngilizce 
eğitim kararının gerekçesi şu:

“Üniversitenin vizyonu çağdaş dünya üniversiteleri 
arasında yer almak. Ve bunu, yaşadığı süreçler ve ürünlerle 
kanıtlayabilmek. İTÜ’nün misyonu ise sadece Türkiye için 
değil, dünyada yarışacak mühendisler, sosyal bilimciler 
ve sanatçılar yetiştirmektir. Bu misyonun gerçekleşmesi, 
akreditasyon, yabancı dil ve uluslar arası öğrenci değişim 
programı çerçevesinde yurtdışına en fazla öğrenci 
gönderen üniversite olmasına ragmen, eğitim dilinin yüzde 
30 İngilizce olması nedeniyle, yabancı öğrencileri istedikleri 
halde üniversitemizi tercih edememektedirler…”

Bu gerekçeden çıkarılan anlam şudur: İTÜ, çağdaş dünya 
üniversiteleri arasında yer almalı. Dünyada da yarışacak 
elemanlar yetiştirmeli. Uluslararası öğrenci değişim 
programı çerçevesinde yurtdışına en fazla öğrenci gönderen 
üniversite İTÜ’dür. Ama eğitim dilinin yüzde 30 İngilizce 
olması nedeniyle, yabancı öğrenciler İTÜ’yü yeterince tercih 
edememektedirler. O halde eğitim dili yüzde 100 İngilizce 
olmalı!

Sorunlar ve Sorular

Önce şu soruyu soralım: İTÜ’nün eğitim öğretim için, 
hizmet için hedef kitlesi yurtdışından gelecek öğrenciler 
midir, yoksa normal öğrenciler, yani kendi öğrencileri midir? 
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Öğrenci değişim programı çerçevesinde yurtdışından 
gelecek öğrenci sayısını artırmak için tarihsel çizgiden sapılır 
mı? Buna gerek var mı?

Gerekçede, İTÜ’nün öğrenci değişim programı çerçeve-
sinde yurtdışına en fazla öğrenci gönderen üniversite 
olduğu söyleniyor. Bu öğrenciler de yabancı dil bildikleri 
için gidiyor yurtdışına. Onlar nerede öğreniyor İngilizceyi? 
İTÜ’de değil mi? Bu önemli bir çelişki olmuyor mu?

Öncelikle ve önemle belirtelim ki, yabancı dil öğretimi 
başka, yabancı dille öğretim başka şeylerdir. Yabancı dil 
öğretimi elbette gereklidir. Bir ya da daha fazla yabancı 
dili gençlerimize çok iyi öğretelim. Bunun yollarını, 
çaresini arayalım. Ama yabancı dille eğitim kendi dilimiz 
ve kültürümüz için büyük bir tehlikedir. Emperyalizmin bir 
tuzağıdır bu.

Yabancı dille eğitim, bir dil öğretme yöntemi değildir. 
Yeryüzünde böyle bir öğretim yöntemi yoktur. Yabancı dilin 
amaç değil, araç olduğunu bilmeliyiz.

Bir dünya üniversitesi olmanın ölçütlerini sayın Bursalı 
çok güzel belirtmiş. O yazıya bakılabilir, bakılmalı.

Cumhuriyeti kuran Büyük Önder, “Türk dili yabancı 
dillerin boyunduruğundan kurtarılmalıdır” diyordu. Böyle 
demeyip de “Türkçeyi kullanmayın, yok edin!” mi deseydi?

1933 üniversite reform sonrasında Hitler Almanya’sından 
gelen yabancı bilim adamlarıyla sözleşme yapılırken, temel 
maddelerden biri şuydu: Yabancı öğretim üyeleri üç yıl 
içinde Türkçe öğrenecek, üç yılın sonunda dersler Türkçe 
anlatılacak ve öğrenciye Türkçe ders notları veya ders kitabı 
verilecek. Bu madde işletildi.

Cumhuriyeti kuranların ulus bilinci, bağımsızlık duygusu, 
dil ve kültür duyarlığı ne kadar çarpıcı ve sarsıcı değil mi? 
Hemen sormak gerekir: Türkçe 1933’te bilim diliydi de şimdi 
mi yetersiz oldu? Bir önemli soru da şu: Türkçe tam anlamıyla 
bir kenara atılırsa, hiç kullanılmazsa nasıl gelişecektir? 
Amacımız bu dili yok etmek mi? Tarihsel ve saygın İTÜ’ye bu 
durumlar hiç yakışıyor mu? Senato üyesi meslektaşlarım bu 
konuda ne diyorlar?

Sayın rektör ve Sayın Senatörlere, öncekilerden başka şu 
soruları soruyoruz:

* Çağdaş, gelişmiş ülkelerden örneğin Fransa, Almanya, 
Japonya’daki üniversitelerde, “çağdaş dünya üniversitesi 
olmak için” İngilizce eğitim yapan bir tek örnek var mı?

* Fransa’da 1994 yılında Fransızcayı İngilizcenin baskı-
sından korumak için bir yasa çıkarıldı ve bu yasa halen 
yürürlükte. “Fransa’da eğitim dili Fransızcadır” diyor 
yasa. Bu durumda Fransa’daki üniversiteler için, örneğin 
Sorbonne için, eğitimi İngilizce yapmıyor diye “çağdaş 
üniversite değil” diyebilir miyiz?

* Ülkemizde nitelikli insanlar yetiştirmek istiyorsak, 
başkalarının diliyle ve kültürüyle değil, kendi dilimiz ve 
kendi kültürümüzle yetiştirmeliyiz diyoruz. Bu görüşe 
katılıyor musunuz?

* Öğrencisi Türk, öğretim elemanı Türk, ülke Türkiye, eği-
tim dili İngilizce olan bir ders ortamı çok gülünç değil mi? 
Bu durumda hem bilim alanı bilgisi yarım oluyor, hem 
yabancı dil yarım öğreniliyor, hem de ders Türkçe ve 
İngilizce karışık yürütülüyor. Bu sizce sağlıklı bir eğitim 
oluyor mu? Ve böyle bir eğitimle nitelikli eleman yetişir 
mi? Böyle bir uygulama, öğrenci ve öğretim elemanı 
için bir eziyet, işkence olmuyor mu? Gelişmiş ülkelerde 
bunun örneği var mı?

* Kendi dili ve kültürü küçümsenen, hor görülen 
gençlerden Türkçeye ve Türk kültürüne saygı duymaları 
beklenebilir mi?

* Hiçbir dil doğuştan bilim dili değildir. Bilim ve tekno-
lojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda, her 
dilin kendi yapısına ve olanaklarına gore işlenmesi, geliş-

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Ocak 2018 / Sayı 14 7



mesi, zenginleştirilmesi gerekir. Bu durum İngilizce için 
de geçerlidir. Türkçenin gelişmeye çok elverişli ve güçlü 
bir dil olduğu görüşüne katılır mısınız?

* Eğitim bilimleriyle uğraşanların görüşüne göre, yabancı 
dille eğitim, eğitim bilimlerine aykırıdır. Çünkü bir kişi, bir 
şeyi en iyi biçimde kendi diliyle anlar ve anlatmak istediği 
bir şeyi de en güzel şekilde kendi diliyle, anadiliyle anlatır. 
Bu durumda Ankara Üniversitesi sizce yanlış mı yapıyor?

* Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi olan Ankara 
Üniversitesi Senatosunda 1995 yılında bu konu tartışıldı. 
Bir fakültenin iki bölümü, İngilizce eğitim yapmak 
istiyordu. Uzun görüşmelerden sonra bu istek oybirliği 
ile reddedildi. Bu durumda Ankara Üniversitesi sizce 
yanlış mı yaptı?

