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Sunuş
Prof. Dr. Turgay Arınsoy

Değerli Meslektaşlarım,

Terim Kolu Bülteninin yeni sayısını yayımlamanın gururu içindeyiz. Türk Nefroloji Derneğinin etkinlikleri içinde çok farklı ve 
önemli bir yeri olan Terim Kolunun üyelerine başta başkan Prof. Dr. Taner Çamsarı olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Bu sayıda 
yer alan güzel yazıları ile Türkçemizin bilim dili olması konusunun önemini vurgulayan değerli hocalarımız Kocaeli Üniversitesi 
Psikiyatri anabilim dalından Prof. Dr. Mustafa Yıldız ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili bölümünden emekli öğretim üyesi 
Prof. Dr. Ahmet Kocaman’a da çok teşekkür ediyorum. 

Bu sayıda Türk Diline büyük emek vermiş ve bilişim dilimize binlerce terim kazandırmış değerli hocamız Aydın Köksal’ın bu 
çabalarını anlatan dikkatle okunmasını önerdiğimiz bir yazısı var. Hocamıza teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Kocaman “Bilim İnsanlarının Sorumlulukları Üzerine” başlıklı yazısında çağdaş toplumlarda bilimin 
önemine değinerek, bilimin anlaşılmasında ve geliştirilmesinde dilin, Türkçenin önemini vurgulamaktadır. Ona göre bilimin 
yaygınlaşması, anlaşılması ve bilim kültürü için Türkçenin aydınlığı önemlidir ve bu konuda en büyük sorumluluk bilim 
insanlarına düşmektedir. 

Prof. Dr. Mustafa Yıldız ise “Neden dil sorunumuz var?” başlıklı yazısında neden Türkçe terimler geliştiremiyor ve 
geliştirdiklerimizi de kullanmıyoruz? Neden bilişim dünyasındaki Türkçe terim türetme başarısını diğer bilimsel alanlarda 
gösteremiyoruz?’’ sorularına yanıt aramakta ve çözüm yolları önermektedir.

Güzel Türkçemizin bilim dili olarak hak ettiği yeri alması için tüm üyelerimizin gereken özeni göstereceğine inanıyorum.

Yeni Terim Kolu Bültenlerinde görüşmek üzere hoşçakalın.

Saygılarımla

Prof. Dr. Turgay ARıNSOy

Türk Nefroloji Derneği Başkanı

Eczacıbaşı Holding AŞ. “Doğru Türkçe Kampanyası“
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Terim Kolu Başkanından
Prof. Dr. Taner ÇAMsArı

Sayın Meslektaşlarım,

Terim kolu bültenimiz yaklaşık 12 yıldır sizlere ulaşmaktadır. Toplumsal devinimi ve yapısı çok hızlı gelişmeler gösteren ve 
bunların öngörülmesi zor olan ülkemizde bir yayının ya da etkinliğin uzun süreli ve soluklu olması oldukça zordur. Bunu başar-
maya çalışıyoruz. Türkçemiz, kimliğimizin en önemli unsuru, ses bayrağımız hep yükseklerde dalgalansın. Türkçemiz ve Bilim 
Dilimiz konusunda Atatürk’ ün başlattığı büyük devrimimiz süregelmektedir ve sonsuza dek sürecektir. Dönemsel geri gidişler 
bu ilerleyişi durduramayacaktır. Yeter ki ulusumuz var olsun gönensin. Prof. Dr. Mustafa Yıldız’ın Dil ve Kimlik kitabından aldığım 
ve bülten içindeki bölümde de yer alan, aşağıdaki koyu harflerle yazılan paragraf, dil konusundaki gelecek sonsuz yolculu-
ğumuzu çok güzel anlatıyor. Türkçemiz, matematiksel yapısı ve düzeni nedeniyle de böyle bir gelişme için dünyadaki diller 
arasında en uygun olanlardan birisidir.

