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Terim Kolu Başkanından
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI
Sayın Meslektaşlarım,
Uzun bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Küresel Salgın sürecini iki yıldır yaşıyoruz. Bunun getirdiği düzensizlikleri hoş
göreceğinizi umuyorum. Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu olarak bilim dilimizin Türkçeleşmesi konusunda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Tüm lehçeleriyle birlikte düşündüğümüzde Türkçemiz, dünyada en çok (yaygın) konuşulan beşinci dil
durumundadır. Bu denli önemli bir dil olan Türkçemiz bilim dili niteliği de taşımaktadır. Çok konuşulan her dil bilim dili özellikleri
gösterememektedir.
Ulusal diller, küresel batı emperyalist sisteminin hedefindedir ve sürekli olarak yıpratılmaktadır. İngilizcenin bütün ulusal dillere
sinsi bir şekilde sızıp onları kendi yapısına benzettiği bir gerçektir. Çünkü ulusal diller ulusal birliğin de en önemli yapısal elemanıdır.
Türkçe de bu dillerden birisidir. Ülkemizdeki sokak tabelaları bu durumun en net kanıtı olarak karşımızdadır.
Bilim alanında da durum farklı değildir. Bütün çabamız bilim dilimiz konusunda özellikle genç meslektaşlarımızda bir farkındalık
oluşturmaya yöneliktir. Bu farkındalık birikimli meslektaşlarımızı yaşamın doğal akışına uygun olarak yönlendirecektir.
Dil de canlı bir organizma gibidir, sürekli değişir ve gelişir yeter ki temel yapısı ve söz varlığı korunsun. Terimlerde de günlük
kullanım sözcüklerinde de uygun olmayan yeni terim ve sözcükler atılır tutulmaz ancak biz bilinçle yapıya uygun yeni terimler
arayalım, önerelim ve mesleki uygulamalarımızda, hasta başında, eğitim verirken, kongrelerde duru bir Türkçeyle konuşup
bunun soylu sadeliğinin tadına varalım. Günümüzde Tıp Eğitimi sırasında öğrencilere yeni öğretilen kavramlar, daha çok deyim
yerindeyse “çorba” gibi bir dil çeşitliliğiyle öğretilmektedir. Kavramlar Latince, Grekçe, İngilizce, bazen Fransızca bazen de Türkçe
olarak öğrencilere aktarılmakta ve bunun da adına “Tıbbi Terminoloji” denilmektedir. Bu terminoloji de aktarılan terimler yerine
öğrenci Türkçe bir terim kullanırsa “ Bakkal gibi konuşma ! “ diye uyarılmaktadır. Hiç bir düzene, dil kuralına uymayan bu “karma dil”
öğrenme sürecinde öğrencilerin beynine sokulduğu için kişi daha sonraki meslek uygulamalarında ve konuşmalarında Dil Bilinci
ve farkındalığı gelişmiş olarak Türkçe konuşmak , Türkçe terimler kullanmak istese dahi Türkçe Terimi kullandığı zaman kendisi de
bir eksiklik hissetmekte ve öğrendiği yabancı dildeki terimi, Türkçesini söyledikten hemen sonra tamamlayıcı olarak eklemektedir
(İngilizce ya da Latince vb.) . Ancak böyle huzur bulmaktadır. Burada olması gereken Türkçe Terimlerle kavram eğitimi ve yükü
alan bir öğrenci yabancı terimi kullandığı zaman bir eksiklik hissedip hemen ardından Türkçesiyle tamamlayıcı bir ek yapmalıdır.
Ancak yaygın bir biçimde olması gerekenin tam tersi yapılmakta ve kendi öz dilimize kendi evlatlarımız tarafından üvey evlat
muamelesi yapılmaktadır. Sade bir Türkçe ile yapılan bir kongre konuşması konuşmacıyı tatmin etmemekte, eksiklik hissetmesine
yol açmaktadır.
Dilimizin, deyim yerindeyse bir ruhu vardır. En güzel hâline doğru evrimsel olarak sonsuz yolculuğuna devam edecektir.
Bu sayımızda Türk Nefroloji ailemiz içerisinde Türkçe duyarlılığı en yüksek meslektaşlarımız arasında olan Şehsuvar Ertürk’ün
Türkçeyi doğru yazma ve güzel konuşma üzerine yazdığı duygusal ve çok değerli makalesini sunuyoruz size.
Ragıp Kayar Türk Nefroloji Derneği Terim Kolunun ilk üyelerindendir ve araştırmacı bir yöntemle bu konulara yaklaşımda
bulunan, daha önce de Bültenimizde/ dergilerdeki Türkçe kullanım oranları konusunda araştırması olan değerli bir bilim insanıdır.
Bu sayıda sayın meslektaşımızın iki kitap üzerinde terim kullanımı bağlamında yaptığı bir karşılaştırma çalışması yer almaktadır.
Makaleyi okuduğunuz zaman tıp terimleri konusunda, bilinçle yaklaşılmadığı zaman yayınlarda ne kadar gülünç, ilkesiz ve düzensiz
durumlara düşüldüğünü hayretle izleyeceksiniz.
Ferah Gönülşen Sönmez Terim Kolumuzun, kuruluşundan bu yana üyesidir ve Türkçe davasının gönülden, inançlı bir
savunucusudur. Sayın meslektaşımız bu değerli makalesinde tıp ve bilimsel terimler konusunda yakın tarihimizi özetledi. Alıntı
yaptığı çok önemli yazarların bu konuya ilişkin saptamalarını dikkatimize sundu. Ayrıca bir sormaca (anket) düzenleyerek konuyla
ilgili bir araştırma planladı. Bu sormaca size gönderilecek ve sonuçları bir sonraki bültende yayımlanacaktır.
Bekir Yurdakul Türkçemizin çağdaş yazarlarından birisidir. Birinci Türkçe Tıp Dili bilimsel toplantısının düzenleme kurulunda
yer alan ve toplantının gerçekleşmesinde çok değerli emeklerini fedakârca bizlere sunan Sayın Yurdakul’un yazısını ilgiyle
okuyacağınızı umuyorum. Edebi bir lezzetle, meslek dışı dünyadan bizim dünyamıza, dil açısından bakması yazıyı daha bir anlamlı
kıldı. Vurguladığı konular ne kadar düşündürücü ve yazın dünyasının ışığını yansıtıyor. Bir operasyon nedeniyle hasta yatağında
olmasına karşın yazısını yine büyük bir özveriyle yazıp birikimlerini bizimle paylaştı. Sonsuz teşekkürlerimizi sizin adınıza da Bekir
Yurdakul’a sunuyorum.
Türk Nefroloji Derneği’nin Yönetim Kurulu değişti. Bu, yeni yönetim kurulu döneminde çıkan ilk bülten oldu. Yeni yönetim
kuruluna başarılar diliyorum.
Dernek Başkanımız Prof. Dr. Alattin Yıldız’ın da bu çalışmalarımızı destekleyen güzel bir sunuş yazısını bültende bulacaksınız.
Sevgi ve saygılarımla.
Prof. Dr. Taner ÇAMSARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
TND Terim Kolu Başkanı
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Sunuş
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ
Değerli Meslektaşlarım,
Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteni’nin uzun bir aradan sonra yeni sayısını sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Derneğimizin önemli bir görevi, Türkçe’nin bilim dili olarak korunması ve doğru kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmaktır. Terim Kolu, bu amaca yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Yıllardır bu konuda özverili çalışmalar yürüten
başta Prof. Dr. Taner Çamsarı Hocamız olmak üzere tüm Terim Kolu üyelerine şükranlarımı sunarım.
Bülten’in bu sayısında zevkle okuyacağınızı umduğum dört makale yer alıyor. Tüm yazarlara katkılarından dolayı teşekkür
ederim.
Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk makalesinde yıllar önce yazdığı makaleye atıfda bulunarak yapılan hatalar için özeleştirisini
yapmış, konuşma ve yazımda sık yapılan hataları vurgulamıştır. Bilim dilinin Türkçeleştirilmesi, ana dilde daha iyi düşünebilmenin ve söylenilenlerin daha iyi anlaşılabilmesinin önünü açacaktır. Ancak bu konuda başarıya ulaşmak için dilbilimcilerin
çabaları yanında, ülkede bilim üretiminin de önemli katkısının olduğu dile getirilmiştir. Doç. Dr Ragıp Kaya’nın makalesinde,
Fizyoloji ve Nefroloji olarak iki farklı disiplin tarafından aynı konu üzerinde yazılan bölümler, tıp terimlerinin kılavuz ve sözlüklere uygun kullanım oranları, yabancı sözlük kullanımı, farklı yazım ve hatalı basım gibi faktörler açısından analitik olarak
karşılaştırılmıştır. İki kitap arasında belirgin farklar bulunduğu, bu farklılıkların azaltılmasında, kitabın baskıya çıkmadan önce
dil düzeltmenleri tarafından gözden geçirilmesinin önemli bir katkı sağlayacağı ileri sürülmüştür. Prof. Dr. Ferah Gönülşen Sönmez, hekimlik dilinin Türkçeleştirilmesini bir düş olarak tanımladığı makalesinde, meslektaşlarımızın bir bölümünün sunumlarında yarı Türkçe yarı İngilizce kullanmasının neden olduğu karışıklık ve anlaşmazlık dile getirilmiştir. Hekimlik
terimlerinin Türkçe olması konusunda yapılan önceki çalışmalara atıfta bulunulmuş, bu konuda Türkçemizin anlatım gücü,
matematiksel yapısı ve sözcük türetme kolaylığı örneklerle açıklanmıştır. Bilim dilimizi Türkçeleştirmek uzun soluklu bir süreç
olup, zaman zaman başarısızlıkların olabileceği, ancak bu durumun bilim dilimizi Türkçeleştirmemizin önemini ve yapılanların değerini azaltmayacağı vurgulanmıştır. Bu konuda bilim insanları ile dilbilimcilerin işbirliğinin önemi açıktır ve yazar
çözüm önerilerini dile getirmiş, bu çözüme katkıda bulunmak için gönüllülere çağrıda bulunmaktadır. Bu çabalarının başarıya ulaşmasını yürekten diliyorum. Terim kolunun bu sayısındaki son makale gazeteci yazar Bekir Yurdakul tarafından
kaleme alınmış, hasta hekim iletişiminde dil birliğinin önemi mizah dili ile anlatılmıştır.
Söylemek istediğim son söz, ses bayrağımız Türkçemizin konuşma ve yazılarımızda zarar görmesini engellemek amacıyla,
bilim alanında dil birliğinin sağlanması ve Türkçemizin bilim dili olarak kullanılmasını desteklememiz gerekiyor. Bu ülküye
ulaşmamız için bir yandan ülkemizde bilim üretiminin artırılması, diğer yandan bilim insanları ile dilbilimcilerin bir araya
gelip bu sürece katkıda bulunması gerekmektedir.
Yeni Terim Kolu Bültenlerinde görüşmek dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Alaattin YILDIZ
Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
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Türkçeyi Doğru Yazma ve Güzel Konuşma Üzerine
Dr. Şehsuvar ERTÜRK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı

