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Sunuş
Prof. Dr. Kenan ATEŞ

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteni’nin yeni sayısını sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Derneğimizin 
önemli bir misyonu, Türkçe’nin bilim dili olarak korunması ve doğru kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Örneğini 
çok az sayıda dernekte gördüğümüz Terim Kolu, bu misyona yönelik çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Yıllardır bu 
konuda özverili çalışmalar yürüten başta Prof. Dr. Taner Çamsarı olmak üzere tüm Terim Kolu üyelerine şükranlarımı sunarım.

Bülten’in bu sayısında zevkle okuyacağınızı umduğum üç makale yer alıyor. Tüm yazarlara katkılarından dolayı teşekkür 
ederim. 

Terim Kolu Başkanı Prof. Dr. Taner Çamsarı’nın doktorların dil davranışı ve tıpta kısaltma kullanımıyla ilgili makalesi, 
hastane ortamında hepimizin aşina olduğu önemli bir sorunu gündeme getiriyor. Tıp öğrencilerine belgelendirme ile verilen 
“anamnez, fizik muayene ve laboratuvar bulguları kısa, açık, net ve kısaltma kullanılmadan kaydedilmelidir” temel öğretisine 
rağmen, günlük uygulamada Hoca’nın örneklediği uygunsuz konuşma ve yazma alışkanlığının devam ettiğini görmek 
üzüntü verici. Bu bağlamda, makalede bahsedilen “Mayo Klinik Yönergesi” benzeri yönergeler kendi hastanelerimiz için de 
gündeme getirilebilir.

Türk diline büyük hizmetler vermiş Dr. Nidai Sulhi Atmaca’nın “Türkçe ve Osmanlıca” başlıklı makalesini ibretle 
okuyacağınızı umuyorum. Yazıda, Osmanlı döneminde toplumumuzun bilimsel gelişim ve aydınlanma sürecine ayak 
uyduramamasının en önemli nedenlerinden birisinin izlenen hatalı dil politikaları olduğu vurgulanmaktadır. Günümüzde de 
bu hatalı yaklaşımdan tamamen arındığımız söylenemez. 

Bülten’de yer alan son makale ise Prof. Dr. Ahmet Kocaman’ın, Dr. Mustafa Yıldız’ın “Bilim Dili Bağlamında Dil ve Kimlik” 
isimli kitabını tanıtım yazısı. Kitabın yazarı Dr. Mustafa Yıldız’ı 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon 
Kongresi’nde konuşmacı ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz.

Toplumun birliği ve beraberliği, bilim, sanat ve kültürel alanlarda ilerlemesi, ancak “Dil Birliği” sağlanması ile mümkün 
olabilir. Bizler de bilim alanında dil birliği sağlanması ve Türkçemizin bilim dili olarak kullanılması için üzerimize düşen 
görevleri yerine getirmeliyiz.

Yeni Terim Kolu Bültenlerinde görüşmek dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.  

Prof. Dr. Kenan ATEŞ

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

Sayın Meslektaşlarım,

Dil bültenimizin yeni sayısıyla karşınızdayız. Bu sayıda siz sayın meslektaşlarımıza sunacağımız makalelelerin ilginizi 
çekeceğini umuyorum.

İlk makale benim; Hastanelerimizdeki Tıp Doktorlarının Dil davranışı ile ilgili bir yazımdır. 

İkinci makale Dr. Nidai Sulhi Atmaca’nın Türkçe ve Osmanlıca başlıklı yazısıdır. Dr. Nidai Sulhi Atmaca çok değerli bir 
Gastroenteroloji uzmanıdır ve Türk diline verdiği emek her türlü beğeniyi aşacak düzeydedir. Yıllarca bu konuda makaleler 
ve kitaplar yazmış ve yazdığı Gastroenteroloji kitaplarında da çok güzel ve duru bir Türkçe kullanarak meslektaşlarına örnek 
olmuş önder bir bilim insanıdır. Türkçe ve Osmanlıca başlıklı yazıyı Dr. Atmaca’nın ÇIRPINIŞ adında yaklaşık 500 sayfalık çok 
değerli yapıtından kendi özel izniyle alarak sizlere aktarmaktan onur duyuyorum.

Üçüncü makale kitap tanıtımı bölümünde tanıtacağımız Dr. Mustafa Yıldız’ın “Bilim dili bağlamında Dil ve Kimlik” isimli 
yapıtı üzerine Prof. Dr. Ahmet Kocaman hocamızın bir değerlendirme yazısıdır. İlgiyle okuyacağınızı umuyorum.

Türk Nefroloji Derneği’nin 2018 Ekim ayında yapılacak Ulusal Kongresinde Bilim Dili ve Türkçemiz konulu panelin haberini 
sevinçle sizlere vermek istiyorum. Panelde Dr. Tevfik Ecder, Dr. Sedat Sever ve Dr. Mustafa Yıldız konuşmacı olarak sizlere 
görüş ve düşünüşlerini aktaracaklar.

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nefroloji Bilim Dalı Öğretim üyesi
TND Terim Kolu Başkanı
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Dil Sorunumuzun Bir Parçası Olarak Tıp Doktorlarının 
Hastanede Konuşma ve Yazışmaları
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

den derlenmiş, Osman-
lıca (Dilbiliminde Osmanlıca diye tanımlanan bir dil yoktur) 
denen uyduruk bir dil yapan atalarımız bunu bir devlet ve 
seçkinler dili olarak yüzyıllarca kullanmışlardır. Bu davranı-
şın günümüzdeki uygulaması Devlet ve Seçkinler dili olarak 
değil ama yaygın ve tüm halk katmanlarının kullandığı yoz 
bir Türkçe olarak süregelmektedir. Bir ülke düşünün sokakla-
rında caddelerinde neredeyse kendi dilinden hemen hemen 
hiç tabela olmasın. Sömürge ülkelerinde bile bu kadar 
özenti ve kimliksizleşme görülmez. Küreselleşme olgusunun 
ve bütün dünyayı tek tip ve ortak bir pazar yapma stratejisi-
nin olmazsa olmaz gereklerinden birisi dilleri yozlaştırmak 
ve giderek yok etmektir.