Chomsky’nin belirttiği gibi her dil, kendi yapısında sonsuz üretim gücü taşır. Bunu anlamak için bilimsel verilere 
bakmaya gerek yok. Dilin yüzyıllardır süren serüvenini izlemek yeterlidir. Çünkü dil hep üremiştir, çoğalmıştır, 
gelişmiştir. Dilin gelişimi ile eğitimin uygulanış biçimi ve sonuçları arasında bir koşutluk var gibi görünüyor 
(Chomsky, Noam; Belletti, Adriana; Rizzi, Luigi (2002) Doğa ve Dil Üzerine. Sözcükler Yayınları, İstanbul, 2010.)
Bültenimizde bu sayıda çok değerli bir yazarımız var. Türk Bilim dilinde tarihsel önemde başarıların sahibi bir çınar. 2500 adet 

bilim teriminin tek başına sahibi. Herbirisi de dilimize girmiş kökleşmiş terimler. Prof Dr. Aydın Köksal bilişim dilinde 50 yıllık 
emek ve başarının sahibi. Bilgisayar, donanım, yazılım, bellek, sekme, çevrimiçi çevrimdışı…daha niceleri hepsi de kullanımda 
olan 2500 terim. Aydın hocamızdan bir yazı yazmasını istedim, biraz da dar bir zaman dilimine sıkıştırdım, 2 gün içinde bir 
makale yazmasını istedim, bu çok değerli insan 20 saatin üstünde zaman harcayarak 2 gün içinde onca işinin arasında yazıyı 
hazırladı. Bilim dili konusundaki bu makaleyi çok büyük bir zevkle okuyacağınızdan eminim. Aydın hocama da bu değerli katkısı 
için huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. 

Bültenimizin bu sayısında yine çok değerli bir yeni konuğumuz daha var. Prof. Dr. Mustafa Yıldız. Kocaeli Üniversitesi Erişkin 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde öğretim üyesi olan Yıldız genel olarak Türkçemiz özel olarak da Bilim Dilimiz konusunda 
çok duyarlı ve üretken bir hekim. Kocaeli Üniversitesinde yıllardır bu konuda toplantılar düzenliyor, sözlükler hazırlıyor 
bugünlerde de bu konuda “Dil ve Kimlik” adında çok değerli olduğunu basılmadan önce görmek şansına sahip olduğum bir 
yapıt üzerinde çalışıyor. Bu kitabın içindeki “Neden Dil Sorunumuz var” başlıklı bölümünü baskı öncesi burada yayınlamamıza 
izin verdi ve yararlı olduğu takdirde çok mutlu olacağını belirtti. Kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. 

Yabancı dilde Tıp Eğitimine öteden beri sakıncaları nedeniyle karşı çıkıyoruz. Bilim terimlerimizde Türkçeleşmenin önündeki 
engellerden birisi de budur. Yabancı dilde eğitimin neden yetersiz olduğunu ve derinlikli kavramsal düşünmeyi neden 
engellediğini, bir bilim insanının kendi anadiliyle öğrenim görmesi gerekliliğini çok güzel vurgulayan aşağıdaki paragrafı da Sn. 
Mustafa Yıldız’ın “Dil ve Kimlik” adlı yapıtından alıntıladım. Önemi nedeniyle vurgulamak istedim.

“Anadilden olan sözcüklerin çağrışım gücü çok fazladır. Çünkü onlar ilk önce öğrenilmişler ve beynin hemen 
her alanında kurulmuş olan bağlantılarla kökleşmişlerdir. İlk öğrenilen sözcükler farklı zaman ve bağlamlardaki 
yinelemelerle kurdukları yeni biçimsel ve anlamsal bağlantılarla yeni anlamlar kazanmışlar, varsıllaşmışlardır. Onlar, 
işitilen sözcükler ya da görülen işaretler olmaktan çıkmış, sinir ağları arasındaki bağlantılarda yerini almış anlam 
birimleri haline gelmişlerdir. Her bir sözcük ya da işaret, söz dizimi ya da söylemin uyartıları yeni anlamların ve 
tepkilerin doğmasına yol açmaktadır. Sözcükler beyinde çekirdek anlamlarıyla kökleşirken çevresel anlamlarıyla da 
çoğalmaktadır.”
Dilbilimci değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet Kocaman bültenimizin bu sayısında yine konuğumuz. Bilim insanlarının dil 

kullanımı konusundaki sorumluluklarını anlatıyor değerli hocamız.