Bütün bu sorunların ve konuların çok iyi düşünülmesi, 
değerlendirilmesi gerekir.

Sonuç

İTÜ’nün gerçekten saygın ve ağırlığı olan büyük bir 
kurum, seçkin bir aile olduğunu bir kez daha belirtelim.

Öyle görünüyor ki, konu ilgili birimlerde ve senatoda 
yeterince konuşulup görüşülmeden, çeşitli yönleriyle ve 
boyutlarıyla incelenmeden böyle bir karar alınmış. Bu kararın 
yeniden görüşülmesi ve akıl almaz yanlıştan dönülmesi 
uygun olur. İTÜ’ye yakışan budur. Eğer bu yapılırsa, hem İTÜ 
tarihsel çizgisinden sapmamış ve geleneksel işlevlerinden 
uzaklaşmamış olur, hem de başka kurumlara kötü örnek 
olmaktan kurtulur. Çünkü ağırlığı olan bir kurumun yükü 
ve görevi de ağırdır. Ona düşen, saygınlığını ve ağırlığını 
korumak, olumlu yönde örnek olma sorumluluğunu 
sürdürmektir.

Tarihe, Cumhuriyeti kuranlara, eski İTÜ’lülere ve gelecek 
nesillere karşı hepimiz sorumluyuz.
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Bilim Dili ve Türkçe
Prof. Dr. Sedat SEVER
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

En genel anlamda bilim; deney ve gözleme dayalı, 
geçerliği kabul edilmiş sistemli bilgi bütünü olarak 
tanımlanabilir (Karasar, 1982: 6). Bilim, insanoğlunun 
evrendeki olayları, olguları anlamaya, öğrenmeye, bilmeye 
dayalı gereksinmesini yanıtlayan çalışmalar bütünüdür. 
Bilimsel yöntemin gereklerinden yararlanılarak ortaya çıkan 
bilgi bütünü, durağan, donmuş ve mutlak değildir. “Bilim, 
belli bir birikimin sonucudur. Her yeni katkı, öncekilerle 
bütünleşerek gelişir. Bilim tüm olgusal sağlamlığına karşın, 
göreli bir bilgidir. Mutlak doğruluk ve yanılmazlık yerine, 
gerçeğe, “geçici doğrular” ile yaklaşmak vardır bilimde; 
sonuçlar geçerlik olasılığı yüksek genellemelerdir. Ünlü 
düşünür Russell’ın deyişiyle, “Bilimde varılan her aşama, uzun 
bir yolculuktaki ‘konaklama yerleri’ olarak algılanmalıdır” 
(Karasar, 1982: 11).

Denilebilir ki uzun uğraşılarla elde edilmiş, uygulama-
larla sınanmış dizgesel bilginin de bilimsel çabalarla 
yanlışlanması, geliştirilmesi söz konusudur. Bilimsel yöntem, 
bu çabaların somutlanmasını sağlayan bir süreçtir. En yalın 
söyleyişle, bilimsel bilgi, bilimsel yöntemle üretilen dizgesel 
ve göreli bilgidir. 

Olgu ve olaylar arasındaki ilişkileri genelebilir bilgilere, 
dizgesel bilgileri de kavramsal bir kurama (modele) 
dönüştürmek, üst düzey zihinsel bir birikim gerektirir. 
Kavramlar; zihinsel birikimin, düşünce gücünün yapı 
taşlarıdır. Bilim ve sanat alanlarının kapsamına giren 
kavramların, nesnelerin, olay ya da durumların karşılığı olan 
sözcükler ise, terim olarak adlandırılır. Terimler, bir bilim ya 
da sanat alanında çalışan kişiler arasındaki bilimsel iletişimi 
ve paylaşımı sağlayan özel anlamlı sözcüklerdir. 

Özdemir (1973:18)’e göre, terimler açık, anlaşılır ve 
aydınlık olmalıdır. “Böyle olmazsa, bilim ve sanat dili, 
anlaşılırlığı olmayan, karanlık ve karmaşık bir görünüş alır.” 
Bilim ve sanat dili karışık ve karmaşık olursa, o alandaki bilim 
insanları arasında sağlıklı bir iletişim kurulamaz, tam bir 
anlaşma sağlanamaz. Bunun yanı sıra bilimsel ve sanatsal 
birikimin, geniş halk kitlelerine iletilmesi olanaksızlaşır.

Bilinmelidir ki düşünce üretmeyen ya da düşünce 
üretme olanaklarının geliştirilmesi için çaba harcanmayan 
bir dil gelişemez. Dilin düşünce üretmesi gerekir. Karma, 
yapay bir dille özgün düşünceler üretilemeyeceği, öte 
yandan; öykünmeci bir anlayışla ortaya çıkarılan bilginin 
de yurttaşlar tarafından açık bir biçimde anlaşılamayacağı 
bilinen bir gerçektir.

Türkçe sözcüklerden türetilmiş bilim ve teknik 
terimlerinin halkın dilinde kullanım yaygınlığı, ülkemizde 
bilimsel düşüncenin yaygınlaşması sürecine önemli 
katkılar sağlayacaktır. Bunun için, hızla gelişen bilimsel 
veri ve bilgileri, Türkçenin söz değerleriyle karşılayan 
“terim dizgesi”nin oluşturulması; tüm bilim ve sanat 
alanlarında, Türkçenin olanaklarıyla açık seçik düşünebilme 
olanağının yaratılması gerekir. Bireylere düşünce yetisinin 
kazandırılması, toplumda bir düşünce geleneği oluşturarak 
demokratik kültürün yapılanması; ancak Türkçenin bilim, 
düşünce ve sanat dili olarak gelişmesiyle olanaklıdır. 

Bu bağlamda, dilimizin bir bilim ve kültür dili olarak 
geliştirilmesi sürecinde, bilim alanlarındaki terimlerin 
Türkçeleştirilmesine yönelik bilinçli bir çabaya gereksinim 
duyulduğu açıktır. Sosyal bilimler, doğa bilimleri, mühendislik 
bilimleri, sağlık bilimlerinde çalışan bilim insanlarının, 
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kendi alanlarında oluşturdukları, ulaştıkları bilgi bütününü 
öncelikle açık ve anlaşılır biçimde dile getirebilmeleri; 
bunun için de bilim alanlarında Türkçe terimler dizgelerini 
yapılandırmaları gerekir. 

Bilinen bir başka gerçek de son yıllarda İngilizcenin artan 
etkisine koşut olarak, yabancı kökenli sözcük ve terimlerin, 
kültürel çevremizi, günlük iletişim süreçlerini kuşattığıdır. 
Öte yandan, ülkemizde, bazı çevrelerce, “Türkçeyle bilim 
yapılamayacağı” görüşü ve üniversitelerde bilim eğitiminin 
yabancı dille yapılmasına yönelik anlayış, ne yazık ki gittikçe 
yaygınlık kazanmaktadır. “Temel işlevi bilim ve düşünce 
üretmek olan üniversitelerin, yabancı dilde öğretim yaparak 
bir üstünlük yaratmaya çalışması, sorgulanması gereken 
önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bilimsel 
araştırmaların sayısı-niteliği, öğretim kadrosunun yeterliliği, 
araç-gereç donanımı gibi üniversitenin niteliğini belirleyen 
evrensel ölçütlerin, yabancı dil öğretiminin gölgesinde 
kalması, sorunun düşündürücü boyutunu oluşturmaktadır” 
(Sever, 2002:186). Bilinmelidir ki bir dil doğuştan ya da 
kendiliğinden bilim dili olmaz. Bir dilde bilimsel çalışmalarla 
ulaşılan bilimsel üretimin düzeyi, niteliği ve sürekliliği, o 
dilin bilim dili olmasını sağlayan temel değişkenlerdir. Başka 
bir söyleyişle, bir dilin bilim dili olabilmesi için, o dille, bilim 
alanlarında bilimsel nitelikli bilginin oluşturulması gerekir. 