 Deutsche Welle Türkçe bölümünde Sina Grotefels’in bu 
konudaki yazısının bir bölümünü aktarıyorum:

 “Dünyanın dört bir yanında diller yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya: Almanya’da yaklaşık 7 
bin kişi tarafından konuşulan Aşağı Sorbca dili 
tehdit altındayken, Kuzey Amerika’daysa yaklaşık 
250 kişinin anadil olarak konuştuğu olan Cayuga 
ölmek üzere. Yerli dili Dalabon ise bugün sadece 11 
kişi tarafından konuşuluyor. Son sayım on yıldan 
fazla süre önce yapılmış olduğu için de bu rakamın 
11’den daha az olması muhtemel.

Birleşmiş Milletler, 21 Şubat Uluslararası Anadil 
Günü vesilesiyle her yıl dil çeşitliliğinin anlam ve 
önemine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) tahminlerine 
göre, bugün dünya çapında 6 bin dil konuşuluyor. 
Bunların 2 bin 500’ünün varlıkları ise tehdit altında.

Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nde 
görev yapan ve Alman Tehdit Altındaki Diller 
Derneği üyesi olan Katharina Haude, “Tehlikenin en 
önemli sinyallerinden biri ebeveynlerin çocuklarıyla 
kendi dillerini konuşmuyor olmaları” diyor.

Küreselleşme dil ölümlerini kolaylaştırıyor.

Haude’nin bu olguyu Latin Amerika’da bizzat gözlemleme 
fırsatı olmuş. Araştırmacı on yıldan fazla süredir düzenli 
olarak Bolivya’nın kuzeyindeki Santa Ana del Yacuma’ya 
seyahat ediyor. 12 bin kişilik nüfusu olan kent dilbilimsel 
açıdan özellikle ilginç: Yerli dilleri Movima’yı konuşan son bin 
500 kişi burada yaşıyor. Ancak bu kişilerin çoğu halihazırda 
70 yaşın üzerinde.

Bilim insanları dünya dillerinin yaşadığı bu çöküş 
çerçevesinde farklı açıklamalar sunuyor. Nimwegen’de 
bulunan Max Planck Enstitüsü bünyesindeki Tehlike 
Altında Bulunan Diller Arşivi’nin yöneticisi Paul Trilsbeek 
“Faktörlerden biri kuşkusuz küreselleşme. İnsanlar yaygın 
dilleri konuştukları takdirde hayatta daha iyi şansları 
olacağını düşünüyorlar” diyor. Süreci tetikleyen bir diğer 
faktör de giderek daha fazla taşralının büyük şehirlere 
taşınması.”

...............

Dil konusunda duyarsızlaştırmanın en önemli 
nedenlerinden birisi, küreselleşme olgusudur diyoruz. 
Ancak bu tehlike, halkın duyarlılaştırılması, dil bilinci 
ile donatılması, bütün eğitim öğretim aşamalarında 
dilimizin kimliğimizin en önemli unsuru olduğu olgusunu 
öğretmekle savuşturulabilir. Dilimizin ulusal yapımızın 
ve hatta ülke bütünlüğümüzün güvencesi olduğunu 
çocuklarımıza erken eğitim aşamalarında öğretmeliyiz. 
Tıp dili ve terimler konusundaki duyarlılık ve bilinç de bu 
kapsamda değerlendirilebilir. Tıp fakültesi öğrencilerimizi 
ve genç meslektaşlarımızı bu konuda duyarlılaştırmak ve dil 
bilinci ile donatmak Öğretim görevlilerimizin sorumluluğu 
kapsamındadır.

Hastane yaşamında özellikle genç hekimlerimizde 
görülen dil özensizliği, aşırı kısaltma hevesi, günlük 
konuşmalarında bu kısaltmaları hiç sorgulamadan sıkça 
kullanmaları, onların suçu değil. Onlar nasıl bir ortam 
buluyorlarsa öyle davranıyorlar. Bu iletişim ortamının 
gülünç, çirkin, kimliksiz olduğu söylendiğinde içtenlikle 
şaşırıyorlar. Öğretim üyelerinin de öyle konuştuğunu, hatta 
kendilerinin zaman zaman anlaşılabilir Türkçe terimlerle 
konuştuklarında; Öğretim üyelerinden “bakkal gibi 
konuşma!” diye uyarı aldıklarını söylüyorlar. 

Bilindiği gibi öteden 
beri varolan dil sorunu-
muz düzeyini daha da yiti-
rerek süregelmektedir. Bu 
gidiş engellenemeyecek 
kadar çığırından çıkmış 
görünmektedir. Kendi 
Öz Dilini bırakıp Arapça, 
Farsça ve Türkçe dillerin-

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Eylül 2018 / Sayı 154



Bu gülünç kısaltma ve konuşma örneklerinden birkaçını 
sunuyorum :

Kons (konsültasyon)

Rekons (yeniden konsültasyon)

Bx (Biyopsi, parça alma) 

Rebiyopsi (Yeniden parça alma)

TDRO (Tarafınızdan değerlendirilmesi rica olunur)

Ö+B TDRO (Öksürük, balgam yakınması olan hastanın 
tarafınızdan değerlendirilmesi rica olunur)

HIHTSEK (Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor)

S1 +/S2 + (Hastanın birinci ve ikinci kalp sesi duyuluyor) 
(Duyulmayanlar da varmış demek ki, ancak onlar morgda 
olduğu için muayene edilememiş)

Nefropol (Nefroloji polikliniği)

Hematopol, gastropol,nöropol……

Tx (Transplantasyon)

Bu örneklerin yüzlercesi yazılabilir ancak yer sorunu 
nedeniyle bunlarla yetiniyorum. 