On yıl önce Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu Bülteninin
7. Sayısında “Bilimin Dili Türkçe” adlı bir makalem yayımlanmıştı (1). Değerli hocam Prof. Dr. Taner Çamsarı’nın çağrısı
üzerine bu denemeyi yazmadan önce, büyük bir hevesle
çalışarak kaleme aldığım o makaleyi yeniden okuyup inceleme fırsatım oldu. On dokuz paragraftan oluşan dört sayfalık yazıda en az 20 adet noktalama işareti hatası yapmış
olduğumu fark ettim. Diğer bir deyişle her paragrafta en az
bir, her sayfada en az beş hata yapmışım.
Yine aynı zamanlarda bir İngilizce bilimsel kitabın çevirisini yapmıştım. Çok büyük bir özenle ve tek başıma tercüme
ettiğim yaklaşık 300 sayfalık kitabın Türkçesi gerçekten de
içime sinmişti. Çünkü oldukça yalın, akıcı ve anlaşılır bir
metin çıkmıştı ortaya. Oysa şimdi sadece önsözüne baktığımda bile çok sayıda hata olduğunu görüyorum.
Yalnızca yazarken mi, peki ya konuşurken yaptığım hatalar?
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev
yaptığım 2012 ile 2017 yılları arasında düzenlediğimiz mezuniyet törenlerinde, yeni mezunlarımızla birlikte rahmetli
hocamız Prof. Dr. Fuat Aziz Göksel’in kaleme aldığı Hipokrat
Andını içtik. Fakültemiz, mezunlarımız, onların aileleri, tüm
öğretim üyelerimiz ve şüphesiz benim için de çok değerli
olan o törenlerde çok özenle hazırladığım, beni de mutlu
eden konuşmalar yaptım. Ancak şimdi tekrar dönüp baktığımda, ant içme sırasında birçok sözcüğün söylenişinde
hata yaptığımı görüyorum.
Örneğin “gireceğim, saklayacağım, paylaşmayacağım,
göstermeyeceğim” gibi sözcükleri sürekli yazıldığı gibi
söylemişim. Keşke o zamanlarda bunun farkına varsaydım.
Diğer yandan, topluma yönelik konuşmalarda ve hastalarımla olan konuşmalarımda kullandığım dilden genellikle
hoşnut olduğumu söyleyebilirim. Örneğin, Mart 2008’de
Türk Nefroloji Derneğinin görevlendirmesiyle TRT2’den canlı
olarak yayımlanan Reçete adlı programda Dünya Böbrek
Günü hakkında bir söyleşiye katılmıştım. Programda böbrek
sağlığının korunması, böbrek hastalıklarının ve hipertansiyonun önlenmesi ile tedavisi için önerilen yaşam biçimi
düzenlemelerinden söz etmiş, sonra da telefonla bağlanan
izleyicilerin yönelttiği soruları yanıtlamıştım. Programdan
sonra babama telefon ederek söyleşiyi nasıl bulduğunu
sordum. “Ben anladım oğlum” diye yanıtladı. Daha sonra
o tarihte 4 yaşında olan oğlumla görüşüp ne anlattığımı
sorduğumda, programda sözcük olarak hiç geçmediği hâlde
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(çabuk tüketilen, aşırı yağlı, tuzlu gıdalar şeklinde söz etmiştim) “hamburger yemeyecekmişiz” diye yanıtladı. Her iki
yanıt da bana doğru mesajları uygun ve anlaşılır bir biçimde
verdiğimi düşündürdü ve mutlu oldum.
Bu noktada 2012 yılında yayımlanan makalemden alıntılar yaparak birkaç konu üzerinde duracağım:
“Bilimin yöntemleri evrensel ve uluslararasıdır. Ancak,
insanın doğayı anlama çabası olan bilim, kişinin doğa ile
etkileşimi ve onu algılama biçiminin ürünü olduğundan,
uğraşı konuları ve amaçları toplumdan topluma değişkenlik gösterir. Bu yüzden de tıpkı kültür ve sanat gibi,
ulusal özgüllükler barındırır. Evreni, annelerimizin dediği
ninnilerin, büyüklerimizin anlattığı masalların ve çağırdıkları türkülerin dilinden başka bir dille anlayabilir miyiz?
Öğrencilerimize evrene ilişkin bilgi ve kavramları bu dilden
başka bir dilde aktarıp, özümsetebilir miyiz? Hastalarımızın, ulusumuzun anlamadığı dil, bizim bilim dilimiz olabilir
mi? Bilimin temelinin düşünmek olduğu, dil olmadan da
düşüncenin olamayacağı bir gerçektir. Bilimsel bilgi üretmeye yönelik düşünsel etkinlik ancak anadilde olanaklıdır
(2). Bu yüzden Türkçe bilim dili olarak kullanılmalıdır.”
Anadili Türkçe olan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olarak ben bu alıntıda söylediklerimi gururla yineliyorum.
Bu yönde çaba harcamayı sürdürüyorum ve daima sürdüreceğim. Diğer yandan, geçmişte yaşadığım bir olayı herhangi
bir yorum yapmaksızın dikkatlerinize sunmak istiyorum:
Nefroloji uzmanı olarak çalıştığım dönemde bir asistan arkadaşımızın seminerine katılmıştım. Seminer sonunda kıdemli
öğretim üyelerimizden biri arkadaşımızın sunumunu, özellikle yansılarında ve konuşmasında kullandığı dil yönünden
eleştirdi. Arkadaşımızın yanıtını hiç unutmuyorum: “Hocam,
vallahi Türkçe benim üçüncü dilimdir.” Bu bağlamda, bilimin evreni akılcı yaklaşımla, gözlem ve deneyler aracılığı
ile anlama ve anlatma çabası olduğunu vurgulayarak Prof.
Dr. Tahsin Yücel’in “Türkçenin Kurtuluş Savaşı” adlı eserinin
“Sonuç Yerine: Dil ve Ekin” kısmında yer alan şu sözlerini
anımsatmakla yetiniyorum (3):
“Her dil insanoğlunun özgün ve özgül bir zenginliğine
tanıklık eder, hepsi de yaşatılmaya ve araştırılmaya değer.
Yeryüzünde konuşulmuş ve konuşulmakta olan binlerce
dil arasında örneğin Türkçe, örneğin Fransızca, örneğin
Macarca gibi ulusal dil konumuna erişmiş dillerin sayısının
çok sınırlı olduğunu biliyoruz ama herhangi bir dilin ulusal
dil düzeyine ulaşmamış olmasının değerini eksiltmediğini
de biliyoruz. Üstelik, bir dille bağıntı kurmak yeni bir mantık
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ve yeni bir ekinle bağıntı kurmaktır. Bu bağıntı da biliyoruz,
insanı ve dünyayı tanımanın ana yollarından biri.”
2012 tarihli makalemde (1) Sayın Prof. Dr. İclal Ergenç’in
şu sözlerine yer vermiştim:
“… bir dilin bilim dili olabilmesi için, o dilin konuşulduğu
toplumda bilimsel üretim olmalıdır. Bilimsel eğitim, bilim
eğitimi, bilim üretimi ve bilim etiği olmayan bir toplumun
dili bilim dili olamaz (4).”
Prof. Ergenç’in 2001 yılında yaptığı bu saptamalarının
günümüz koşullarında çok daha fazla anlam kazandığını
düşünüyorum. Gelişmekte olan bir ülkeyiz ancak bilimsel
yaklaşım, eğitim, etik ve üretim açısından, diğer alanlarda
olduğundan katbekat fazla gelişme sağlamamızın yaşamsal
bir öneme sahip olduğu açıktır.
Yazının başlangıcında yazma ve konuşma konusunda
geçmişte yaptığım hatalara ilişkin bir özeleştiri yapmıştım.
Şüphesiz hata yapmaya devam ediyorum ve örneğin bu
yazıda da birçok hata olabileceğini de biliyorum. Ancak biraz
da “çuvaldızı başkalarına batırayım.” Dilin sürekli gelişmekte
olduğu ve bu anlamda Türkçenin Dil Devriminin de devam
ettiği gerçeğini göz ardı etmemekle birlikte, özellikle doğru
yazma konusunda bize kılavuzluk etmesini umduğumuz
kaynaklar arasında da zaman zaman fikir ayrılıkları ve yaklaşım farklılıkları olduğunu görüyoruz. Burada yalnızca Türk Dil
Kurumunun ve Dil Derneğinin sözlüklerinde “anadili” sözcüğünün dahi farklı yazıldığını anımsatmak yeterli olacaktır
kanısındayım (5,6).
Türkçe yazma ve konuşmada geçmişte yaptığım hataları fark etmemde, konuya olan ilgim yüzünden yinelediğim kontrollerin yanı sıra, son zamanlarda çevrimiçi ağda
ve sanal sosyal ortam araçlarında izlediğim uzmanların da
katkısı olmuştur. Bunlar arasında özellikle belirtmek istediklerim, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi ve
seslendirme sanatçısı Sayın Süha Çalkıvik (7) ile TRT spikeri
ve eğitmen Sayın Jülide Sönmez’dir (8). Her ikisinden de
öğrenmeye devam ediyorum, izlemenizi öneririm.
Son olarak, öz Türkçe kullanma konusunda çok özenli bir
gazeteci olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı rahmetli Mustafa
Ekmekçi’nin, 1988 yılı sonları ve yılbaşı gecesinde yaşamış
olduğu sağlık sorunları sırasında bakımında emeği geçen
sağlık çalışanları için Gazetenin 2 Şubat 1989 tarihli nüshasında yazdığı “Gönül Borcu…” başlıklı yazıyı paylaşıyorum.
Bu yazı, bir gazeteci yazarın Türkçemizi doğru yazma ve öz
Türkçe kullanma konusundaki özenine örnek olacağı gibi,
özellikle sağlık çalışanlarına yönelik “değer bilme” ve “saygı
duyma” konularında 30 yılda nereden nereye geldiğimiz
hakkında da -biraz üzücü olmakla birlikte- bir fikir verecektir.
Gönül borcumuz olanlar sağ olsunlar.