Türkçenin de bilim dili olarak geliştirilebilmesi için, Türkçe 
terimlere gereksinim duyulduğu açıktır. Üniversitelerin temel 
görevlerinden biri de bilim alanlarındaki hızlı gelişimlere 
koşut olarak o ulusun öğretim dilinde terim üretmek, o dille, 
bilimsel üretimi desteklemektir. Bu bağlamda, Türkçenin bir 
bilim, sanat ve düşünce dili olarak her alandaki bilgi üretimini 
karşılayan kavramlarla sürekli geliştirilebilmesi bir bilinç ve 
duyarlık sorunu olarak algılanmalıdır. Türkçenin yaratma 

gücüne; anlam ve anlatım olanaklarına egemen olmak, bu 
güce ve bu olanaklara inanmak, sorunun çözümünün temel 
etkeni olduğu bilinmelidir.

1932 yılında Atatürk tarafından kurulan Türk Dil 
Kurumu’yla birlikte, Türkçenin bir bilim dili olarak gelişip 
serpilmesi çabaları, örgütlü bir nitelik kazanır. Atatürk’ün 
1936 yılında yazdığı “Geometri” kitabıyla, “yatay, düşey, 
dikey, üçgen, dörtgen, köşegen, açı, boyut, yüzey, düzey, pay, 
payda, çarpı, bölü, oran, orantı” gibi, günümüzde kullanım 
sıklığı kazanan birçok Türkçe terim dilin çevrim alanına 
sokulur. 1938-1939 eğitim öğretim döneminden başlayarak 
değişik alanlardaki Türkçe terimler, ders kitapları aracılığıyla 
kullanıma girer. Türkçe terimler dizgesini oluşturma çabaları, 
başta Türk Dil Kurumu olmak üzere, çeşitli kişi ve kuruluşların 
da katılımıyla sürdürülür. Felsefe, toplumbilim, dilbilim, 
bilişim, fizik, kimya, matematik gibi değişik bilim dallarında 
terim sözlükleri hazırlanır.

Türkçe, Türk Dil Devrimi’yle, bir yandan sözvarlığını 
zenginleştirerek ulusal kimliğine kavuşmuş, diğer yandan 
da bilim, sanat ve düşünce dili olarak hızla gelişmiştir. Türk 
halkı, Dil Devriminin getirdiği olanaklarla duygu ve düşünce 
evrenini genişletebilmiş; kültür ve tarihini bütün boyutlarıyla 
öğrenme, değerlendirebilme yetisi kazanabilmiştir. 

Çotuksöken (2007: 36)’e göre, “Dil Devrimi sürecinde 
türetilen/derlenen/diriltilen on binlerce sözcükten 25 
bin kadarı sözvarlığına katılmıştır.” Günümüz Türkiye 
Türkçesinde, yaklaşık yüzde 25’i yabancı kökenli olan 
300 binin üstünde sözcük bulunmaktadır. Atatürk’ün 
kurduğu Türk Dil Kurumu’nda, 1932-1983 döneminde, 102 
terim sözlüğü hazırlanmış, bu sözlüklerde önerilen 107 
bin terimin önemli bir bölümü tutunarak eğitim dilinin 
Türkleşmesine büyük katkı sağlanmıştır. Türkçe, Arapça ve 
Farsçanın ezici egemenliğinden kurtulmuş, kendi yapısı ve 
koşulları içinde özgürce gelişme ortamına kavuşmuştur. 
1932’de yazı dilimizde yüzde 35-40 olan Türkçe sözcük oranı 
1975’te yüzde 80-85’e ulaşmış; günümüzde kimi yazarlarda 
bu oran yüzde 90’a ulaşmıştır. En önemlisi de Türk halkı, 
Türkçe kavram/sözcüklerle düşünmeyi bir alışkanlığa 
dönüştürmüştür. 

Aksan (2007:153)’a göre, Dil Devrimi’yle birlikte, Türk 
Dil Kurumu ile değişik bilim alanlarından öğretim üyeleri 
ve yazarların türettikleri terimler arasında, eski dil ya da 
batı dillerinden gelenlerin yerini alan pek çok Türkçe 
terim bulunmaktadır. Özellikle felsefe, dilbilim ve bilişim 
alanlarında Türkçe terimlerin yoğunluğu dikkat çekmektedir. 
Cumhuriyetten günümüze kadar her alanda, dile giren 
yabancı kavramlara Dil Devrimine, Türkçenin yaratma 
gücüne inananların çabalarıyla, Türkçe karşılıklar bulunmuş 
ve bulunmaya da devam edilmektedir. Ders kitaplarına 
geçen, Türkçeleriyle benimsenmiş ve yaygın bir kullanıma 
ulaşmış terimler de bu çabanın somut birer göstergeleridir. 
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İşte, Aksan (2007:155-161)’ın belirlediklerinden seçilmiş 
birkaç örnek:

Fizik: Akışkan (seyyâl), basınç (tazyik), yerçekimi (câzibe-i 
arz), kaldıraç (manivela)...; Kimya: Eriyik (mahlûl, solution), 
ergime (zevebân), ısıveren (nâşirü’l harâre), damıtık su 
(mâ-i mukattar)...; Coğrafya: Buzul (cümûdiye), gelgit 
(medd ü cezir), yanardağ (bürkân, volkan), sıradağ (silsile-i 
cibâl)...; Biyoloji-Anatomi: Ağtabaka (tabaka-i şebekiye), 
akyuvarlar (küreyvât-ı beyzâ, lökositler), başkalaşım (istihâle, 
metamorfoz), özsu (usare)...; Hekimlik: Bunama (demans), 
dokubilim (histoloji), kansızlık (anemi), içsalgı bilimi 
(endokrinoloji)...; Hukuk: Duruşma (murafaa, celse), önerge 
(takrîr), kamu düzeni (amme nizamı), tüzel kişilik (şahsiyet-i 
hükmiye)...; Ruhbilim: İçgüdü (sevk-i tabiî, insiyak), imgelem 
(muhayyile), bilinç (şuur), kısır döngü (fâsit daire)...; Mantık: 
Usavurma (muhakeme), tümevarım (istikra), sağduyu 
(hâsse-i selîme), tümel (küllî)...; Bilişim: Bilgisayar (kompüter, 
elektronik beyin), bilişim (enformatik), donanım (hardware), 
yazılım (software) vb.

Verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi, Dil Devrimi’yle 
başlatılan çalışmalarla, Türkiye Türkçesinin sözvarlığı hem 
yabancı öğelerden arındırılmış, özleşmiş hem de Türkçe 
bilim, sanat ve düşünce dili olarak –birçok engellemelere 
karşın- sürekli geliştirilebilmiştir. 