Kısaltmaların kullanımı Türkçemizde genellikle çok 
yaygın değildir. Ancak belirli kısaltmalar doğaldır ki bizde 
de kullanılır. Kısaltma kullanımı bütün dünyada belirli 
kurallara bağlanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerindeki 
hastaneler kısaltma kullanımındaki bu denetimsiz eğilime 
karşı yönergeler yayınlamaktadırlar. Aşağıda size ünlü 
Mayo Klinik uygulamasını içeren bir yönergeyi örnek olarak 
sunuyorum. Bizim bu konudaki eğilimlerimiz genellikle 
küresel egemen dil olan İngilizceden kaynaklanmakta. 
Özendiğimiz bu Amerikan İngiliz davranışının oralarda dahi 
eleştirilmeye başlanması ve kurallara bağlanılması, belki 
bizim her kuşaktan meslektaşımıza bir uyarı olabilir. Mayo 
klinik yönergesinde kısaltma kullanımı önemli durumlarda 
kesinlikle salık verilmeyen ve kaçınılması gereken bir 
durum olarak belirtilmektedir (2. ve 3. Maddelere özellikle 
dikkatinizi çekmek isterim ).

MAYO KLİNİK YÖNERGESİ

Kısaltma Uygulamaları

Kapsam:  Tıbbi kayıt belgelerinde kullanılan klinik terimleri içerir. 

Amaç: Klinikte kısaltmaların (kısaltma ve semboller dahil) kullanımına rehber olmak için hazırlanmıştır.

Prosedür İfadeleri

1. Kısaltmalar aşağıdaki dokümantasyonda kullanılmamalıdır:

a. Son teşhisler 

b. Temel / ikincil teşhisler 

c. Preoperatif / postoperatif tanılar 

d. Prosedür adı 

e. İzin formları

 İstisna: Omurga seviyeleri ile ilgili kısaltmalar (S_; L_; T_; C_;).

2. Yazarlar okuyucunun dikkatinin çekilmesi gereken yerlerde ya da önemli durumları tanımlarken 
kısaltmalar kullanmaktan kaçınmalıdır 

3. Okuyucu tarafından yanlış yorumlama riski nedeniyle, kısaltmalar aşağıdaki istisnalar dışında 
kullanılmalıdır: 

a. Listelenen kısaltmalar 1. 

b. Usuller 1.a-d’de listelenen kısaltmalar.

4. Kısaltmanın açıklığa kavuşturulması gerekirse, açıklığa kavuşturmak okuyucuya aittir.
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2. Kısaltmaların kullanımı ciddi şekilde önerilmemektedir. 
Kısaltmaların mümkün olan en düşük oranda kullanımı 
yazan kişinin sorumluluğundadır. Kısaltma kullanma 
gereksinimi hissedilirse ilgili rehbere başvurulabilir 

(Neil M Davies’in Medical Abbreviations: 32,000 
Conveniences at the Expense of Communications and 
Safety isimli eseri veya Tıbbi Kısaltmalar web sitesi). 

Not: Vikipedia linklerinin Tıbbi Kısaltmalar web sitesinin 
kullanımına izin verilmemektedir.

3. Kısaltmaların birden fazla anlamı olabilir. Bir kısaltmanın 
uygun anlamı kullanıldığı ortama göre kanıta dayalı 
olmalıdır veya yayın formatında girişte kısaltmanın 
anlamı belirtilmelidir (örneğin, ‘mitral yetmezlik (MY)’ 
şeklinde’). 

4. Elektronik ortamda sembollerin kullanımı standart 
bir tuş takımı (klavye) üzerinde yer alan sembollerle 
kısıtlanmalıdır.

Kaynaklar

1. Mayo Klinik Sağlık Sistemi Tıbbi Çalışan Komitesi 
Tutanakları

2. The Joint Commission Standard IM.02.02.01, Element of 
Performance 3 (January 1, 2014, Hospital Manual):

a. Hastane yasaklanan kısaltmalar, sözcükler, semboller 
ve doz uygulamaları ile ilgili şu konulara dikkat çeker:

-U, u

- IU

- Q.D., QD, q.d., qd

- Q.O.D., QOD, q.o.d, qod

- sonraki sıfır (X.0 mg)

- baştaki sıfırın olmaması (.X mg)

- MS

- MSO4

- MgSO4

Not 1: “sonraki sıfır (trailing zero)” duyarlılığın belirtilmesi 
adına laboratuvar testleri, lezyonlarda boyutların 
tanımlanması için radyolojik görüntüleme 
raporlarında veya kateter/tüp boyutlarının 
tanımlanmasında kullanılabilir. Tedavi tabelasında 
veya diğer tıbbi yazışmalarda kullanılmamalıdır.

Not 2: Yasaklananlar listesi her koşulda, ön basım yapılan 
durumlarda, tüm tıbbi-yazışmalarda geçerlidir. 
Tıbbi-yazışmalar elle veya elektronik yazılmış olabilir. 
Bahsedilen kurallar tüm koşullarda geçerlidir. 