Yıllardan beri Ulusal kongrelerimizde Dilimize özen gösterilmesini değerli meslektaşlarıma anımsatmaya çalışıyorum. 
Ne yazık ki bu konuda çok başarılı sayılmam. Kongrelerimizde konuşmacıların dilimize gösterdiği özenin çok az olduğunu 
görüyorum. Bu konuda kongre sunumlarımızın Türkçe oranlarını araştıran bir çalışma yapmayı planlıyorum. Araştırma ve 
deneylerden elde edilen sayısal veriler daha etkili olabilir. 

Öğretim üyelerimize, uzmanlarımıza, araştırma görevlilerimize çağrı !
Sayın meslektaşlarım, sunumlarınızda, derslerinizde, konuşmalarınızda, yazılarınızda, hastabaşlarında olabildiğince yabancı 
sözcük ve terimlerden kaçınınız. İçinize sinen ne kadar Türkçe sözcük ve terim varsa cömertçe ve sık sık yineleyerek kullanınız. 
Ülkemizin en aydın ve duyarlı kesimi olan sizler bu özeni göstermezseniz, zaten hiç de iyi bir eğitim veremediğimiz sevgili 
öğrencilerimizden hiç bir şey bekleyemeyiz. Her sunumunuzda % 2-3 oranında yabancı sözcük ve terimlerden indirim yapınız. 
Böylece kendi dilimizin abartısız, sevimli, anlaşılabilen, lezzetini ve sadeliğini daha çok duyumsayacak ve bundan çok keyifli bir 

onur duyacaksınız. Kimliğine, kültürüne sahip çıkan tüm aydınlık ve yurtsever meslektaşlarıma saygı ile.

Prof. Dr. Taner ÇAMSARı

Türk Nefroloji Derneği, Terim Kolu Başkanı
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Bilim Dili Türkçe, Bilişim Sözleri Deneyimimiz 
ile Tıp ve Öteki Bilimlere Bir Bakış
Prof. Dr. Aydın Köksal
 TBD onursal Başkanı, Bilişim AŞ yön. K. Bşk.

Bitişken yapısıyla Ural-Altay dil ailesinin en yaygın kolu 
olan Türkçe, İslamiyetle birlikte, yüzyıllar boyu Arapça ile 
Farsçanın baskısı altında, ilkin Selçuklu, sonra Osmanlı 
dönemlerinde yüzyıllarca bir yana bırakılmış, Osmanlının 
“necib Arap kavmi, bi-idrak (idraksız) Türkler” sözüne bakılırsa 
giderek aşağılanmış, yönetimde, bilimde, öğretimde 
yöneticiler-okuryazarlarca kullanılmamıştır. 

Dilbilimci değerli arkadaşım Kemal Ateş’e göre, Cumhu-
riyet Devrimleri’yle başlayan Aydınlanma Devinimi’ne değin 
Arapça-Farsçanın baskısı altında gelişemeyen Türkçemiz, 
gelişme bir yana, bir tür unutulmuş sözcükler mezarlığı’na 
dönüşmüştür. 

Bununla birlikte Türkçe, evlerinde anadillerini konuş-
maktan hiçbir çağda geri durmayan halkın gönlünde, ozan-
ların dilinde, türkülerde, anaların ninnilerinde, öğütlerinde, 
deyişlerinde ataların destanlarında yaşamış, yirminci yüzyıla 
sağ çıkmayı başarmıştır. 

İki yüzyıldır neden Bocalıyoruz? başlıklı eşsiz araştırmanın 
yazarı Niyazi Berkes’e göre Osmanlı devletinin yöneticileri 
bile, işlerinde okumuş Hacivat’ın yabancı sözlerle süslü, 
gösterişli yapay dilini kullanırlarken, evlerinde Karagöz’ün 
dilini kullanmışlardır.1 

Gerçekten Osmanlıca, hiçbir etnik toplumun konuşmadı-
ğı, gösteriş merakından gerçekten benim diyen bir bilgin’in 
bile kolay kolay çözemediği karmaşıklıkta, Esperanto’ya ben-
zer bir yapay dile dönüşmüştür.