Türkçe yapı ve olanaklarıyla; yeni ve özgün düşünceler 
oluşturma, özgün bağdaştırmalarla derin ve etkileyici 
duygular uyandırma gücü olan bir dildir. Sanatçıların, 
Türkçenin yaratıcı anlatım gücüyle kurguladıkları nice 
yapıtlar (şiirleri öyküler, romanlar vb.), günümüzde başka 
dillere de çevrilerek okurlarla buluşmakta; yaratılan 
yapıtlarla, ulusal ve evrensel ölçekli insan ilişkileri, insanlığın 
tüm duygu ve düşünce durumları, başka ulusların 
okurlarıyla paylaşılmaktadır. Türkçe bir edebiyat dili olarak 
yetkinliğini kanıtlamış olmasına karşın, bilim dili olarak bazı 
sorunlarla karşı karşıya bırakıldığı bir gerçektir. Bu sorunların 
en önemlisi, ülkemizde yabancı dil öğretimi ile yabancı dille 
öğretimin birbirine karıştırılması; yabancı dil öğrenmenin 
araç olmaktan çıkarılıp amaç konumuna getirilmesidir. 
Özellikle 1980’den sonra, yabancı dille öğretim yapan okul 
ve üniversite sayısındaki artış ile Türkçenin bilim dili olarak 
yetersizliğine yönelik görüşlerin yaygınlık kazanmaya 
başlaması; bilimsel süreçlerde yapay, karışık bir dilin 
egemenliğini ortaya çıkarmıştır. Uygulamada, genellikle 
yabancı kökenli terim kullanma alışkanlığı, bu terimlere 
Türkçe karşılıkların bulunmasına dönük duyarlı çabaların 
yetersizliği, aşılması gereken önemli engeller olarak 
görülmelidir. Çünkü bu alışkanlık ve duyarsızlık, öykünmeci 
ve aktarmacı bir bilim anlayışını yaygınlaştırmakta; bu durum, 
karışık bir dille sunulan bilimsel çalışmaların ve verilerinin 
tam ve doğru olarak anlaşılmasını da engellemektedir. 

Bilinmelidir ki dilin gelişmesi ile düşüncenin gelişmesi 
arasında bir koşutluk vardır. Akarsu (1984:116-117)’ya göre, 
“Her düşünce özü gereği bir sözdür. Bir düşünce ancak 
tümcelerle dile getirildiğinde kendi içinde açıklık kazanır. 
Ancak açık bir biçimde dile getirilen düşünce başkalarınca 
da anlaşılır olur. Sözcükler ne denli açık ve kullanışlı olursa, 
anlama yetisi de o denli iyi işleyebilir, anlatma yeteneği de 
anlama yeteneğinin iyi işlemesine bağlıdır. Açık düşünebilen 
insan, düşüncesini de açık anlatabilir. Açık düşünebilmek de 
insanın kafaca özgür ve bağımsız olmasına pek çok bağlıdır. 
İnsan, ancak anadili düşünmeye elverişli olduğu zaman tam 
özgürce düşünme olanağına kavuşur. Karışık yapılı, kendi 
içinden gelişmemiş bir dil düşünmeyi de engeller, tutsak 
eder.”

Humboldt’a göre, insanın düşünmesi ancak dille 
olanaklıdır. Bu nedenle, dilde üstünlük yaratamayan bir 
ulusun düşünceleri de kapalı, dar ve sınırlı kalır. Bu durum 
bütün kültürü etkiler. Bilinmelidir ki kültürle dil birbirinden 
ayrılamaz. Her ikisi de birlikte gelişir. Birinde üstün olan bir 
ulusun, ötekinde de üstün olması kaçınılmazdır (Akarsu, 
1984:88).

“Türkçem benim ses bayrağım” diyerek, anadili sevgisini, 
bilincini ve duyarlığını dört sözcükle yalın bir yargıya 
dönüştüren Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya göre, “Arı dil, anlama 
eşitliği demektir” (Cumhuriyet, 29.09.1985’ten aktaran: 
Eroğul,1994:122). Anlama eşitliğinin gittikçe bozulmaya yüz 
tuttuğu bir ülkede, büyük çoğunluğun anayasal haklarını 
bilinçli bir anlayışla kullanması olası mıdır? Türkçenin 
anlatım olanaklarıyla bilgi üreterek anlama eşitliğinin 
sağlanmasında üniversitenin de önemli bir sorumluluğu yok 
mudur? (Sever, 2002:188-189).

“...Çarşıdan aldığı bir dayanıklı tüketim malının kullanma 
kılavuzunu okuyan yurttaş, baştan sona yabancı sözcüklerle 
bezenmiş ‘açıklamalar’la karşılaşırsa, tüketici olarak hakkını 
nasıl koruyabilir? Edindiği malın kullanımını, bakımını doğru 
dürüst anlayamamışsa, kendisine zorunlu olarak verilen 
güvence (garanti) belgesinin ne değeri kalır?... Eczaneden 
aldığı ilacın ‘prospektüs’ü (!) tamamen anlaşılmaz, çorba bir 
dille yazılmışsa, yurttaşın sağlık hakkı saldırı altında değil 
midir?” (Eroğul, 1994:123) 

Cumhuriyetin temel felsefesi ve Milli Eğitim Temel 
Yasası, duygu ve düşünce boyutuyla gelişmiş, bilimsel 
düşünce yetisi edinmiş, özgür bireyler yetiştirmeyi 
öngörmektedir. Bireylerin özgün ve özgür düşünme 
becerileri edinebilmeleri, Türkçenin, bir bilim ve düşünce 
dili olarak sürekli geliştirilebilmesiyle olanaklıdır. Bu durum, 
bilim alanlarında Türkçe terim sözlüklerinin oluşturulması 
ve bu terimlerin dilin çevrim alanına sokulması sorununu 
güncel kılmaktadır.
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)’nin 2001 yılında 
başlattığı “Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Tasarımı (Projesi)”, 
bilim dili olarak Türkçenin önündeki engellerin kaldırılmasına 
yönelik önemli bir bilimsel girişim olarak değerlendirilebilir. 
Tasarım, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nca; çeşitli 
kişi, kurum ve kuruluşlarca hazırlanan değişik bilim ve bilgi 
dallarındaki terim sözlüklerini bir ana sözlük düzeni içinde 
bir araya getirmek; tüm bilim alanlarında oluşan terimler 
dizelgesini değerlendirmek, güncelleştirmek ve geliştirmek 
amacıyla uygulamaya konulmuştur. TÜBA tasarımının ilk 
sözlüğü, “Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler” 
adıyla, 2011 yılında yayımlanarak ilgililere sunulmuştur 
(Bkz.: TÜBA, 2011). TÜBA tarafından Sosyal Bilimler, Doğa 
Bilimleri, Tıp ve Mühendislik Terimleri Sözlüğü olmak üzere 
4 ana alanda yürütülen çalışmanın diğer sözlüklerinin de 
yayımlanması beklenmektedir.

TÜBA tarafından yayımlanan Sosyal Bilimler Sözlüğü ile 
yayımlanması beklenen Bilim Terimleri Sözlüklerinde yer 
alan Türkçe terimlerin dilin çevrim alanına sokulmasında; 
resmi kurumların, sivil toplum örgütlerinin, Türkçenin 
tüm kullanıcılarının sorumlu ve duyarlı davranması 
gerekmektedir.

Dil kullanıcılarına, dil bilinci ve duyarlığının edindiril-
mesine yönelik süreçler, erken dönemden başlayarak 
işletilmelidir. Doğumla başlayıp 18-24 aya kadar uzanan 
yaşam evresi “bebeklik dönemi” olarak adlandırılır. 
Yetişkinlere bağımlılık gösteren; biyolojik gelişimin hızlı, 
bilişsel ve sosyoduygusal değişimin de yeni yeni başladığı bu 
dönem, 5-6 yaşına değin sürecek olan “ilk çocukluk dönemi” 
ile son bulur. Bebeklik ve ilk çocukluk dönemi bilişsel ve 
dilsel gelişimin çok hızlı olduğu bir yaşam evresidir.