İletişim

Sekreterlik Asistanı, Mayo Klinik Sağlık Bilgi Koordinasyon 
Altbirimi

Onaylayan

Mayo Klinik Sağlık Bilgi Koordinasyon Altbirimi (MC 
HICS) 6/09/2009, Gözden geçirme 01/23/2012; 6/21/2012, 
12/10/2013, 5/17/2016

Practice Convergence Council (PCC) 10/13/2009, 
4/1/2014, 6/28/2016

Mayo Clinic Clinical Practice Committee (MC CPC) 
10/30/2009, MC CPC Exec 6/18/2014, 6/29/2016 ”

Kısaltma Politikası Kuralları

1. Aşağıdaki kısaltmaların kullanımı her koşulda, tıbbi-amaçlı yazışmalarda elden veya elektronik ortamlarda dahil 
yasaklanmıştır.

Kısaltma Olası Sorun Yerine Kullanılması Önerilen

U, u (ünite) 0 (sıfır), 4 (dört) veya ‘cc’ şeklinde algılanabilir ‘ünite’ şeklinde yazınız

IU (uluslararası ünite)
IV (intravenöz yani damardan uygulama) veya 10 

(on) olarak algılanabilir
‘Uluslararası Ünite’ şeklinde yazınız

Q.D., QD, q.d., qd (günlük)
‘günaşırı’ olarak algılanabilir

Period after the Q mistaken for “I”
‘günlük’ şeklinde yazınız

Q.O.D., QOD, q.o.d., qod
(günaşırı)

‘günlük’ olarak algılanabilir
Q sonrasındaki periyot ‘I’ olarak, ‘O’ şeklindeki 

kısaltma da ‘I’ olarak algılanabilir
‘günaşırı’ şeklinde yazınız

MS
‘morfin sülfat’ veya ‘magnezyum sülfat’ olarak 

algılanabilir
Açık haliyle ‘morfin sülfat’ veya ‘magnezyum sülfat’ 

şeklinde yazınız.
MSO4 ‘magnezyum sülfat’ olarak algılanabilir Açık haliyle ‘morfin sülfat’ şeklinde yazınız

MgSO4 Morfin sülfat ile karıştırılabilir ‘magnezyum sülfat’ şeklinde yazınız

Baştaki sıfırın yokluğu Ondalık sayı kısmı gözden kaçabilir 0.X mg şeklinde yazınız

sonraki sıfır (X.0 mg)* Ondalık sayı kısmı gözden kaçabilir X mg şeklinde yazınız

*İstisna: “sonraki sıfır (trailing zero)” duyarlılığın belirtilmesi adına laboratuvar testleri, lezyonlarda boyutların tanımlanması için radyolojik görüntüleme 
raporlarında veya kateter/tüp boyutlarının tanımlanmasında kullanılabilir. Tedavi tabelasında veya diğer tıbbi yazışmalarda kullanılmamalıdır.
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Türkçe ve Osmanlıca
Dr. Nidai Sulhi Atmaca

“Lisan-ı azbül beyani Osmani, Arabi, Farisi ve kısmen 
Türkiden mürekkeptir” (Azbülbeyani: Tatlı söyleyişli, kuş 
ötüşlü dil anlamında Arapçadır).

Acaba niçin bizden önce Selçuk Türkleri Arapça ve Fars-
çayı devlet ve özekin (kültür) dili olarak kabullenmişlerdir? 
Anadoluya “ halis Türkçe” söyleyerek “halis Türkçe “okuyup 
yazarak gelmişken, neden Osmanlıca gibi üç dilin karması 
bir yapma dil meydana getirmek gereğini duyduk?

Arnavut kökenli ünlü dilci Şemsettin Sami (1850-1904), 
1897 de bu dil için özetle diyordu ki;

”Arap’a okunsa Arap anlamaz; İranlıya okunsa İranlı 
anlamaz; Türke okunsa Türk anlamaz. Bu ne dildir? Nerede 
konuşulur? Üç dilin karışımı bir dil! Dünyada görülmemiş 
şey” (2).

Türkçenin en kapsamlı sözlüğü Şemsettin Sami’nin 
derlediği (1901) Kamus-i Türki’de Arapça (11.300) ile Farsça 
(4400) sözcük toplamının Türkçe asıllı sözcülerden (% 34) 
(14.300) çok olduğu, yalnız sözcüklerin değil, Arapça/Farsça 
sözbilim ile dizim kurallarının da alındığı görülmektedir.

Osmanlıca, Hindistan’daki Moğol İmparatorluğunun 
ordu ve saray dili olarak geliştirdiği URDU dili gibi, bu gün 
edebiyat fakültelerinde öğrencilere zorla öğretilen yapay ve 
ölü bir dil, dil kirlenmesi ve kirletilmesi olgusudur.

Osmanlı, anavatan dışındaki ulusların dillerine 
karışmazken, kendi bölgesinde Arapça ve Farsçayı Türkçeye 
üstün tutmuştur. Osmanlı’da halk Türkçe konuşmaktadır. 
Aydınlar ise; aydın olmanın ön koşuluymuş gibi, Arapça, 
Farsça veya Türkçe ile Arapça ve Farsça’nın karışımından 
oluşan Osmanlıca okuyup yazmaktadır. Eğer Osmanlı 
toplumunda yaşıyorsanız ve aydınların neler yazdığını 
öğrenmek istiyorsanız, o zaman kendi anadiliniz Türkçe 
dışında Arapça’nın, Farsça’nın ve Osmanlıca’nın yazım 
kurallarını öğrenebilirseniz, aydınların yazdıklarını da o 
zaman ancak anlayabilirsiniz. Yani aydınların yazdıklarını, 
ancak anadiliniz dışında üç dil daha öğrenebilirseniz 
anlayabilirsiniz. Yoksa bu konuda cahil kalmak zorundasınız. 
Nitekim de öyle olmuş halk cahil kalmıştır. 