Osmanlı’nın gerileme ve çöküş döneminde, Batı’dan ge-
len aydınlanma yelinden esinlenen yönetimin, geleneksel 
medrese yapısını bırakıp Tersane-i Âmire’de, 1773’te mühen-
dislik okulunu kurduğunda (sonra Mühendishane-i Bahrî-i 
Hümayun), kuruculardan Fransız Baron de Tott, bu amaçla 
Türkçe öğrenip derslerini Türkçe vermekteydi, İngilizce ve 
İtalyanca bilen Cezayirli Hasan Efendi de gemicilik bilgisini 
yine Türkçe öğretmekteydi.2 1933’te Türkiye Cumhuriyeti’ni 
seçen Alman bilim adamları da ilk yıl bir çevirmen aracılığıy-
la Almanca verdikleri derslerini, ikinci yıl Türkçe vermeyi, im-
zaladıkları sözleşmelerle benimsemişlerdi.

1773 yılı, bugün Türkiye’de mühendislik öğretiminin baş-
langıcı sayılır; İTÜ’lülerin yakasındaki arı rozetinde de bu ta-
rih yer alır. 1967’de kuruluşuna katılmış olmaktan onur duy-
duğum Hacettepe Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği 

1 “200 Yıldır Neden Bocalıyoruz?” Berkes, 1965.
2 “Osmanlı Tarihinde Türk Dili Sorunu”, Karal’dan (s. 32-33) akt. Köksal, Yabancı Dille 

Öğretim, s. 143.

öğretimini 1977’de Türkçe Bilişim Terimleri’mize yaslanarak 
başlatmak üzere 1973’te kurulmasına önayak olduğum “Bi-
lişim Enstitüsü”nde bu alandaki ilk doktora programını yine 
ulusal dilimiz Türkçeye yaslanarak açmamız, bu başlangıcın 
200. yıldönümüne denk gelmişti… Saklamama gerek yok, 
şimdi bunu açıklarken bugün bile göğsüm kabarıyor. 

Bilim ve öğretimde Türkçenin kullanılması gereğini İkinci 
Mahmut 1839’da Tıp öğrencilerine yaptığı konuşmada şöyle 
belirtmiştir:

Tıp bilimini bütünüyle dilimize alıp gerekli kitapları Türkçe 
olarak yazmaya çalışıp çaba göstermeliyiz. sizlere Fransızca 
okutmaktan benim amacım, Fransız dilini öğretmek değildir. 
Ancak tıp bilimini öğretip giderek kendi dilimize almaktır 
ve ondan sonra ülkenin her yanına Türkçe olmak üzere 
yaymaktır… Hocalarınızdan hekimlik bilimini öğrenmeye 
çalışın ve yavaş yavaş Türkçeye alıp dilimizde kullanılmasına 
çalışın.”3

İkinci Mahmut bilim yapıtlarının Türkçeye kazandırılması 
için bir “Çeviri Bürosu” kuruyor. İshak Efendi 4 ciltlik mate-
matik kitabının yanı sıra makine, fizik ve ideoloji kitapları da 
yazıyor.

Ne var ki 1876 Anayasası hazırlanırken Osmanlı İmpara-
torluğu’nun dilinin Arapça mı, Türkçe mi olacağı çok tartışıl-
mış, Sultan İkinci Abdülhamit’in şöyle yakındığı bildirilmiştir:

Arapça güzel lisandır, keşke eskiden resmi dil Arapça kabul 
edilseydi… Arapçanın resmi dil olmasını ben teklif ettim. o 
zaman sait Paşa başkâtip idi, direndi. sonra Türklük kalmaz 
dedi. o da boş laf idi. neden kalmasın? Aksine Araplarla daha 
sıkı bağıntı olurdu.4 