Kaynaklar
1. Ertürk Ş: Bilimin Dili Türkçe. Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu
Bülteni; 2012; 7: 5-8
2. Gündoğan AO: Bilim dili olarak Türkçe. Atatürk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi; 2010; 8. https://
dergipark.org.tr/tr/download/article-file/33199, Erişim: 23
Ocak 2022
3. Yücel T: Dil ve Ekin. Türkçenin Kurtuluş Savaşı. Çağdaş
Matbaacılık ve Yayıncılık; 2000; 75-85
4. Ergenç İ: Bilim dili ve anadili. Bilim ve Ütopya 2001; 80: 12-13
5. https://sozluk.gov.tr/, Erişim: 23 Ocak 2022
6. http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.
html, Erişim 23 Ocak 2022
7. Çalkıvik S: https://twitter.com/SuhaCalkivik, Erişim: 23 Ocak
2022
8. Sönmez J: https://twitter.com/kidegitim, https://kidegitim.
com/julide-sonmez/, Erişim: 23 Ocak 2022
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Tıp Kitaplarında Terimlerin Kullanılış Şekli
Dil Düzeltmenlerinin Önemi
Doç. Dr. Ragıp KAYAR
Serbest Meme Cerrahı

ÖZET
Tıp terimlerimizin Türkçe karşılıklarını araştırma çabalarını yönlendiren en önemli etken ara ara yapılacak durum tespitleridir. Bu tespitler terim kullanımındaki güncel yönelimleri ve tutulan terimleri belirlemeolanağı sağlar.
Şimdiye kadar durum tespitlerine yönelik araştırmalar Tıp Dergilerinde yayınlanan makaleler ve Kongre Sunum özetleri üzerinde yapılmıştır.
Bu çalışmada ilk kez tıp kitaplarındaki durumu tespit etme amaçlanmıştır.
Bu amaçla iki farklı disipline (Fizyoloji ve Nefroloji) ait kitabın son baskılarının (sırasıyla 2021 ve 2017) içerikleri benzer bölümleri, terimlere yaklaşım açısından incelenmiş ve farklılıkları belirlenmiştir.
İki kitabın 27 ve 37 (toplam 64) sayfalık bölümlerinde 314 terim ve yabancı sözcük kullanıldığı saptanmıştır. Bunlardan yalnızca 45’inin
her iki kitapta yer aldığı belirlenmiştir. Bu terimlerin 27’sinin TDK Tıp Terimleri Çalışma Grubunca basılan ‘Tıp Terimlerine Karşılıklar
Kılavuzu’nda (TTKK) yer aldığı görülmüştür. Kalan 18 terimin dört büyük Tıp Sözlüğündeki (Ülker, Dökmeci, Erol, Kocatürk) karşılıkları
dikkate alınmıştır.
Karşılaştırılan 45 terimden 13’ündeki kullanım sayı ve şekilleri sağlıklı kanaat edinmemizi önlediğinden dışlanmış ve değerlendirmeler 32
terim üzerinden yapılmıştır. Terimlerin Kılavuz ve Sözlüklere uyum oranı ilk kitapta %75 iken, bu oran ikinci kitapta %33 e düşmüştür. Bu
belirgin farka yol açabilecek pek çok neden ileri sürülebilir. Dil Düzeltmeni görevlendirilmiş olmanın ilk kitaptaki uyum oranını yükseltmekte önemli bir katkı sağladığı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Dil Düzeltmeni, Tıp Eğitimi, Tıp Kitapları, Tıbbi Terimler

Giriş
İdealist ve sorumlu akademisyenlerin Tıp terimlerine
Türkçe karşılıklar bulma çabası süredursun, bu çabaların
ne ölçüde karşılık bulduğu ve zaman içindeki değişimlerin
belirlenmesi, karşılık bulma çalışmalarına yön verecek en
önemli verilerdir.
Geçmişte bu alanda yapılan az sayıda çalışma Tıp Dergilerinde yayınlanmış makaleler ve Kongre Sunum Özetleri
üzerinde yoğunlaşmaktadır (1,2).
Bu çalışmada literatürde ilk kez iki farklı kitap metininde
Tıp terimlerinin kullanılış biçimleri incelenmektedir.