Halk ağzında anlaşırlığını ve ulusal kimliğini uzun süre 
korumuş olan Türk dili ancak XV ci yüzyıldan sonra, yazı 
dilinde anlaşılır ve ulusal olmaktan hızla uzaklaşmıştır. O 
zamanki toplumumuzda bütün sosyal kurumların kılavuzu 
İslamlık idi. Medresede din ilmi öğretilir ama Türkçe 
öğretilmezdi, hukukta dini hükümler uygulanır, savaşa 
Şeyhülislamın fetvası olmadan girişilemezdi.

İnanç kaynaklarını kutsayıp bohçalayarak yatağının 
başucuna astığı Kur’an’ı bile anadilinde okuma/anlama 
gereği duymamış ataların torunlarıyız. Osmanlı eğitim/
öğretim dizgesinde okuma/yazma uğraşı bir beceri 
kazanma, bir beğeni ve alımlama sorunu değil meşk ve 
tilavet işi idi. Çünkü eğitim dili toplumun anadili, ulusal dili 
değil, ketebe diliydi. Osmanlı’nın kullandığı yazın ve yazışma 
dili ketebe lisanı olduğu için toplumumuz belleksiz kaldı. 
Türk toplumuna yüzyıllarca egemen olan Osmanlı kafası, 
ulusun öz dilini görmezden geldiği ve yer yer Türkçe, daha 
çok Arapça ve Farsça karması bir yozdili (jargon) yeğlediği 
için, ne sanatta, ne de bilimde yaratıcı olabildi. Kalıtı üstüne 
oturduğu Bizans’ın kötü bir öyküncüsü (mukallidi) olarak, 
usumuzu altı asır boyunca açmazdan açmaza sürükledi. 
Anadolu insanının dilinden ve düşüncesinden tiksindi, 
”etrak-ı bi idrak” dedi. Anadolu’yu salt beslenme kileri, insan 
kaynağı olarak tuttu. Sağduyu sahibi Karagöz bile Hacivata 
şöyle sesleniyordu :

Mesihi gökten insen sana yer yok

Yürü vargel Araptan ya Acemden

Reaya dili olarak yaşama gücünü sürdüren Halk Türkçesi 
ise, yalnız Müslüman halk arasında değil, Tanzimat’a 
dek, Müslüman olmayan halkların Müslümanlarla birlikte 
yaşadıkları bölgelerdeki Rumlar ve Ermeniler arasında 
bile kullanılıyordu. Hatta bazı bölgelerde bu hristiyanlar 
reaya dilinden, yani Türkçe’den başka dil bilmezlerdi. 
Medrese diliyle halk dili arasındaki uçurum, halkın ortodoks 
müslümanlıktan uzak kalmasına nasıl yol açmışsa, medreseyi 
de Türk diline yabancılaştırmıştır. Medrese düşün hayatını 
tekeline almakla yalnız halk diline yabancı kalmamış, yeni 
düşün biçimlerine de kendini uyduramamıştır. Osmanlı 
Devletindeki gerilemenin başta gelen nedenlerinden 
bir, anadilimiz Türkçe’ye yer vermeyen, bugünde Arapça 
eğitim yapan Kur’an kursu adı altında sayılarını arttırdığımız 
Osmanlı modeli ilkokul ( sıbyan mektebi) olmuştur.

Osmanlı’nın yaşama bakışına ve dünyayı algılama 
yordamına us değil, inanç egemendi.

Osmanlı, ussal kurumlaşmalara, aydınlanmaya ve 
çağcıl (modern) yaşama kapalı olduğu için, girdiği İslam 
ortaçağından bir daha çıkamamış; çıkmak için çaba 
göstermemiş, kendi ortaçağını aşabilecek gücü bir türlü 
bulamamış, eskilerin deyişiyle “yevmün cedid, rızkın cedid”, 
yani gün bulup gün doyunma felsefesiyle yaşamıştı.
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Türklere Arapçanın tüm dillerden üstün bir dil, Arap 
yazısının da tüm yazılardan üstün, kutsal bir yazı olduğu 
yanlışı, doğru imiş gibi benimsetildikten sonra; kendilerini 
çevrelerine üstün, bilgili biriymiş gibi göstermek isteyen 
saygınlık avcıları, şuradan buradan dillerine doladıkları 
birkaç Arapça sözcüğü konuşmalarının arasına sıkıştırarak; 
bilgiçlik, üstünlük, seçkinlik taslamışlardır. Agah Sırrı Levend, 
bu durumu şöyle özetler :

“Anadilini küçümseme, şairlerden ve bilginlerden küçük 
yazıcılara değin yayılmıştır. Kışlalar ve okullar gibi resmi 
kurumlarda iaşe defterleriyle günlük erzak listelerinde; 
ekmek, et, un, pirinç, darı, odun gibi maddeler,man-ı aziz, 
guıt, dakik, erz, erzen, hatab gibi Arapça-Farsça kelimelerle 
karşılanmıştır. Bilgiç görünmek merakı, yazıcıyı da halktan 
ve halk dilinden ayırmıştır”.

Osmanlı’yı Osmanlı yönetmemiş, Osmanlı’yı, daha çok 
devşirme yoluyla gelen sadrazamlar, vezirler, akıldaneler ve 
paşalar yönetmişti. Osmanlı padişahlarının hiçbirinin ama 
hiçbirinin annesi Türk değildi. Rum, Sırp, Ermeni, Romen, 
Rus asıllı kadınlar sadece bir isim değişikliğiyle “Sultan 
Hanım” oluveriyorlardı.

Padişah Orhan’ın Rum asıllı karısı HİROFİRA “NİLÜFER”, 
Yıldırım Bayazıt’ın annesi Bulgar kızı MARYA “GÜLÇİÇEK”, 
Yavuz Sultan Selim’in hanımı Polonya yahudisi HELGA 
“HAFSA SULTAN”, Kanuni Sultan Süleyman’ın hanımı Rus 
papazının kızı ROKSALAN” HÜRREM SULTAN” oldu. 