Çocukların, bebeklik evresinden başlayarak yaşam 
alanlarına -bir oyuncak gibi- katılan kitaplarla tanıştırılması 
sağlanmalıdır. İlk adım bebeği kitaplarla tanıştırma ve onlarla 
kısa zaman geçirmeye alıştırma olmalıdır. Müzikli kitaplar, 
genellikle çeşitli hayvan sesleri çıkaran banyo kitapları, 

çocuğun çevresindeki nesne ve varlıkları görsel kimlikleriyle 
tanımasını sağlayan özel biçimli/kesimli (tavşan, kedi, köpek 
vb.) kalın karton kitaplar, ABC ve sayma kitapları ile bir olayı 
renk ve çizgiyle kurgulayan az sözcüklü ya da sözcüksüz 
“resimli kitaplar”, çocukların kitapla tanışmasını sağlayan ilk 
araçlardır.

Çocuk önce, çevresinde gördüğü nesne ve varlıkları 
görsel özellikleriyle tanır ve belleğine yerleştirir. Bunları 
adlandırarak kavramsal gelişimini sürdürür. Kavram tasarımı 
sürecini geliştirebilmek için; 6 aylık evreden başlayarak 
çocukların, yaşına uygun, ilgisine seslenen, Türkçenin 
anlatım gücünü yansıtan metinlerle, sanatçılar tarafından 
kurgulanmış resimli kitaplarla buluşturulması gerekir. Özlü 
belirlemeyle çocuklara, erken dönemden başlayarak ses 
ve sözcüklerin işitsel olarak uyandırdığı etkiyle Türkçenin 
sözvarlığı ve söyleyiş güzelliği duyumsatılmalıdır. 

Çocukları renk, çizgi ve Türkçenin yaratıcı anlatım 
gücünü sezdiren, dil ve anlam evrenine uygun kitaplarla 
tanıştırmanın, buluşturmanın temel amacı; onların duyu 
algılarını harekete geçirmek, öğrenme sürecine katmak 
ve kavram tasarımı sürecini Türkçe sözcüklerle sürekli 
devindirmek olmalıdır. Okulöncesi dönemde, anababanın, 
çocukları nitelikli kitaplarla buluşturmaya yönelik duyarlı 
ve bilinçli çabaları; ilköğretimle birlikte başta Türkçe dersi 
olmak üzere, okulun, çocuklara okuma kültürü, dil bilinci 
ve duyarlığı kazandırma başarısı, Türkçenin bilim dili 
olma sürecindeki engellerin aşılmasına da önemli katkılar 
sağlayacaktır. Verimli bir okul ve Türkçe öğretiminin yabancı 
dil olarak İngilizce, Fransızca, Almanca vb.’nin öğretilmesini-
öğrenilmesini de kolaylaştıracağı, yabancı dil öğretiminin de 
üniversiteye taşınmasını engelleyeceği bilinmelidir.

Kaynaklar
Akarsu, Bedia (1984) Wilhelm Von Humboldt’da Dil Kültür 

Bağlantısı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Aksan, Doğan (2007) Türkçenin Bağımsızlık Savaşımı. Ankara: Bilgi 
Yayınevi.

Çotuksöken, Yusuf (2007) (Derleyen: N. Güngör) “Atatürk’ün Dil 
Devrimi ve Sonrası”, Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Dil 
Kültür Eğitim. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayını, No:8, s.23-39. 

Eroğul, Cem (1994) “Anayasa ve Tüze Dilinin Türkçeleştirilmesi”, AÜ 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. Cilt:49, No:3 -4, s.119-148. 

Karasar, Niyazi (1982) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Matbaş 
Matbaacılık.

Özdemir, Emin (1973) Terim Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Türk Dil 
Kurumu Yayını.

Sever, Sedat (2002) Öğretim Dili Olarak Türkçenin Sorunları ve 
Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Etkili Yaklaşımlar”, Türkçenin 
Dünü, Bugünü, Yarını ‘Uluslararası Bilgi Şöleni Bildiriler’. Ankara: 
TC Kültür Bakanlığı Yayını, s.185-204. 

Türkiye Bilimler Akademesi (TÜBA) (2011) Türkçe Bilim Terimleri 
Sözlüğü ‘Sosyal Bilimler’. Ankara: TÜBA Yayını.

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Ocak 2018 / Sayı 1412



Dünyada  Diller Tehlike Altında mı?
Bilim Terimlerinin Türkçe Doğru Kullanımı İçin Neler Yapabiliriz?
Prof. Dr. Ferah GÖNÜLŞEN SÖNMEZ
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi             

Dünyada Diller Tehlike Altında mıdır?
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

(UNESCO), anadilin konuşulması ve yaşatılmasının, her 
şeyden önce o dilde oluşan kültürel birikimin insanlık 
adına gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli olduğunu 
değerlendirmekte ve dünyanın dil çeşitliliğini, insanlığın 
kültürel çeşitliliği ve zenginliği için bir şans olarak 
görmektedir. Bu nedenle UNESCO Genel Kurulu 1999 yılında, 
21 Şubat’ı ‘Uluslararası Anadil Günü’ olarak ilan etmiştir. 
Anadilin önemine işaret etmesi bakımından, 2000 yılından 
beri böyle bir günün kutlanması anlamlı görünmektedir. 
Dünyadaki kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasına yönelik 
önemli bir adım olarak kabul edilmektedir ve kimi dillerin 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde, 
bu günün önemi daha da artmaktadır.

Dilbilimcilere göre dünyada 6000 dolayında dil 
konuşulmaktadır. İki haftada bir, yeryüzünden bir dil 
daha eksildiği kabul edildiğine göre, önümüzdeki yüzyıl 
içinde bu dillerin yarısının kaybolacağı, yani kullananın 
kalmayacağı tahmin edilmektedir. Örneğin Amerika’nın 
keşfi sırasında kullanıldığı bilinen 300 dilden bugün ancak 
175’i, Avustralya’nın Avrupalılar ile ilişkiye girmesinden 
önce konuşulan 250 dilden günümüzde ancak 50’si 
konuşulmaktadır. Ancak bu dilleri de konuşan kişilerin sayısı 
çok azdır. Şöyle bir düşünce bazılarınızın aklından geçebilir: 
Bu dillerin ölmesi o kadar önemli mi? Hepimiz aynı dili 
konuşup anlaşsak daha kolay olmaz mı? Böyle düşünenler 
dilleri sadece dilbilgisi olarak görürsek haklı olabilirler. 
Oysa diller, kendi içindeki sözcükler, deyişler, atasözleri 
ve yazılı olmayan öyküler ile bin yıllardır biriktirilmiş çok 

değerli bilgileri taşır. Bir dilin ölmesi ile sadece sözcükler 
değil, yüzyıllardır biriktirilen bütün bilgiler bir daha geri 
gelemeyecek ya da bulunamayacak şekilde kaybolabilir, 
diğer bir deyişle bir yaşam biçimi ortadan kalkabilir. Bazı yerli 
dillerin toprak kullanımı, denizcilik, hayvancılık gibi değişik 
yaşamsal konulara özgü bakış açıları sakladığı bilinmektedir. 

UNESCO’nun bu nedenle yayınladığı, büyük bir çalışma 
ürünü olan ‘Tehlikeli Diller Atlasını’ incelemenizi öneririm 
(C:\Users\user\Pictures\UNESCO Atlas of the World’s 
Languages in danger.html). Bu atlastan yararlanarak, 
dünya üzerindeki tüm ülkelerde hangi dillerin kaç kişi 
tarafından konuşulduğunu öğrenebilirsiniz (Şekil 1). Atlasta, 
200 dilin son üç kuşakta, 60-70 yıllık bir süreçte kaybolduğu, 
538’sinin kaybolmak üzere olduğu, 50’ sinin ciddi tehlike 
altında, 623’ünün tehlike altında ve 607’sinin ise hassas 
durumda olduğu vurgulanmaktadır. Tehlike Altındaki Diller 
Atlası’na göre, Türkiye’de de Lazca, Hemşince ve Zazaca gibi 
15 dilin tehlike altında olduğu bildirilmiştir. 