Gereç ve Yöntem
Güncel Tıp kitaplarında tıbbi terimlerin kullanılış biçimlerini belirlemek üzere şu iki kitabı kıyasladık: İlk kitap İNSAN
FİZYOLOJİSİ (İF), ikincisi ise BÖBREK FİZYOPATOLOJİSİ (BF)
başlığı ile yayınlanmış bulunuyordu. Kitapların özelikleri
Tablo 1’de karşılaştırılmıştır (3,4).
İki farklı disiplinden (Fizyoloji ve Nefroloji) iki ayrı derneğin (Türk Fizyoloji Derneği ve Türk Nefroloji Derneği) üyeleri
olan akademisyenlerce (ilki 69, ikincisi 33 yazarlı) hazırlanmış
olan bu kitapların karşılaştırma için benzer konuları içeren
bölümleri çalışma için seçilmiştir. Tablo 2’de seçilen bölüm-
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lere ait özelikler verilmiştir. İlk kitabın 25 (Boşaltım Sisteminin Fizyolojik Yapısı) ve 26.ncı (Tübüler Yapılar ve Temel
işlevleri) bölümlerinden oluşan 27 sayfa, çalışmada (IF)
kısaltması ile gösterilmektedir. Benzer şekilde ikinci kitabın
2 (Renal Fizyoloji), 3.ncü (Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi) bölümleri ile 7.nci bölümün yalnızca (Normal AsitBaz Dengesi) başlığı altındaki kısmından oluşan 37 sayfa
çalışmada (BF) olarak gösterilmektedir.
Terimlerin değerlendirilmesinde TDK Tıp Terimleri
Çalışma Grubu’nun hazırlamış olduğu ‘Tıp Terimlerine KarTablo 1: Karşılaştırılan Kitapların Özelikleri.
Kitabın Adı

İnsan Fizyolojisi
(İF)

Böbrek
Fizyopatolojisi (BF)

Disiplin

Fizyoloji

Nefroloji

Konu

Böbrek Fizyolojisi Böbrek Fizyolojisi

Kurum

Türk Fizyoloji
Derneği

Türk Nefroloji
Derneği

Yıl

2021

2017

Sayfa

1117

208

Yazar Sayısı

69

33

Yayınevi

İst. Tıp Kitabevi

Dijital Yazılım Şti.

Dil Düzeltmeni Var

Yok
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şılıklar Kılavuzu’nun üçüncü baskısı (2019) temel alınmıştır (5). Bu kılavuzda yer almayan terimlerin karşılığı dört
büyük Tıp Sözlüğünden (Ülker Tıp Terimleri Sözlüğü, 2009,
Dökmeci’nin Tıp Terimleri Sözlüğü, 2011, Erol’un Kapsamlı
Yeni Tıp Sözlüğü, 2012, Kocatürk’ ün Açıklamalı Tıp Terimleri
Sözlüğü, 2000) karşılanmıştır (Tablo 3) (6-9).

çok sayıda doğru yazım yanında bir kez dahi yanlış yazım
saptanırsa bu “hatalı basım” olarak nitelendirilmiştir. Kitaplarda o terimin kullanılan tipleri arasında doğru olmayanların sayısı çok ise uyumsuz, doğru kullanımların sayısı fazla
ise “uyumlu” olarak nitelenmiştir. Kullanım tipleri ve sayıları
arasında mantıklı ve tutarlı sonuç çıkarılamayan terimler
değerlendirilme dışı bırakılmıştır. Buna bir örnek: Metinlerde
sadece 2 kez kullanılmış ve onda da bir doğru ve bir yanlış
kullanım saptanmışsa o terim değerlendirmeye alınmamıştır. İkiden fazla kullanım şekline rastlanan terimler de değerlendirme dışı kalmıştır.

Değerlendirme yöntemimiz ise şu şekildedir: Kitaplardaki ortak 45 terimin her biri için kılavuz ve sözlüklerdeki
en uygun karşılık saptanmış ve kitapta bu şekle uyan kullanımların sayısı belirlenmiştir. Farklı yazımlar belirlenmiş,
Tablo 2: Karşılaştırılan Kitap Bölümleri.
Kitap Adı

Bölüm No.

Yazarlar

Bölüm Başlığı

Sayfa No.

İnsan
Fizyolojisi

25

N Aydoğdu

Boşaltım Sisteminin Fonksiyonel Yapısı

381-91(11)

26

N Ergene

Tübüler yapılar ve Temel İşlevleri

393-408(16)

Böbrek
Fizyopatolojisi

2

Koçak, Bakırdöğen, Altun

Renal Fizyoloji

7-23(17)

3

Ok, Altun

Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

25-35(11)

7

Ulu, Altınören, Türkmen

Normal Asit-Baz Dengesi

75-83(9)

Tablo 3: Terimlerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Kaynaklar.
Sözlük / Kılavuz Adı

Yazar

Yıl

Baskı Adedi

Sayfa

Terim Sayısı

Ülker TTS

S Ülker

2009

4.

1556

94.000

İ Dökmeci, AH Dökmeci

2011

4.

1112

?

SK Erol

2012

1.

874

26.980

U Kocatürk

2000

9.

977

?

TDK TT Çalışma Grubu

2019

3.

159

6.135

TTS
Kapsamlı Yeni Tıp Sözlüğü
Açıklamalı TTS
TT Karşılıklar Kılavuzu

TT: Tıp Terimleri, TTS: TıpTerimleri Sözlüğü.
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Bulgular
Çalışmamız iki farklı disipline (Fizyoloji ve Nefroloji) ait
görünse de aynı konuyu (Böbrek Fizyolojisi) işleyen bölümler arasında gerçekleştirilmiştir.
İlk kitaptan (İF) 27 sayfa, ikinci kitaptan (BF) 37 sayfa
olmak üzere toplam 64 sayfalık metinde 314 tıbbi terim ve
yabancı sözcük saptanmıştır. Bunların yalnızca 45’inin her
iki kitapta da kullanılmış olduğu belirlenmiş ve belirlenen 45
terimden 27’sine (Tablo 4) TTKK’ dan, geri kalan 18 terime
(Tablo 5) ise dört büyük sözlükten karşılık bulunmuştur.
Terimlerin kullanılışının Kılavuz ve sözcüklere uyum
oranları Tablo 6 ‘da gösterilmiştir.
Kılavuz ve sözlüklerde yer alan terimlere uygun olup
olmadığı konusunda yansız karar verilemeyen 13 terim
değerlendirmeye alınmadı.
Geriye kalan 32 terimin değerlendirilmesi sonucu ilk
kitap (İF) bölümleri için uyumlu terim kullanımı oranı %75
(24/32) iken, bu oran ikinci kitapta %34’e (11/32) düşmektedir.

Tablo 4: TTKK’nda bulunan 27 Terim.
Afferent/aferent
Aquaporin/akuaporin
Anjiotensin/anjiyotensin
Aparat/organ
Atrial/atriyal
Markır/belirteç
Diafram/diyafram
Diffüzyon/difüzyon
Direk/direkt
efferent/eferent
ekskresyon/atılım
ekzojen/egzojen
feedback/geribildirim

intertisyum/interstisyum
interlobar/interlober
koloit/koloit
konverting/dönüştürücü
multi-pl/çoğul,çoklu
osmolar/ozmolar
osmolarite/ozmolarite
osmotik/ozmotik
parametre/değişken
proximal/proksimal
reabsorbsiyon/geri emilim
vazodilatör/vazodilatatör
(damar genişletici)
vazokonstrüksiyon/
vazokonstriksiyon (damar daralımı)

intertisyel/interstisyel
Tablo 5: TTKK’nda Bulunmayan 18 Terim.
Anjiotensinojen/anjiyo...

Medullar/medüller

İki kitap birlikte değerlendirildiğinde uyumlu kullanım
oranları %55 (35/64), uyumsuz kullanım ise %45 (29/64)
olarak gerçekleşmiştir.

Filtrat/süzünt

Mezengiyal/mezangiyal

Glikoz/glukoz

Mezengiyum/mezangiyum

Rölatif/görece-li

Myojenik/miyojenik

Terimlerin farklı yazımı ilk kitapta (İF) 8 kez iken, diğer
kitapta bu 22 kez saptanmıştır. Basım hatası ilk kitapta 8 iken
ikinci kitapta 40’a yükselmiştir. Yabancı sözcük kullanımı ilk
kitapta 2 iken, ikincisinde bu rakam 13 olmuştur (Tablo 7).