İslamiyeti de, Turkçeyi de iyi bilmeyen bu hanımlar 
ve onların lalaları çocuklarına türkülerimizi, ninnilerimizi, 
masallarımızı nasıl öğretebilirlerdi ? Üstelik bu hanımlar 
devlet yönetiminde de etkiliydiler. 

Osmanlı’nın ulus olma, uluslaşma çabası ve köktenci 
bir girişimi olmadığı gibi, bu tür girişim ve çabalara veri 
üretecek, alan açacak dil gibi, tarih ve bilim kurumları gibi 
dayanca ve güvenceleri de yoktu. Bundan dolayı Osmanlı 
aydını (okumuşu) Kur’an ve Hadislere bakarak düşünmek 
durumunda kalmıştır. Dipten doruğa kapalı devre dinsel 
bir kimliğe bürünen Osmanlı eğitimi, eğitim ve öğretim dili 
olarak Arapçayı yeğlemiş, devlet dili, yazışma dili olarak da 
(Arapça/ Farsça + Türkçe) kırması bir sözde dili benimsediği 
için, Türkçe bir alt dil, yer yer bir aşiret dili olarak kabuğuna 
çekilmek durumunda kalmıştır. Yüz yıllarca çiftçinin, 
çobanın dili olarak yaşamasını sürdüre gelmiştir. Bir bakıma 
iyi de olmuş. böyle olmayıp da, tarihi boyunca hiçbir dinsel 
oluşa bulaşmamış, hep özgen (laik) bir dil olarak kalmış 
güzel Türkçemiz.

En ünlü yazarlar en ünlü eserlerini halk kaynağından 
almışlardır. Yöresellikten evrenselliğe buradan ulaşmışlardır. 
Halka karşı, halktan ayrı bir özekin uzun süre yaşamaz. 
Bunun açık örneği, bizde Divan Yazını’dır.

1927 nüfus sayımlamalarına göre toplam nüfus 
içinde ancak % 6,7 kadarının okuma ve yazma ile ilgileri 
saptanabilmişti. Bu % 6,7’nin de yarısından çoğunun Arap 
yazısını okuduğu halde, anadilini yazılı konuşamadığı 
anlaşılmıştır. Arap yazısını okuyup yazabilen kadın sayısı 
ise % 1,1 dolayındaydı. Anadilleri kutsal yazı (!) Arapça olan 
Araplar arasında bile gerçek anlamda bir birlik ve bütünlük 
oluşturamamıştır. Mardin Arapçası, Bağdat Arapçası ile 
anlaşamaz. Arapça öğrenilmesi Arapların da ezeli bir 
sorunudur. Kur’an dili olan klasik Arapça’yı bilenler, bugünkü 
Arap dünyasını oluşturan nüfusun % 20’sini geçmemektedir. 
Geri kalan % 80’i ise, en az beş değişik grupta toplanabilecek, 
çeşitli lehçelerle konuşur. Örneğin bir Fas Arabı ile Suriye, bir 
Suudi Arabı birbirleriyle anlaşamazlar.

Batı dünyası Rönesansını, XVII. yüzyılın bilimsel 
buluşlarıyle XVIII. yüzyılın Aydınlanma çağını izlerken, 
Osmanlı dünyası, özgür düşünceye geçit vermeyen din-
iman-ahiret seçimini yapmış bulunuyordu. Osmanlı yeni-
yakınçağlara bir ortaçağ (Tanrı devleti) olarak girmiş ve 
bu kimliğini sonuna kadar korumuştur. Böyle bir ortamda 
elbette Arapçaya üstünlük tanınacaktı. Bu değer yargısı yazı 
dilini o duruma getirdi ki, kimi metinler, tek Türkçe sözlük 
kullanılmadan yazıldı.. Kimi metinlerde de Türkçe sadece 
çekim eki ya da yardımcı fiil olarak kaldı. Bu Türkçe olmayan 
dili kullananlara Enderuncu denilmekteydi.

Türk dilinde 8 sesli harf olduğu halde, ancak 3 sesli 
harfiyle yetersiz olan Arap alfabesini Türklerin asırlarca 
kullanmaları, onun gelişim ve şekilce güzelleşmesine, resim 
ve mimari sahasında kıymeti yüksek bir süsleme unsuru 
haline gelmesine çok hizmet etmiş olmasına rağmen, 
öğrenilmesindeki zorluk nedeniyle Türk dünyasında genel 
öğrenim ve bilim alanının darlaşmasına sebep olmuştur.

Osmanlılık, özekinde Arap ve Fars kaynaklarına bağlıdır. 
Bu bağlılık onda, gitgide kendi öz dilinin ve öz tarihinin 
büyük ve soylu değerlerini inkar ettiren onulmaz bir aşağılık 
duygusu yaratmıştır. Osmanlıya göre Türkün, Arap ve Fars 
vasiliği dışında, bir yazın ve bilim dili olamaz. Doğu-İslam 
tarihi dışında bir uygarlık gemisi olamaz.

Osmanlı imparatorluk döneminin bilginleri, sanatçıları, 
yüzyıllar boyunca Türk dilini kaba, çirkin görmüşler, aşağı-
lamışlar, hep Arapça ve Farsçayı soylu, güzel olarak nite-
lemişlerdir. Bu görüş ve tutum öyle yerleşmişti ki, aydınlar 
Türkçe yazmayı ayıp sayar, halk da aydınlar yanında kendi 
diliyle konuşmaktan utanır olmuşlardı. Böylece Osmanlıdan 
miras kalan Türkçe, iletişimi sağlayan bir anlaşma dili değil, 
bir ayrıştırma diliydi.