Dünyada tek dilin konuşulduğu ülke neredeyse yok 
gibidir. Bazen de tam tersi durumla karşılaşıp bir dilin birçok 
ülkede konuşulduğunu görürsünüz. İngilizce 80 ülkede 
konuşulur ve 45 ülkenin resmi dilidir. Fransızca 50 ülkede 
konuşulur ve 32 ülkenin resmi dilidir. Keza İspanyolca ve 
Portekizce de değişik ülkelerde konuşulmaktadır. 

Bu duruma nasıl mı gelinmektedir? Çok öncelere gidersek, 
milattan önce bile Roma’lıların Kelt’lerden kurtulmak için 
katliam ve istila etmek yerine kültür ve törelerini unutturmak 
için Latinleştirme yolunu seçtiklerini görürüz. Daha yakın 
tarihlerden bir örnek olarak yabancı uyruklu bir tıp öğren-
cimizin ülkesini, 1,2 milyon nüfuslu küçük bir Batı Afrika 
ülkesi olan Guinea Bissau’yu, ele alalım. Bu topraklarda 
13. yüzyılda İslam ilkelerine göre yönetilen bir ülke kurulur. 
1446’da Portekizli’ler buraya köle ticareti yapmak amacı ile 
ayak basıp,1879’da ülkenin tamamını ele geçirirler. Guinea 
Bissau 1974’de bağımsız Devlet konumuna erişse de ordu 
ve devlet adamları birbirlerini öldürecek düzeyde kavgalıdır. 
Bu ülkenin resmi dili halen Portekizcedir, ayrıca 3’ü yuka-
rıda sözü geçen atlasa göre tehlike altında olan çeşitli etnik 
diller (en çok konuşulan anadil Kriyolca’dır) kullanılmak-
tadır. Gine-Bissau’da 650 ilkokul, meslek okulları da dahil 
olmak üzere 20’ye yakın ortaöğretim kurumu mevcuttur. 
Bu ülkede okuma yazma bilenlerin oranı % 37 olduğu için, 
Portekiz sömürge zamanlarında okula giden %14 gibi küçük 
bir kesim iyi derecede Portekizce konuşur. Gine-Bissau’da 
yüksek öğretim kurumu bulunmadığından, bu ülkeden 
yüksek öğrenim yapmak isteyenler bu amaç için ülke dışına 
çıkmaktadırlar. 

Şekil 1. UNESCO’nun Tehlike Altındaki Diller Atlası
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Ülkemizde ise, 1930’larda, Atatürk bir kitabın 
önsözüne şu iki cümleyi yazıyordu: Türk dili, dillerin 
en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin. 
Ülkesini ve istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini 
de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. 

Ama hemen daha sonraki yıllarda emperyalizm, yani 
bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti 
siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılması veya 
yayılmak istemesi, her şeyden önce de İngilizceyi her derde 
deva olarak pazarlamaya başlamıştır. Bugün Türkiye’de 
emperyalizm hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır. Eğitimin 
anaokulundan yüksek lisansına kadar her kademesinde 
İngilizce eğitim dili olarak kullanılmaktadır. Türkçe için 
bile baskı oluşturan “dil emperyalizmi” bu konuda çalışan 
bir bilim adamı olan Robert Phillipson tarafından kültürel 
emperyalizmin bir alt kümesi olarak tanımlanmıştır. Bu 
süreçte dünyada az sayıda konuşucusu olan dillere yer 
yoktur. Bu tuzağa düşmemeye çalışılan durumlara örnek 
olarak 1960’da Amerika okullarından Latince ve Yunanca 
derslerinin kaldırılması, kendi dilini bırakıp yabancı dilde ders 
verme yönteminin Fransa, Almanya ve İspanya’da olmaması 
verilebilir. Dil konusunda yukarıda belgelere dayanarak 
sunduğum bilgiler dışında siyasi, kültür veya dil konusunda 
çalışan bilim insanı olmadığım için görüş bildirecek düzeyde 
değilim. Ama bir akademisyen olarak öğrenci, meslektaş ya 
da halka yönelik yaptığımız sunumlarda kullandığımız bilim 
dilinin ne olması gerektiği konusunda, kullanıcı olduğumuz 
için görüş alışverişinde bulunmamızı gerekli görüyorum. 

Yabancı Dil Bilmek Eğitimde Amaç mı,    
Araç mı Olmalıdır? 
Ülkemizde çocuklarımızın eğitiminde, bebekliğinden 

çalışmaya başladıktan sonraya dek uzanan süreçte, 
yabancı dil bilmek olmazsa olmaz köşe taşı gibi amaç 
olarak görülmektedir. Eğitimin asıl amacı ezberci olmayan, 
iyi kavradığı bilgilerle donatılan, kendi ayağı üzerine 
basabilen, sorun çözme ve yaratma yetileri gelişmiş, 
soru soran, sorgulayan, eleştirebilen yenilikçi bireyler 
yetiştirmek olmalıdır. Bu eğitimi almış kişiler bilimde 
buluş ve yeniliklerin sahibi olacak ve böylece yeni gelişen 
terimler doğal olarak Türkçe olacaktır. Örneğin Behçet 
Sendromunda olduğu gibi. Eğitim dili yabancı bir dil olduğu 
zaman, anadilinde olduğu kadar bilimsel bilgileri tam 
olarak düşünüp kavraması güçleşecektir. Bir bilim insanı, 
yabancı dille ilk kez öğrendiği terimler için Türkçe terimler 
türetmekte zorlanacak, konuşurken ve yazarken aklına 
Türkçe sözcükler bile getiremeyecektir. Yabancı dilde eğitim 
aldığı konuyu Türkçe anlatabilmesi için bu konuda çok 
emek sarf etmesi gerekecektir. Genelde anlatırken örneğin 
önce ‘memori sels’ diyecek sonra yani ‘bellek hücreleri’ 
şeklinde düzeltecektir. Ülkemizde veya yabancı bir ülkede 
İngilizce eğitim almış bir öğretim üyesi ise ne kadar dikkat 
ederse etsin, Türkçe İngilizce karışımı olacak bir şekilde 
konuşabilecektir. Departmanda fellowlarını yetiştirirken 
yazdığı pepırların printlerini dağıtacak, MR(em ar) ve İVP (ay 

vi pi) değerlendirdikten sonra ilaçları stoplama konusunda 
konsensusa varabilecektir.

 Anadilinden başka en az bir dil daha öğrenme ise hem 
bilimi daha yakından izlemek, hem de karşılaştırma sonucu 
kendi dilini de daha iyi kavramak için önemlidir. Bir ülkede 
yabancı dilin kişinin mesleğine ve veya gereksinimlerine 
yardımcı olacak kadar yabancı dil dersinde öğrenilmesi 
en doğrusudur. Guinea Bissau’lu öğrencimiz, kendi 
ülkesinde anadili ile okullarda eğitim verilmediğinden 
ve ülkesinde hiç üniversite olmadığından, üniversitede 
okuyabilmek, başarılı bir doktor ve bilim insanı olabilmek 
için anadili Kriyolca dışında Portekizce, İspanyolca, İngilizce 
ve Fransızca öğrenmek gereğini duymuştur. Şu anda tıp 
derslerini de Türkiye’ye geldikten sonra öğrendiği Türkçe 
ile öğrenmektedir. Ülkesinde, olanaksızlıklar nedeni ile, 
hazır pişmiş balık yeme yerine balık tutmayı öğrendiği için 
okuduğunu anlayan, araştıran yapısı ile güzel bir Türkçe 
ile sunumlar yapabilmektedir. Diğer yandan bildiği diğer 
dillerin (özellikle İngilizce ve İspanyolca olmak üzere) 
derslerini vererek kazandığı para ile de geçinerek ülkemizde 
öğrenciliğine devam edebilmektedir. Dilerim ülkesine 
döndüğünde Türkçe öğrendiği tıp terimlerinin karşılıklarını, 
Kriyolca’da türeterek, ülkesinde kurulacak Üniversite’de 
Guinea Bissau’lu öğrencilere kendi anadilinde ders 
verebilecektir.