Henle/henle

mOsm/mosmol

İntercalated/interkale/
interkalat

Starling/starling

Jukta/juksta

Solit/solüt

Kıyaslanan bölümlerin sayfa sayıları eşit olmadığı için
(biri 27 diğeri 37 sayfa) Tablo 7’deki rakamlar sayfa sayısına
bölünerek sayfa başı hata katsayıları hesaplanmıştır. Bulunan katsayılardan büyük olanları küçük olanına bölünerek
farkın kaç kat olduğu bulunmuştur. Tablo 7’de de görüleceği gibi farklı yazım 2,7 kat, hatalı baskı 3,7 kat ve yabancı
sözcük kullanımı 5 kat olmak üzere ikinci kitap bölümlerinde
daha yüksek bulunmuştur.

Kulp/kıvrım

Salınım/salım

Luminal/lüminal

Vasa/vaza

Tartışma
Yaklaşık on yıl önce üç farklı tıp dergisinde yayınlanmış
makaleleri tıp terimleri ve yabancı sözcük kullanımlarını
incelemiştik (1). Bu çalışma ise benzer yöntemle bu kez tıp
kitaplarındaki seçilmiş bölüm metinleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
İki kitap arasında tıp terimlerinin kılavuz ve sözlüklere
uygun kullanım oranları oldukça farklı (İF için %75, BF için
%34) bulunmuştur.
Benzer şekilde İF’ ne kıyasla BF’ nde farklı yazım 2.7,
hatalı baskı 3.7 ve yabancı sözcük kullanımı ise 5 kat daha
fazla görülmüştür (Tablo 7).
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Tablo 6: Terimlerin Kullanılışının Kılavuz ve Sözlüklere
Uyum Oranları.
Uyumlu(%) Uyumsuz(%) Toplam
İnsan Fizyolojisi

24 (75)

8 (25)

32

Böbrek
Fizyopatolojisi

11 (34)

21 (66)

32

Not: 13 terim ve yabancı sözcük değerlendirmeye alınmamıştır.

Tablo 7: Sayfa Başına Düşen Hata Sayıları.
İnsan
Böbrek
BF/İF
Fizyolojisi Fizopatolojisi Oranı
Farklı Yazım

8 (0.3)

22(0.81)

2.7

Basım Hatası

8(0.3)

40(1.1)

3.7

Yabancı Sözcük
Kullanımı

2(0.07)

13(0.35)

5.0

Not: Parantez içindeki sayılar sayfa başına düşen rakamlardır.
Örneğin:8/27=0.3 ve22/37=0.81.
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Bu belirgin farkın nedenleri arasında, yazarların, editörlerin terim kullanımındaki alışkanlık ve titizliklerinin düzeyi
başta olmak üzere, kitabın Yayına hazırlanmasında profesyonel bir ekibin görev alıp almadığı da tartışılmalıdır. Yaptığımız araştırmada ilk kitabın (İF) profesyonel bir yayınevince
(İstanbul Tıp Kitabevi) basıldığı, buna karşın ikinci kitabın
(BF) ise basılmayıp sayısal ortamda sunulabilmesi için bir
yazılım şirketinin görevlendirildiği anlaşılmaktadır.
İlk kitabın yayın sorumlusu ile görüşüldüğünde düzeltmelerin grafiker tarafından yapıldığı ifade edilirken, ikinci
kitabın künyesinde belirtilen telefona çıkan şahıs böyle
bir kitap basmadıklarını ve “Reaktif” ismiyle hiçbir ilişkileri olmadığını bildirdi. Bu durumda yukarıda sayılan diğer
etkenleri de hesaba katmakla birlikte, kitabın yayına hazırlık aşamasının büyük ölçüde profesyonel bir ekiple yapılıp
yapılmaması büyük önem taşımaktadır. Baskı sorumlusu ve
düzeltmen (redaktör) gibi profesyonel kişilerin görevlendirildiği basımevlerinde daha, titiz, standart ve eksiksiz bir
kitap oluşturulduğu düşünülmelidir.
Nitekim, 7-8 sayfalık bir makaleyi yazarlar ve editörler
kurulunun düzeltmesi kolay olabilir. Ancak, 50-60 hatta
daha fazla yazardan oluşan 1000’lere ulaşan sayfalarda
yazım birliğini sağlamak Editörler Kurulunu aşan bir görevdir. İşte burada profesyonel yayına hazırlama ekibi devreye
girmelidir. Bu ekipteki kilit kişi ise dil düzeltmenidir (redaktör). Bu kişi tıp diline aşina ve Türkçeye hâkim, terimleri ve
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yabancı sözcükleri ayırabilen, Tıp Sözlükleri ve Kılavuzlarına her gerektiğinde başvurmaktan çekinmeyen ve Bilimsel Editör ya/ya da Editörler Kurulu ile yakın teması olan bir
ya da iki kişi olmalıdır. Bu temas sayesinde kitaptaki ortak
dil daha net daha anlaşılır hâle gelecektir. Aksi durumda
büyük emeklerle hazırlanmış bir eser basıldığında, bu emeği
gölgeleyecek sayıda baskı hataları ve terim kullanım yanlışlıkları kaçınılmaz olacaktır.
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Hekimlik Terimlerini Türkçeleştirme Düşümüz
Prof. Dr. Ferah GÖNÜLŞEN SÖNMEZ