Türkçemizin, gerçek gücünü halkın kendi yazarları, kendi 
ozanlarıyle sürdürdüğünü, yazınında görebiliriz. Osmanlıca 
ile yaratılan Divan Yazını bütünüyle, Kur’ana, İran söylence 
bilimine (mitolojisine), Farsça’nın sanat geleneğine 

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Eylül 2018 / Sayı 158



dayanırken, halkın diliyle yaratılan Halk Yazını ise halkın 
kendi öz yaşantısına bağlıydı. 13.yüzyılda yaşayan Yunus 
Emre, halkın Tanrı sevgisini bakın nasıl arı ve ışıklı bir Türkçe 
ile ortaya koymuştur:

Dağlar ile taşlar ile

Çağırayım Mevlam seni

Seherlerde kuşlar ile 

Çağırayım Mevlam seni

Halk Türkçesinin usta ozanı Karacaoğlan bakın sevgilisini 
nasıl öğüyor:

Ala gözlerini sevdiğim dilber

Şu gelip geçtiğin yollar öğünsün

Kadir mevlam seni öğmüş yaratmış

Kısmeti olduğun kullar öğünsün

Bir ahçım olsa da doldursa kazı

Türlü nimetlerle güldürse bizi

Öylene eğe de akşama kuzu

Sabaha kaymaklı bal ister gönül

Dili ve yazısı günden güne bozulan Osmanlı’nın batması, 
Konfüçyus’un dil ve yönetim arasında kurduğu bağlantının 
ne denli doğru olduğunun somut bir kanıtıdır. Osmanlı’da 
bilim geriledi. Niçin ? Bilimsel düşünce üretiminin ön koşulu 
olan dil seçikliği kalmadığı; dil, kendisiyle bilimsel düşünceler 
üretilemeyecek ölçüde bozulduğu için Osmanlı’da 
toplumun büyük çoğunluğuyla aydınlar arasında büyük bir 
dilsel uçurum vardı. 

Niçin ? 

Yeryüzündeki hiçbir toplum, kendi aydınlarının ne 
yazdığını anlamak için, kendi dilinden başka yabancı iki dilin 
daha kurallarını öğrenmeye soyunmaz da onun için.

La Linguistique adlı kitabın yazarı Abel Hovelacque; 
diller kendi tabiyyetlerinin haricine çıkamazlar. Karma bir dil 
asla yaratılamaz. Dil bilgisinin bir kısmı İslav, bir kısmı Latin 
bir Hind ve Avrupa dili düşünülemez. Karma diller yoktur ve 
olamaz da demektedir( 8 ).

Hal böyleyken; 1854 yılında yayınladığı “Suggestion for 
the Asistance of Officers in Learning the Languages of the 
Seat of War in the East”adlı kitabında Oxford Üniversitesi 
Profesörü ve Münih Kraliyet Akademisi üyesi. Max Müller 
Türkçe’ye, Türkçenin güzelliğine ve bilimselliğine ve bu dili 
yaratan insan zekasına sonsuz hayranlığını gizleyemez ve 
şöyle der :

”Yabancı unsurlardan arındığı takdirde Türkçe kadar 
kolay, Türkçe kadar rahat anlaşılan ve diyebilirim ki, zevk 
verici pek az dil vardır”(5)
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Türkçe Sevgisi: Bilim Dili Bağlamında Dil ve Kimlik
Ahmet Kocaman

İnsanın en temel belirtkesi dildir; bu bakımdan dilbilim 
kitaplarında sıklıkla yinelenen bir belirlemeyi yeniden 
anımsayalım: ‘ kişi, ilk doğduğunda kuntudur(şey, nesne); 
konuşmaya başladığında muntu (insan) olur. Bunun gibi 
Konfüçyüs’ün öyküsünü de hemen hepimiz duymuşuzdur: 
Bir ülkede işler kötüye gittiğinde ne yapmalıyız? diye 
sorarlar Konfüçyüs’e; ’Önce dil’ diye yanıtlar Konfüçyüs 
duraksamadan; çünkü dil çöktüğünde toplum çöker; 
birbirimizi anlamayız; ortak sevinçleri, ortak sıkıntıları 
paylaşamayız; kişisel ulusal bağlarımız yok olur. Bu nedenle 
Atatürk de’ ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen 
Türk ulusu, dilini de yabancı diller boyunduruğundan 
kurtarmalıdır’ diyerek hepimizin ortak sorumluluğunu 
anımsatır. Dil kültürün ana bileşenidir; kimliğin belirleyenidir. 
Bu nedenle Atatürk o zor dönemlerde Türkçenin aydınlığını 
yaygınlaştırmak için öncelikle yeni abece/alfabe devrimini 
gerçekleştirmiştir, bunun ardından Türk Dil Kurumuyla 
dil çalışmalarını kurumsallaştırmıştır. Bu yolla Anadolu 
ağızlarından binlerce aydınlık sözcük toplanmış ve daha 
sonra 102 terim sözlüğü yoluyla bilim ve sanat dilinin de 
Türkçeleşmesi yolunda somut kazanımlar elde edilmiştir (Ne 
yazık ki bu çalışmalar 1983’ten sonra yavaşlatılmıştır). 

Türkçe konusunda hepimizin, özellikle bilim insanlarının 
sorumluluğu daha da artmıştır. Bu bakımda Sn. Prof. 
Mustafa Yıldız’ın Bilim dili bağlamında Dil ve Kimlik başlıklı 
çalışması, son yıllarda bilim çevrelerinde, özellikle fen ve tıp 
bilimlerinde görülen Türkçe konusundaki duyarsızlıklara bir 
yanıt niteliğindedir.

Kitapta ‘dilsel varoluş’ başlığı altında dilin oluşumu, dil-
düşünce-beyin iişkileri, iletişim aracı olarak dil ele alınmakta; 
ikinci bölümde bir dilbilimci titizliğiyle dil ile kimlik sorunu 
irdelenmektedir. ‘Dil bir ulusun ekinini suyudur, besinidir’ 
saptamasıyla dil-birey-ulus konusu vurgulanmaktadır.