Hekimlik Dilimiz Neden Yeterince Türkçe 
Olamıyor?

1. Halkın içinden çıkan tıp öğrencisi tıp eğitimine 
bedenbilim (anatomi) dersinde ömür boyu üzerinde 
çalışacağı insan vücudunu, sonra hepsini unutacağını 
bilemeden, Latince ezberleyerek başlar. 

2. Üçüncü sınıftan itibaren hastalıkları, anadilinden 
olmadığı için tam olarak kavrayamadan, Latince İngilizce 
karışımı olarak öğrenir.

3. Son sınıfa geldiğinde bilim terimlerini Türkçe konuş-
manın daha az bilimsel olacağı düşüncesine, örnek 
aldığı hocaları da öyle düşündüğü için, farkına varmadan 
kapılır.

4. Hastasını bilgilendirmenin, ona anlayacağı dilden 
hastalığı ve sağaltımı konusunda bilgi vermenin, 
ilaçlardan daha önemli olduğunu bilmeden, hastasından 
ne kadar üstün olduğu büyülü duygusuna kapılır.

5. Bilimsel sunumlarda konuşurken İngilizce kavramlar 
ağzından dökülürken, bu kavramlarla düşünmesinin ve 
yaratıcı olmasının, bilimde yenilik üretmesinin ne kadar 
zor olduğunun farkına varmadan, ne kadar iyi yabancı dil 
bildiği ile üstünlük taslamaya başlar.

6. İstemeden ve farkına varmadan, ne demek istediğim 
nasıl olsa anlaşılıyor diye düşünerek, hizmet ettiği 
halkına, tıp bilimine ve diline zarar verir. 

7. Hekimlik terimlerini Türkçe kullanmaya özen gösterse 
de, bu konuda danışacağı yeterli ve herkes tarafından 
kabul edilmiş tekbiçim kaynak bulamayacağından, 
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aynı terimin çok fazla Türkçe karşılığının kullanılmasına 
neden olabilir.

Türk Nefroloji Derneği’nin Terim Kolunda kurulduğundan 
beri gönüllü çalışıyorum. Aradan geçen on yıla yakın süreçte 
böbrekbilim (Nefroloji) topluluğunda yeterince bilinç 
oluştuğunu, sunumların olabildiğince Türkçe Terimlerle 
yapılmaya çalışıldığını sevinerek gözlemliyorum. Türkçe 
kullanırken de emek harcamamız gerekiyor. Hâlâ danışmanı 
olduğumuz tezlerde ‘da’ ları düzeltmekle uğraşabiliyoruz. 
Bağırsak mı, barsak mı yazacağımıza karar veremiyoruz 
(Okunurken ‘ğ’ düşse de doğrusu bağırsak, çünkü Türk Dil 
Kurumu Sözlüğünde barsak ekinlerin başak verme zamanı, 
kedilerin çiftleşme zamanı ve koyunlara dadanan zehirli 
bir böcek anlamlarına geliyor). Diğer yandan yeni terimler 
türetmeye çalışıyoruz. Ama aynı kavram için farklı terimler 
kullanılabiliyor bu durumda istemeden Türkçe terim 
kargaşasına neden olabiliyor. Örneğin inkontinans yerine 
idrar kaçırma demek bize daha az bilimsel gelirken, giggle 
inkontinans için gülme, kahkaha ve kıkırdama kaçırmaları 
terimlerinin hepsi kullanılabiliyor. 

Böbrekbilim (Nefroloji) ve Çocuk 
Böbrekbilim (Çocuk Nefroloji) Terimlerini 
Nasıl Türkçeleştirebiliriz?
Her dilde yeni gelişen bilimsel konuları anlatmak için 

yeni bilimsel terimler türetmek gerekir. Bunu genelde 
dilbilimciler değil, teknik konuyu bulan bilim insanı yapar. 
Bu nedenle bilim insanı gereken yabancı dil ya da diller kadar 
kendi dilinin yapısını, sözcük ve terim türetme kurallarını 
iyi bilmeli ve veya dilbilimcilerle ortak çalışmalı ve yardım 
almalıdır.

Bu konuda hepimizin büyük bir hayranlıkla örnek 
aldığımız bilim insanı Prof. Dr. Aydın Köksal’ dır. Terim 
Kolu Bültenimizin Mayıs 2017’de yayınlanan 13. Sayısında 
‘Bilim Dili Türkçe, Bilişim Sözleri Deneyimimiz ile Tıp 
ve Öteki Bilimlere Bir Bakış’ adlı yazısında ‘Benim düşüm 
şuydu: 30-40-50 bilemediniz 100 sözcük türetsem de, üçü beşi 

yerleşse, bunun için kırk yıl çalışmaya razıydım. 2500 terim 
türettim, hepsi tuttu’ demektedir. Halk arasında bilgisayar 
kullanımının yaygınlaşmasında bilişim terimlerinin Türkçe 
kullanılmasının kanımca etkisi büyük olmuştur. Yurtdışında 
eğitim aldığı halde yazdığı kitaplarla farkındalık yaratan 
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu da 1978’de 5 yıllık bir çalışma 
ürünü Fiziksel Kimya Terimleri sözlüğünü yazmıştır. Tıp 
alanında Süreyya Ülker’in Büyük Ülker Tıp Terimleri Sözlüğü 
(Latince-Türkçe), kimilerince aşırıya kaçan, ama çoğu 
terimini kullanmaya alıştığımız en geniş kapsamlı sözlüktür.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2000’li yılların 
başlangıcında 4 cilt (Tıp Terimleri Sözlüğü, Sosyal Bilimler 
Terimleri Sözlüğü, Doğa Bilimleri Terimleri Sözlüğü ve 
Mühendislik Terimleri Sözlüğü) olarak öngördüğü Türkçe 
Bilim Terimleri Sözlüğü çalışmalarına başlamıştır (Şekil 2). 
Bu konuda yapılan çalıştaylara editörümüz Prof. Dr. Taner 
Çamsarı da katılmıştır. Terim Kolu kurulur kurulmaz sıklıkla 
toplanarak Nefroloji Terimlerini Türkçeleştirmeye başla-
mıştık. Bu çalışmanın geliştirilmesi ile oluşturduğum Çocuk 
Nefroloji terimleri, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı editörlüğünde 
basılan Sözlük Dergisi / Tıp terimleri Sözlüğünde (Cilt 4, 
Sayı: 3) 2013 yılında basılmıştır. Bu çalışma görüş, eleştiri ve 
gelişmeye gereksinim duymaktadır.