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Aydın

İzmir Bornova Anadolu Lisesi Sınavını (o zamanlar test
soru kitapları yoktu, ama güzel Türkçemizle yazılmış Kaşağı
gibi kitaplar vardı) kazandıktan sonra tüm derslerle beraber
İngilizce de yaşantıma girmişti. Bu dersleri Türkçe öğreten,
konusunda iyi öğretmenlerin olduğu dershaneler olmasaydı, üniversite sınavını kazanma şansım olamazdı diye
düşünürüm. Fen ve matematik derslerinin İngilizcelerini,
edebiyat derslerinin aruz vezinlerini, din derslerinin Arapça
dualarını iyi ezberlemeyi öğrenmem sayesinde, tıp fakültesinde hepsi Latince olan anatomi terimlerini ezberlemekte
de hiç zorlanmadım. Ege Üniversitesinde öğretim üyelerimizin emek harcayarak nasıl güzel bir Türkçe ile (yangı, tanı,
belirti vb…) bize dersleri anlattıklarını, istediğimiz zaman
servis ya da polikliniklerde yaptıkları hasta muayenelerine
çırak olarak katılabildiğimiz ustalardan, hekimlik sanatının
inceliklerini nasıl da iyi öğrendiğimizi, yıllar geçtikten sonra
daha iyi anlayacaktım. Bu değerli öğretmenlerime öykünmemin, öğretim üyesi olmamda büyük katkısı olduğu da bir
gerçektir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında hekimlik ve öğretmenlik
yapanları, Atatürk’ün önderliğinde eğitim ve sağlık alanında yapılan savaşa katkıda bulunmuş olanları hep kıskanmışımdır. Yine de bizim dönemler çok şanslıydı. Çünkü 1933
Üniversite Reformundan sonra, İstanbul Üniversitesinde
hekimlik sanatını, araştırma yapma yetisini ve üniversite
bilincini ikinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’dan dışlanan
değerli bilim insanlarından öğrenmiş çok sayıda öğretmenimiz oldu. O zaman Almanya’dan gelen bu bilim insanları,
Atatürk’ün istediği koşullar uyarınca dersleri Türkçeyi öğrenene kadar, tercüman eşliğinde anlatıyorlar, üç yıl içinde de,
tıp terimlerinin çoğunun özenle Türkçeleştirilerek yazıldığı,
Türkçe kitap yazmak zorunluluğunu yerine getiriyorlarmış.
Şimdilerde tıp öğrencilerimizin daha iyi şartlarda hekimlik yapacaklarına inandıkları için, hekimliği öğrenmeden
Almanca öğrenip, kendilerini hekim olunca ülkemizden
kaçma planları yapma zorunluluğunda hissetmeleri ise, ne
üzücü bir çelişkidir.
Önce zorunlu hizmetim sırasında, aşı kampanyasında
çalışarak bulaşıcı çocuk hastalıkları ile savaşmanın mutluluğunu yaşadıktan sonra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve
Çocuk Nefroloji uzmanlık eğitimlerimi tamamladım. Öğretim üyeliğine, Aydın’da başladığım yılların da, İskender
Sayek gibi değerli öğretim üyelerinin, hekimlik ve uzmanlık
eğitiminin daha kaliteli ve günceli yakalayan gelişimi için
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çalışmalarına başladıkları zaman ile denk düşmüş olması da
büyük bir şanstı.
O dönemlerde gerek Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, gerekse Böbrek Hastalıkları ile ilgili katıldığım kongrelerde, Türkilizce sunumları izlerken üzülüyordum. Hekimlerimizin bir
bölümü, kullandıkları yabancı kökenli terimlerin Türkçe ile
karşılanabileceğini düşünmüyor ya da gerekli görmüyordu.
Yabancı terimleri kullanmanın büyülü dünyasında kendilerinin daha değerli görüldüklerini düşünenler de olabilirdi.
Kuşkusuz böyle düşünmeyen, kendi alanlarının terimlerini
Türkçeleştirme kaygısı içinde olan hekimlerimiz de vardı. Bu
bireysel katkılar da yabancı bir terimin birden fazla Türkçe
karşılığı ile farklı bir karmaşaya neden oluyordu.
1974’de Atalay Yörükoğlu’nun önemli bir saptaması
günümüze de uymaktaydı ‘Her hekimin acısını çektiği bir
gerçek de çeşitli yabancı dillerden aktarılma terimlerle Türk
hekimlik dilinin bir arapsaçına döndüğüdür. Bırakınız halkın hekimin dilini anlamasını, hekimler birbirlerini zor anlar
duruma gelmişlerdir’
Böbrek hastalıkları ile ilgili bir toplantının çıkışında
değerli öğretim üyesi Taner Çamsarı ile bu konudaki görüşlerimizin benzer olduğunu fark etmiştik. Prof. Dr. Taner
Çamsarı Türk Nefroloji Derneği Terim Kolunu kurup başkanı
olunca, kendisi ile birlikte çalışabilme onuruna erişmiştim.
Terim Kolu olarak önce Nefroloji Terimlerini Türkçeleştirme
çalışmalarına başladık. Gerek tıp bilimine gerek de Türkçe
dil bilimine gönül veren değerli yazarlar, yaklaşık 16 yıldır
çıkarılan Terim Kolu Bülteninde güzel Türkçemiz konusunda hepimizi aydınlattılar ve aydınlatmaya devam ediyorlar.
Taner Çamsarı’ nın başkanlığında 2019 yılında düzenlenen
1. Türk Tıp Dili Toplantısı ile bu değerli dostlarla tanışma, yüz
yüze bilgi alışverişinde bulunma olanağını da yakaladık.
Değerli dilbilim insanı Ahmet Kocaman yazısından bir
paragraf şöyleydi:
‘Bilge Konfüçyüs’a bir gün sormuşlar: Bir ulusun bütün
yönetimi sana bırakılsaydı, ilkin ne yapardın? Konfüçyüs
hiç duraksamadan, ilkin dili düzeltirim demiş; kanıtı da
şöyle, ‘dil düzgün olmayınca söylenen söylenmek istenen
değildir; söylenen söylenmek istenen olmayınca yapılması
gereken yapılmadan kalır; yapılması gereken yapılmadan
kalınca, törelerle sanatlar geriler; törelerle sanatlar gerileyince adalet yoldan çıkar; adalet yoldan çıkınca halk çaresizlik içinde kalır.’
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Değerli Dilbilimci Prof. Dr. Cahit Kavcar da şöyle diyordu:
‘Bir dilin bilim dili olarak gelişmesi için, o dilin konuşulduğu ülkede bilimsel üretim ve gelişen teknoloji olmalıdır.
Yoksa işin kolayına gidip hiç mal üretmeyen, başkalarının
bulduğu ürünleri kendi özgün adlarıyla kullanmaya çalışan bir toplumda bilim ve teknoloji gelişmez. Bir başka
deyişle, üretim toplumu değil tüketim toplumu olmakla bir
yere varılamaz. Bilimde gelişmiş ülkelerin hiçbirinde bilim
yabancı bir dille yürütülmemektedir ve bilim yabancı terimlerle gelişmez.’
Değerli Dilbilimci Emin Özdemir ise şöyle yazmışt:
‘Hekimlik alanında kullanılan, özel anlamlı, teknik sözcüklerin tümüne tıp ya da hekimlik terimleri diyoruz.
Hekimlik terimleri neden Türkçe olmalı? Neden yabancı
kökenli terimleri kullanmaktan olabildiğince kaçınmalıyız?
Değindiğim gibi terimler bilim sözleridir. Düşünceyi oluşturan, taşıyan söz değerleridir. Bunun için de terimlerin,
açık, aydınlık, kolay anlaşılır olması gerekir. Böyle olmazsa
düşünce üretilemez, bilim insanlarımız arasında sağlam,
sağlıklı bir iletişim kurulamaz.’
Türk Dil Kurumu 1976 yılında, Emin Özdemir, Prof. Dr.
Orhan Öztürk, Prof. Dr. Ekrem Gülmezoğlu, Prof. Dr. Atalay
Yörükoğlu, Dr. Ceyhun Atuf Kansu, Dr. Yaman Örs, Dr. Mustafa Şerif Onaran ve Üstün Yıldırım’ın görev aldığı bir yarkurul oluşturmuştur. Yarkurul, öncelikle çeşitli sözlüklerde
ve yazılarda yabancı kökenli hekimlik terimlerine önerilmiş
Türkçe karşılıkları saptamıştır. Saptanan Türkçe karşılıklar,
Türkçe’nin sözcük yaratma yollarına uygunluğu, terimsel
bir boyut içerip içermediği yönlerinden bir değerlendirmeden geçirilmiştir. Bunlara yeni yaratımlar da eklenerek önce
Hekimlik Terimleri Kılavuzu I adlı yapıt yayımlanmıştır. 1978
yılında yayımlanan bu yapıt, daha sonraki çalışmalarla geliştirilip zenginleştirilmiş, 1980’de Hekimlik Terimleri Kılavuzu
adıyla yeniden yayımlanmıştır.
Or. Prof. Dr. Zeki Zeren ise 1946 yılında yayımladığı Anatomi Sözlüğü ile hekimlik terimlerinin Türkçeleştirilmesine
öncülük eden hekimlerimizdendir.