Bundan sonraki bölümlerde özellikle bilim dilindeki 
eksiklerimiz’ yabancı dil tutkusu bir yerde büyüsel güç 
tutkusudur’ saptamasıyla, örneklerle vurgulanmaktadır. 
Gerçekten de bu konuda bilim insanlarının sorumluluklarını 
anımsamaları önemlidir. ‘bilimin halk için, toplum için ve 
insanlık için yapıldığını düşündüğümüzde bilimsel dilin 
de halkın dilinden ayrı ya da kopuk olmaması gerektiği 
kolayca anlaşılabilir’ (s. 94).  Sn Yıldız burada somut 
örneklerle tıp konularının da Türkçe anlatılabileceğine 
ilişkin belirlemelerde bulunmaktadır. Türkçe anlatımının 
özellikle ruhsal hastalıklar konusunda daha da önemli 
olduğunun vurgulanması gerekir;sn. Yıldız  meslektaşlarını 
da anarak bu konuda yapılan katkıları anımsatmakta;  
örn. algı ve düşünce bozukluğu, çöküntü, duygu durum 
bozukluğu, kimlik çözülmesi, algı ve düşünce bozukluğu 
gibi Türkçe anlatımlardan örnekler vererek halkın dili ile 
bilim dilini yakınlaştırmanın önemini belirtmekte ve yabancı 
terimlerin açıkçası ‘bir iktidar aracı’ olarak kullanıldıklarını 
vurgulamaktadır.

Özetle Prof. Yıldız’ın yapıtının özellikle sinirbilim-
ruhbilim alanında dil konusunda önemli bir çalışma 
olduğu söylenebilir. Bilim insanı olarak sayın Yıldız’ın 
bütün önerilerine katılmasanız da, Türkçe duyarlığı 
konusundaki vurgulamalarının aynı zamanda hepimiz için 
bir özeleştiri çağrısı olduğunu da görmezlikten gelemeyiz. 
Prof. Yıldız’ın kitabı bu açıdan da önemle ele alınmayı hak 
ediyor. Aydınlanma, bilim ancak toplumun diliyle yapılırsa 
ülkemizde yerleşecek ve kökleşecektir.

Kaynak

Yıldız, M; Bilim dili bağlamında Dil ve kimlik Umuttepe Y, 
Kocaeli üniversitesi.
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Kitap Tanıtımı

Aydın Köksal’ın beklenen yapıtı

“Yaşamın Gizi” 
Papatya Yayınevi’nin Toroslu Kitaplığı’nda çıktı… 
Tüm kitabevlerinde…

Bilim dili bağlamında

“Dil ve Kimlik” 
Mustafa Yıldız

“Birileri yapabiliyorsa ben neden yapamayayım? Ben yapabilirsem başkaları 
neden yapamasın? Öğrenme isteğim ile oyun oynamaktan, yarışmaktan tat alan 
kişiliğim bağdaşıyordu… 

Babamın keman çalışına, dil merakına, proje çizimlerine, annemin nakışlarına 
özendim… Radyodaki Karagöz’e, evimizin yakınında gösteri yapan cambazlara 
imrendim. Sonradan bir ‘ip üzerinde yürümediğim’ kaldı” diyor Aydın Köksal.

“İstanbul… Önce düşlerime giren Hitler’in savaş karabasanları, sonra 14 
Mayıs 1950: Menderes’in Küçük Amerika düşü… On yaşındayım...” diye sürüyor 
yaşanmış bir ömrün romanı…  Meraklı, oyuncu bir çocuğun aile-mahalle-okul 
çevresindeki gözlemleriyle yaşama uyanış öyküsü… 

Meşrutiyet’i, Balkan Savaşı’nı ninesinden, Sarıkamış’ın Allahuekber Dağı’nı 
dedesinden, Cumhuriyet’iyse öteki aile büyüklerinden öğrenen çocuğun anlatı-

sıyla bütünleşen, yazarın geçmişten geleceğe uzanan gözlemlerine dayalı anlatısı, bütün değer yargılarının eriyip çözüldüğü, 
yaşamın kurallarının, alışkanlıkların yeniden yapılandığı, savaşlarla yaralı, masalsı bir 20. yy tanıklığına dönüşüyor… 

Bu kitap, salt bilim ve dil ilişkisini irdeleyenbir yapıt olmaktan öte çok 
değerli bir bilim ve dil felsefesi yapıtı özelliği de taşıyor. Dil konusunda bugüne 
değin okuduğum yapıtyar içinde tümüyle değişik, özgün bir yapıt. Bilim, dil 
irdelemeleri bakımından daha çok işlevsel ve toplumsal bir yapıt. Dilin beyin 
fizyolojisi ve oluşumuna ilişkin yönüyle de sinirbilim-ruhbilim alanında önemli 
bir tıp yapıtı olmuş. Bununla da kalmamış bütün bunları felsefi olarak da 
birbirine bağlayan usta işi bir düşünce ve dil kılavuzu olmuş. Konuyla ilgili pek 
çok önemli düşün ve bilim insanının yapıtlarına atıf yapılmış.

Kitap, dil bilinci gelişmiş hekimlere çok yararlı bir kılavuz olmanın ötesinde 
dilbilimcilere de tıp terimleri türetme, üretme konusunda önemli köken-bilimsel 
ipuçları veren temel bir yapıt niteliğinde. Hem öğretici hem düşündürücü hem 
de yaratmayı güdüleyici öğeler içeriyor.

Hayranlık uyandıran bir çalışma.

Prof. Dr. Taner ÇAMSARI 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
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