TÜBA’nın Tıp Terimleri Sözlüğü sayfasında (http://www.
tubaterim.gov.tr/) genel bilgi olarak şunlar yazılıdır:

‘Tıp Terimleri Sözlüğü çalışmaları 2003 yılı sonunda Tıp 
alanındaki akademisyen ve dil uzmanların katıldığı bir çalıştay 
ile başlatılmıştır. Bu çalıştay ile sözlük kapsamında yer alacak 
34 tıp alanı ve bu alanlarda görev alacak alan uzmanları 
belirlenmiştir. Yürütme Kurulu Üyeleri ve alan uzmanlarının 
araştırmalarıyla, her bir alt alanda yararlanılacak sözlükler 
ve kaynaklar belirlenmiştir. Yürütme Kurulunun belirlediği 
ilkeler doğrultusunda, bu kaynaklardan da yararlanılarak, alt 
sözlüklerde yer alacak terimler ve tanımları oluşturulmuştur. Bu 
süreçte, dilimize yerleşmiş yabancı terimlerin yerine önerilmiş 
ve dilin dolamına girmiş Türkçe terimlerin maddebaşı olmasına 
özen gösterilmiştir. Terim ayıklama, farklı alanlardan gelen 
ortak terimlerin tanımlarının birleştirilmesi, farklı alanlarda 
farklı terimlerle karşılanan aynı kavram için ortak bir terimin 
belirlenmesi, yabancı kökenli sözcüklerin olabildiğince Türkçe 
terimlerle karşılanması gibi yayına hazırlık çalışmalarının, 
ilgili uzmanlar tarafından internet üzerinden, eş zamanlı 
bir şekilde yürütülebilmesi için bir sözlük veritabanı yazılımı 
oluşturulmuştur. İlgili alan uzmanlarının bulunduğu yeni bir 
çalışma grubu oluşturularak bu veritabanı yazılımı üzerinden 
en kısa zamanda yayına hazırlık çalışmalarına başlanacaktır’.

Yukarıda sözü geçen sözlüklerden sadece Sosyal Bilimler 
Terimleri Sözlüğü basılmıştır.

Sonuç
Sonuç olarak, bu konudaki dileğim ve önerim Türk 

Nefroloji ve Çocuk Nefroloji Derneklerinin oluşturacakları 
sözlük çalışma ekibinin Böbrekbilim (Nefroloji) Terimlerinin, 
tüm paydaşların görüşüne sunularak ve dilbilimcilerin 
görüşleri alınarak, hazırlanması ve basılabilmesidir.Şekil 2. TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü
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Kitap Tanıtımı

Ülker Tıp Terimleri Sözlüğü
Prof. Dr. Süreyya Ülker

Dr. Ülker’in bu öncü çalışması 93 bini aşkın madde başlığı içeriyor. 
Hayranlık uyandıran, “bir kişi bunu başaramaz” dedirten türden uzun yılların 
emeğinin bir ürünü. Özgün TDK zamanındaki tarama sözlüklerini andıran 
dev bir çalışma. Dilimizin Tıp alanındaki kaynaklarına ulaşmak isteyenler 
mutlaka bu eseri edinmeliler.

Sözlük Dergisi Tıp Terimleri Sözlüğü (Logos Tıp Yayınevi)
Terim Kolu üyemiz Prof. Dr. Ferah Gönülşen Sönmez’in bir sözlük çalışması. 

Dr. Sönmez’in kendi önsözünü yayınlayarak kitabın tanıtımını sunuyoruz. Sözlük 
dergisinin bu sayısını edinmek isteyenler Dr. Taner Çamsarı ya da Dr. Ferah Gönülşen 
Sönmez’e yazdıkları takdirde kendilerine ücretsiz ulaştırılacaktır.

Sunuş
Bu çalışmaya, Çocuk 

Böbrek Sağlığı ve Has-
talıkları ile ilgili en sık 
kullanılan terimleri, belir-
leyerek başladım. Terim-
lerin Türkçe anlamlarını 
daha önce yayımlanan 
tıp terimleri sözlükle-
rinden ve konu ile ilgili 
kitaplardan yararlanarak 
hazırladım. Hızla gelişen 

iletişim ağlarından ve yayınlardan daha kolay faydalanılabilmesi için, 
terimlerin İngilizce karşılıklarını da verdim.

Bu çalışmanın önemli amaçlarından biri de, Çocuk Böbrek 
Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki terimlerin Türkçeleştirilmesine, 
elden geldiğince katkıda bulunmaktır. Aslında hiç bir dil saf değildir, 
başka dillerden gelen bilimsel terimleri içerebilir. Son yıllarda oldukça 
sadeleşmiş olan yazın dilimizin aksine, tıp terimlerimizin çoğunluğu 
hâlâ Türkçe değildir. Hekimler ilk öğrencilik yıllarında, glomerül, dizüri, 
üreter obstrüksiyonu gibi Türkçe olmayan tıp terimlerinin ne anlama 
geldiklerini tam olarak anlayamamakta, öğrenmede zorluk çekmekte, 
öğretim üyeleri de, bu nedenle, düşünceyi biçimlendirip iletmede 
sorunlar yaşayabilmektedir. Ancak tıp öğrencilerinin büyük bir kısmı, 
ilk yıllarda tıp terimlerinin Türkçe olmasını isteseler de, kullandıkları 
yabancı kökenli tıp terimlerinin Türkçe ile karşılanamayacağı veya 
Türkçe terimlerle bilimselliğin yitirileceği gibi yanlış görüşlerle mezun 
olmaktadırlar. Oysa günümüzde dil bilimcilerimiz Türkçenin yapısının 
bir matematikçi hassasiyetiyle oluşturulmuş, her türlü gelişime elverişli 
olduğu konusunda birleşmektedirler. 1932’de bir bildiride Atatürk ‘Batı 
dillerinin hiçbirinden aşağı olmamak üzere, onlardaki kavramları 
anlatacak keskinliği, açıklığı haiz Türk bilim dili terimleri tespit 

edilecektir’ demiştir. Dr. Frank’ın Nebil Bilhan tarafından Türkçeye 
çevrilen ‘Dahili Böbrek Hastalıkları Kliniği’ adlı 1941 basımı kitabında 
‘tansiyon’ yerine ‘kan tazyiki’ terimi kullanılmıştır. Ancak tıp dilinin 
sadeleşmesi konusundaki bu duyarlılık zaman içinde artacağına 
azalmıştır.

Tıp ve uzmanlık eğitimlerini aldığım Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, çok iyi yabancı dil 
bilmelerine karşın, kendi alanlarının terimlerini Türkçeleştirme gayreti 
içinde olan Sayın Prof. Dr. Alphan Cura gibi değerli hocalarımızdan 
eğitim aldığım için çok şanslıyım ve kendilerine çok şey borçluyum. 
Kan basıncı, tanı, sağaltım, damar yolu, yangı gibi terimlerle hekimliği 
öğrendim. Nefroloji ve Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalları’nda da duyarlı 
olan diğer hocalarımın kullanmaya başladıkları Türkçe terimler de 
bana yol gösterdi. Türk Nefroloji Derneği’nin terim kolunda çalışmama 
olanak sağlayan ve nefroloji terimlerini Türkçeleştirmeye birlikte 
başladığımız Terim Kolu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Taner Çamsarı’ya, 
bu konudaki birikiminden yararlanmama olanak sağlayan Terim 
Kolu üyesi Doç. Dr. Ragıp Kayar’a, Tıp Terimleri Sözlüğünü geliştirme 
konusunda büyük çabalar harcayan ve Çocuk Böbrek Sağlığı ve 
Hastalıkları Terimlerini yazmama neden olan sayın Prof. Dr. Cengiz 
Yakıncı’ya tüm destek, öneri ve yardımları için çok teşekkür ederim.

Tamamen gönüllülük esasına dayalı bireysel bir çalışma ürünü 
olan Çocuk Böbrek Sağlığı ve Hastalıkları ile ilgili bu terimler ve 
Türkçe karşılıkları sizlerin beğenisine sunulmuştur. Eleştiri, öneri ve 
katkılarınızla zenginleşecek olan bu çalışmanın, ileride bu konuda 
çalışacaklara yardımcı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Ferah Gönülşen SÖNMEZ

Adnan Menderes Üniversitesi
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