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Mart 2022 / Sayı 17

Kamu yönetimi alanında uzman olan Prof. Dr. Cemal
Mıhçıoğlu 1997 yılında yazdığı Türk Hekimlik Dili adlı yapıtında, hekimlik dilimizi tarihsel bir yaklaşımla ele alıp değerlendirmekte, yabancı kökenli hekimlik terimlerine Türkçe
karşılıklar önermektedir. Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Süreyya
Ülker’in büyük emek vererek hazırladığı Büyük Ülker Tıp
Terimleri Sözlüğü (Latince-Türkçe) ile önerdiği unutulan
Öztürkçe karşılıkları, dilimizde kullanılıyor olmamasından
dolayı, eleştiri almış ve tutulmamıştır.
Terimlerin Türkçeleştirilmesi konusunda Türkçeleştirdiği
tüm terimlerin tutulması ve günlük yaşantımıza da girmesi
nedeni ile elektronik, bilgisayar ve yazılım mühendisi olan
Prof. Dr. Aydın Köksal’ın dil bilimciliğine hayranlık duymamak, örnek almamak mümkün değildir. Beş dil bilen Köksal bu konuda Terim Kolu Bültenimizdeki yazısında şöyle
demektedir:
‘Bu beş yabancı dili karşılaştırmalı olarak öğrenince, bunların hiçbirine benzemeyen bitişken yapıdaki Türkçenin
hiçbir ayrıksılığa yer vermeyen düzenli yapısından, seslerinin belirginliğinden, sözcüklerin başında hiç değişmeden
hemen görünen köklerinden, anlam ayrımlarını kolayca
ele veren çok sayıda eklerinin işlekliğinden, sözcük türetme kolaylığı ile anlatım gücünden, matematikselliğinden
büyülendim. Askerliğim bitince bilgisayar üreten bir Amerikan firmasında iş buldum. Mesleğimizin adı olarak Türkçe “malumat procesing” deyimi kullanılıyor, “bilgisayar”a
“kompütür”, “elektronik beyin” ya da “elektronik dimağ”
deniyordu. Türkçe tümce içinde “memory, instruction,
hardware, software, printer, operator” gibi çok sayıda
yabancı sözcük, İngilizce olarak söylendiği biçimde kullanılıyordu. Bunca yabancı sesin bir arada kullanıldığı
tümceleri anadili Türkçe olan insanların anlamalarını
beklemek boşunaydı. Yabancı uzmanların küçümseyici
davranışlarından da zaten “Siz bu işleri kolay kolay öğrenip başaramazsınız!” gibi bir anlam çıkarmak işten değildi.
Özgüvenim, anadilime güvenim yerindeydi, yılmadım; bu
kavramlar için sırayla “bilgi işlem, bellek, komut, donanım,
yazılım, yazıcı, işletmen” gibi Türkçe sözcükler kullanıp
çıktım işin içinden. Daha sonra, Türkçe karşılığı olmadığı
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savunulan “enformasyon” karşılığında “bilmek”ten türettiğim dönüşlü “bilişmek” çatısından “bilişim”, “bilgi”nin
“sayısal” özniteliğinden “bilgisayar” sözcüklerini türettim.
Yazılım! Bu sözcük yeryüzünün bugün en büyük endüstrisinin, dünya ulusları içinde herhangi bir ulusal dilde ilk kez
konmuş adıdır. Bütün ulusal diller içinde, bu onur Türk ulusunundur! 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. Gerçek yaşamın hızı hiçbir düşle karşılaştırılamaz. Bir kez düş
kurmaya görün, yaşam ondan da hızlı gelişecektir. Güçlük
düşü kurmakta... Onu bir kurdunuz mu, iyi kurmuşsanız,
iyi de mühendisseniz, iyi hekimseniz, iyi hukukçuysanız…
sabırlıysanız, iyi iletişimciyseniz, insanları dost sayıp onlara öğretiyorsanız, vazgeçmiyor, düşünüzü yaşatıyorsanız...
bilin ki düşler gerçek oluyor. ‘
Umudumuzu diri tutan Aydın Köksal’dan sonra tanımaktan onur duyduğum Cahit Kavcar’ın yazdıkları da bu
konudaki kararlılık ve iş birliğinden vazgeçmemiz yönünden
bizleri güdülüyor.
‘Bu arada şunu da önemle vurgulayalım: Tutunmayan
ya da yanlış olduğu öne sürülen, belki de tutunma şansı
olmayan kimi sözcükler ve terimler olabilir. Böyleleri var
diye yapılan ve yapılması gereken çalışmalara toptan karşı çıkmak ve yeni sözcük yapma gibi çok önemli bir yolu
tümüyle kapamaya kalkışmak, akıl ve mantık ölçüleriyle
bağdaşmaz. Çünkü Türkçemizi kurtarmanın, korumanın
ve geliştirmenin başka yolu yok. Burada önemli olan, alan
uzmanları ile dilcilerin iş birliği yapmasıdır’
Geçtiğimiz yıl gözlemci öğretim üyesi olarak Amerika
Pittsburgh Üniversitesine, tüm bulaşıcı hastalıkların kanımdaki antikor değerlerinden tutun da hasta hakları ve çocuk
istismarı konularındaki eğitim ve testlere kadar zorunlu
kılınan birçok işlemden sonra kabul edildim. İngilizce dil
seviyem ise kontrol edilmedi. Konusunda çok değerli araştırmaları olan Çocuk Nefroloji Uzmanı Amerikalı profesör ile
yaptığı araştırmalar konusunda tartışırken, İngilizceyi akıcı
konuşamadığım için özür diledim. ‘Asıl ben sizden Türkçe bilmediğim için özür dilerim’ yanıtını alınca bu konuda gereksiz özgüven eksikliğimiz olduğu gerçeği konusunda bende
yeniden bir aydınlanma oldu.

Hekimlik terimlerinin Türkçeleştirilmesi konusunda uzun
süredir düşünüyoruz, bilgimizi artırmaya çalışıyoruz, elimizde kaynaklar var, bireysel çalışmalar var. Artık sıra yapmakta,
yani zor olanı başarmada diye düşünüyorum. Olanaklarımız
elverdiğince hekimlikteki yabancı terimleri Türkçeleştirmek için hep birlikte kolları sıvamalıyız. Bu konuda gönüllü
hekimlerin ve dilbilimcilerin işbirliğine, kararlılık ve emeklerine çok büyük gereksinim var. Hekimler için hem bir ödev,
hem de bir sorumluluk olan bu işbirliğini uzmanlık dernekleri, Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) eşgüdümünde, oluşturacakları gönüllü kurullarla, dilbilimcilerle ve
gereken tüm kuruluşlarla işbirliği de sağlayarak gerçekleştirebilir diye düşlüyorum.
Bu düşü gerçekleştirmeye başlamadan önce değişik
uzmanlık dallarındaki hekimlerin, öğretim üyelerinin ve
tıp öğrencilerinin hekimlik terimlerinin Türkçeleştirme
konusundaki görüşlerini öğrenerek durum tespiti yapmak,
farkındalığı artırarak bu konuda çalışmak isteyen gönüllü
meslektaşlara ulaşmak için küçük bir sormaca düzenlemeyi
planladık.
Tıp terimlerinin Türkçe kullanışı hakkında genel görüşlerinizi, tıp terimlerinin nasıl Türkçeleştirilebileceği ile ilgili
düşüncelerinizi öğreneceğimiz sormacayı e-posta ile göndereceğiz. Gelecek olan yanıtlarınız ve ilgi duyuyorsanız
oluşturulacak ekibe katılmanız ile bu konuda nesnel olarak
yol alabileceğimize inanıyor ve umut ediyorum.

Hekimlik Terimlerini Türkçeleştirmeyi Yapabiliriz!

12

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Mart 2022 / Sayı 17

Ötesini Birlikte Düşünelim!
Y. Bekir YURDAKUL

Ne zaman dil dense aklıma ilkin edebiyat düşer. Değil mi
ki sorularımızı çoğaltır, değil mi ki pencerelerimizi/ bütün
kapılarımızı kendi çözümlerimizi aramaya doğru içimizdeki
“biz”le el ele kafa yormaya çağırır, değil mi ki düşlerin,
düşünmenin yolunu açar edebiyat; dil için de en iyi adrestir
bana.
Sonra düşerim sokağa.
Sokaklardan nice ince sesler, seslenişler devşiririm.
***
Neyin var annem, der hekim, “döşüm sızlıyor” derken
sanırsınız dünyanın derdini sırtlanmıştır.
Neyin var teyzem, der hekim, “her yerim dıngıl dıngıl”
derken bile -şaşarsınız ama- dimdik ayaktadır.
Neyin var bacım, der hekim, “çeşme bozuk sanırım,
sabah akşam cırcır...” derken sanırsınız başkasının çeşmesidir
sözünü ettiği.
Farkındayım sözü hep kadınlara verdiğimin. E-ee, boşa
değildir “anadili” demelerimiz. Yalnızca bağrında, döşünde
olmalarımız değil ki bunun nedeni, varın ötesinin de siz
düşünün!
***
Kadınlarla sürdürelim.
Ah, derdi büyük ninemin. Neyin var de hele diye
ünleyince psikolog,
“Ben dipten deyim de sen derinden anla yavrum!” deyip
dökülmüş.
Ninemin çıktığı (hepimizi çağırdığı mı demeli yoksa)
düşünsel yolda ayağıma siyasi aymazlardan birinin yakın bir
geçmişte gözümüze sokmaya heveslendiği “Türkçe yetersiz
bir dil. Bizim resmi dilimiz Arapça olmalı.” dikeni battı işte.
Dahası, dün de “Ezan Türkçe okunsun mu?” sorusuna
karşılık olarak mevcut ezanın zaten Türkçe olduğunu
söyleyenler (ikisi de gepegençti üstelik) çalındı bir yerlerden
kulağıma.
A-a, Dağlarca mı o kapıdan,

Oğullarımızın, kızlarımızın (bu halkın büyük çocuklarının)
Türkçenin ormanından ağıp gelen türküsüne kulak vermek
yerine başka halkların/ ulusların dilini kendinin sayma,
kendininkinden yeğ tutma halleri, hep hastalıklı bir tinselliği
imlemiştir bana.
Şimdi bunları yazınca aklım, bakın ki hangi mahallelerde
dolaşmaya durdu:
Gündelik muhabbetlerde, ayaküstü iki lafın beli kırılırken
ya da üstüne vazife olmayana burun sokulurken “Malın
mülkün neyin var?” tümcesinden bilir ya halkım “mülk”ü
(Kendinin değil ki ne bilsin ki “mülk” aslında “memleket”tir!);
genç bir kadın, nasıl olup (Bu da sözün gelişi aslında.
Kadınsan, okul aydınlığından uzaklara savrulmuş, üstüne
üstlük bir de çocuk yaşta evlendirilmişsen dert de bulur
seni kestirmeden, bela da...) düşürdüyse yolu mahkeme
salonuna, yolunu okul uzağına düşürenlerin çanağına bir
daha tükürüp sormuş önüne düşenlerden bir bilene:
- Kim o tepede tepede oturan?
- Hâkiiiim!
- Ne yazıyor orda?
- Nerde?
- Ahan da hâkimin ardında.
- Adalet mülkün temelidir.
- Niye? Mülk yoksa adalet de mi yok?
Bir kez çıktık ya yola, az gidip uz gitmelerden ufak birkaç
adım kat edelim de varalım Anadolu’nun hâlâ kuş uçmaz
kervan geçmez köylerinden birine...
Kabızlık mı, yol tutması mı, ateş mi... her ne hal ise
kalkamaz olmuş, kızak, dolmuş... zar zor varılmış kente,
hekime. Bakmış, dinlemiş hekim, koymuş tanıyı, yazmış fitili,
“Bunu eczaneden alın, şu aralıklarla bir tane anüsten verin...
Çabuk iyileşir meraklanmayın. Bir sıkıntı doğarsa arayın
beni...” demiş.
Alıp fitili düşmüşler yola. Varınca köye akılları suya ermiş,
birbirlerine bakmışlar: “Anüs ne ki?” Aradan bir iki gün
geçmiş. Umarsız çevirmiş telefonu muhtar.

“Yoktur

- Nasıl oldu hastanız? İyileşti değil mi?

Türkçesi olmayan sözcük

- Yok hekimim, ateşi daha da yükseldi. İyice halsizleşti.

Ya unutulmuştur o

- Niye? Vermediniz mi fitili?

Ya anımsanmamıştır” diyerek el eden.

- Yok, veremedik. Anüsü bilemedik biz.
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“Yahu makattan uygulayacaksınız.” deyince hekim,
bir sağ ol çekmiş muhtar. Kapanmış telefon. Bütün gözler
muhtarda.
“E-e, ne dedi?”
“Makattanmış!”
Yine birbirlerine bakmışlar, ‘Makat da ne ki!’ makamında.
Bir iki gün daha derken hasta iyice kötülemiş. Yine
toplaşılmış. Muhtara, “Ara şu hekimi...” denmiş.
- Niye ben arıyorum yahu?
“E-e sen muhtarsın!” denmiş.
“Hem kızar yahu hekim.” demiş muhtar.
Bakışlar kararlı, umarsız çevirmiş telefonu. Anlatmış
durumu. Çok geçmeden de kapatmış telefonu.
Şaşkın, meraklı bakışları yanıtlamış gecikmeden.
- Kızdı işte. Hem de çok kızdı. Dedim ben size kızar diye!
- Kızdı da ne dedi peki?
- G.tüne sokun dedi!
İyileşmiş mi hasta? Bilmem.
***
Sizin aklınıza da Can Baba geldi mi?
Ama sanırım sabahtan (yazının ilk satırından) bu yana
“hekim” deyip durduğum gel gelmiştir.
Anlatayım.
Sahi, “hekim”i niye tutup “doktor” yapıvermişiz de
başımızı/ dilimizi durup dururken derde sokmuşuz ki?
Hadi, onu da şu aracığa sıkıştırayım:
Halkımızın ilk heceden sonraki “o” ve “ö” ünlüleriyle başı
epey bir derttedir. “Doktor”u “doktur/ toktur”, “horoz”u
“horuz/ horaz”, “mantolama”yı “montalama” yapışı
ondandır.

Bu üçünün ortak yanı, karşılaştıkları hiçbir olgunun
(sayrılık/ hastalık, pozisyon [Sahi, Türkçede hangi sözcükle
karşılayabiliriz bu sözcüğü? Aydın Köksal, Atilla Aşut ya da
Yusuf Çotuksöken’e mi danışsak? Ali Püsküllüoğlu’nun
“Öztürkçe Sözlük”ü de olur.], dava dosyası...) önce yaşadıkları,
çözüm ürettiklerinin benzeri olmayışı dolayısıyla karar
verirken “hikmet” sahibi olmalarının gerektiğidir.
***
Her şey, her yerde, her zaman ille de Türkçe sözcüklerle
anlatılacak inadının bizi düşüreceği kör kuyulardan
hepimizin haberi var. Yalnızca “gönül”den geçsek Neşet
Ertaş’tan olacağımız aşikâr değil mi?
“Cümlemiz afiyetteyiz.” tümcesini, “Tümcemiz afiyetteyiz/
iyiyiz.” biçimine sokamayacağımız açık.
“Şart değil.” yerine “Koşul değil.” (Melih Cevdet Anday’a
selam olsun!) diyemeyeceğimiz de...
Gelin görün ki sayrıyla hekimin, tutukluyla avukatın/
hâkimin, oyuncuyla hakemin dili de “bir” olmayınca nasıl
çıkılış işin içinden?
İki yol var: Ya halkımızın dilinden konuşacak başta tıp ve
hukuk dünyası ya da halkımıza onların dilini öğreteceğiz/
kabul ettireceğiz.
Hastanede önceki günkü “dopler” çekiminde, işlerini
hevesle ve çok iyi yapan uzman dostların hakkımda
yaptıkları konuşmaların neredeyse dörtte üçünü, üniversite
bitirmiş bir okuryazar, dilleri dert edinmiş bir hevesli olarak
anlamadığımı söylemeliyim.
***
Şimdi sözün başına dönüp sırayı yeniden edebiyata/ şiire
verelim isterim.
Cahit Sıtkı’nın, Varlık Yayınları arasında 1974 Kasımında
çıkmış (12. baskı. İlk baskısı Ağustos 1946) “Otuz Beş Yaş”ını
indirdim rafından. Bu, sanırım (yok, yok; eminim) hepimiz
için unutulmaz kitabın ilk şiiri “Gün Eksilmesin Penceremden”.

O nedenledir ki Arapça olsa da “hekim” demek daha
kolay bize.

Ne doğan güne hükmüm geçer,

“Doğu”dan gelenin, yerini “Batı”dan gele bırakışını da
sonra konuşalım. Ama dilerseniz şu “hekim” sözcüğü üzerine
de birkaç tümce daha kuralım:

Ah aklımdan ölümüm geçer;

Arapçanın “hkm” kökünden gelen “hekim” dilimiz de
yalnız değil: “Hakem” ve “hâkim” oradan doğmuş. Dahası da
var (mahkûm, mahkeme, hüküm, muhakeme...) ne ki şimdi
derdimiz onlar değil!
Biz, dağarcığımızda “hekim, hakem, hâkim” gidelim
yolumuza.
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Ne halden anlayan bulunur;

Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.

Ve gönül Tanrısına der ki:
- Pervam yok verdiğin elemden;
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!
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Bu yazı için sevgili dostum, Prof. Dr. Taner Çamsarı,
“Hadi, kapat telefonu da yazıyı bitir. Dergi seni bekliyor!”
diyeli beri hasta yatağımda, anjiyoda (kökeni Yunanca olup
İngilizce üzerinden Türkçemize de sızmış bu sözcük için Prof.
Dr. Şerefettin Canda’nın “Tıp Dili Özleştirme Kılavuzu”nda
da Türkçe karşılık bulamadım.), hastane dönüşü evde ilk
gece uyku arasında bu yazıyla uğraşırken Cahit Sıtkı çıkıp
geliverdi işte yanı başıma.
Şiirin ilk ve son dizesindeki “gün” sözcüğünün, Cahit
Sıtkı’nın o büyük mahirliği ve o oranda yalınca söyleyişiyle
kazandığı anlam derinliği her şeyi anlatmıyor mu?

Sahi Dostlar,
Türkçe tıp dili üzerine bir yazı olacaktı bu! Bakın ki söz
alıp başını gitti yine.
Olsun, -hekim de değilim ama- onu da sonra anlatırım.
Uzun otururken üstelik kımıldamaksızın (kıpraşamadan)
yazıyla uğraşmak da epeyce sıkıntılıymış. Nereme ne
olduğunu anladınız çoktan!..
Kalın sağlıcakla. Hep olsun sayrılarevi hem de donanımı
eksiksiz ne ki sayrı olup da düşmesin yolunuz oralara...

***
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