Bütün bu çabalara karşın, 19. yy’ın ikinci yarısında ve 
20. yy’ın başında Asya Türkiyesi’nde Fransızca öğretim 
yapılan 69 okula karşılık İngilizce öğretim yapan Amerikan 
okullarının sayısı 140’tır.5 

Ülkemizin adı olarak “Türkiye” sözcüğünün kullanılması 
ilk kez 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışıyla gerçekleşmiştir.6 Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923’te 
kuruluşundan birkaç ay sonra çıkarılan Devrim Yasaları’yla 
“Eğitim Birliği” ilk kez sağlanmış, ardından Latin kökenli 

3 Karal’dan (s. 48-53) akt. Köksal, agy, s. 144.
4 Karal’dan (s. 62) akt. Köksal, agy, s. 144-145.
5 Osmanlıların Yarı-Sömürge Oluşu, Çavdar’dan (s. 85) akt. Köksal, agy, s. 145-146.
6 Oysa İtalyanlar ülkemizi 11. yüzyıldan başlayarak Turchia (Turkia) olarak 

anmaktaydılar. 
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yeni Türk Abecesi’yle7 (1928) eğitim yaygınlaştırılmış, Dil 
Devrimi’yle birlikte Türk Tarih Kurumu (TTK), Türk Dil Kurumu 
(TDK, 1932) kurulmuş, 12 ciltlik Derleme sözlüğü’yle (Türkiye 
kent ve köylerinde halktan derlenen sözcükler), 8 ciltlik 
Tarama sözlüğü (Türkçenin 11. yy’dan başlayarak taranan 
eski yapıtlarından taranmış sözcükler) yayımlanmış, ilk ve 
orta öğretimde kullanılan bilim sözlerine Türkçe karşılıklar 
bulunmuştu. yurttaşlık Bilgisi ve Geometri terimlerinin ilk 
örneklerini, Mustafa Kemal kendi yazdığı ders kitaplarıyla 
vermişti: Örneğin çarpma, bölme, eşkenar üçgen, iç ters açılar, 
eğri, doğru gibi sözcükleri ona borçluyuz.

yabancı Diller ile Ekinler İlgimi Çekti

Ben matematik ve fen bilimlerine meraklı bir 
mühendisim. Yatılı olarak okuduğum Galatasaray Lisesi’nde 
öğretim Fransızca yapılıyordu. İyi bir öğrenciydim. Ama 
yabancı dille öğretim bize Çin işkencesi gibi geliyordu; 
pek bir şey anlaşılmıyordu. Böylece akşamları, derslerde 
anlatılan konuları bu kez Türkçe tartışarak anlayabildiklerimi 
arkadaşlarımla paylaşmaya çalışmak bizim için bir şans oldu. 
Böylece derslerin içeriğini anadilimizle kavrayabilme yolu 
açıldı. 

Liseye geçtiğimizde yabancı dil olarak İngilizce dersleri-
miz başladı. Daha sonra Almanya’da mühendislik öğretimi-
nin ileri olduğunu duyduğumuz için, bir bursla üniversiteyi 
orada okumayı düşünen iki arkadaş, 11-12. sınıflarda iki yıl 
boyunca haftada akşamları Almanca kurslarını izledik. Ya-
bancı dillere olan merakım böyle başladı. 

Sonra Fransa’da Lyon’da elektronik mühendisliği 
okurken, birçok ulustan öğrencilerin bulunduğu bir 
ortamda yabancı dillere, ekinlere karşı ilgim daha da arttı; 
orada İtalyanca ve İspanyolca öğrendim. 

Bu beş yabancı dili karşılaştırmalı olarak öğrenince, bun-
ların hiçbirine benzemeyen bitişken yapıdaki Türkçenin 
hiçbir ayrıksılığa yer vermeyen düzenli yapısından, sesleri-
nin belirginliğinden, sözcüklerin başında hiç değişmeden 
hemen görünen köklerinden, anlam ayrımlarını kolayca ele 
veren çok sayıda eklerinin işlekliğinden, sözcük türetme ko-
laylığı ile anlatım gücünden, matematikselliğinden büyü-
lendim. 

Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem 
Merkezi ve Türkçe Bilişim Sözleri

Elektronik Mühendisi olarak yurda döndüğümde, 
yedek subaylığım sırasında, Ankara, Mamak Muhabere 
Okulu’nda verdiğim Elektrik Esasları dersinden başlayarak, 
bilimsel ve teknik kavramlar için Türkçe karşılıklar bulup bu 

7 “Bilim Dili Olarak Türkçenin Gelişmesi ve Türk Abecesi…”, Köksal, s. 1-6.

yeni sözcükleri kullanmaya başladım. Böylece her yaştan 
öğrencilerimle, çevremle daha iyi iletişim kurabildiğimin 
ayrımına vardım. Örneğin direnç, akım, gerilim sözcükleri 
vardı ama kapasite, jeneratör için Türkçe karşılıklar yoktu; 
bunların yerine korka korka sığa, üreteç sözcüklerini 
kullanmayı denedim. Korktuğum başıma gelmedi; tersine 
herkesin övgüsünü kazandım.8

Askerliğim bitince bilgisayar üreten bir Amerikan 
firmasının Ankara bürosunda 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 savunulan “enfor-
masyon” karşılığında “bilmek”ten türettiğim dönüşlü “biliş-
mek” çatısından “bilişim”, “bilgi”nin “sayısal” özniteliğinden 
“bilgisayar” sözcüklerini türettim. 

1971’de Elektrik Mühendisliği dergisinin, Editörlüğünü 
yaptığım Bilişim özel sayısı’nda geniş kamuoyuna duyurulan 
ilk 704 sözcük, 1978’de TBD’ce yayımlanan Bilişim Terimleri 
ve öneriler Kılavuzu başlıklı çalışmamla genişlemiş, 1981’de 
Türk Dil Kurumu’nca (TDK) yayımlanan Bilişim Terimleri 
sözlüğü başlıklı yapıtıma, 1996’da ise TBD’ce yayımlanan 
Bilişim Terimleri sözlüğü’ne dönüşmüştü. 

Hacettepe bizim için “Bir ayağı tıpta, bir ayağı bilişimde” 
büyük bir imecenin ulusal dilimiz Türkçeye yaslanarak 
gerçekleştiği devrimci bir Cumhuriyet kurumu olarak 

8 Aydın Köksal: Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış Bir Yaşam, Özberk, 2014.
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gelişti. Arkamızda “Atatürk’ün önderliğinde başardığımız 
Aydınlanma Devrimi” olmasa bunca kalabalık bir yaratıcı 
kadroyu uzun süre bir arada tutma olanağı bulunamazdı. 
Özgür düşüncelerini savunmaktan bir an geri durmadan 
takım çalışmasını yıllarca sürdüren Prof. Dr. Nusret Fişek, 
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç, Prof. Dr. Atalay Yürükoğlu, Prof. 
Dr. Orhan Öztürk, Prof Dr. İzzet Berkel Prof. Dr. Ekrem 
Gülmezoğlu gibi özellikle ulusal dilimiz Türkçeye inanan ve 
örneğin Tıp Terimleri’nin Türkçeleşmesi için çaba gösteren 
insanların da aramızda bulunduğu, ortak başarımızı hep 
birlikte yarattığımız, sonuca gidecek ölçüde uzun süreli bir 
dayanışma, gerçek bir imece… Kıvançlıyım. Yıllar geçti… 
1985’te Üniversite’den istifa ederek ayrılıp Bilişim Ltd’i (şimdi 
Bilişim AŞ) kurmuştum ama HÜ’nün 40. Kuruluş Yıldönümü 
Armağanı olarak 2007’de Rektör Tunçalp Özgen’in isteğini 
kıramayıp yaz dinlencemi kullanarak yazdığım Hacettepe 
yılları başlıklı yapıtıma “Cumhuriyet’in 44. Yılında Açan Bir 
Devrim Çiçeği” alt başlığını bunun için uygun buldum.9

Bilişim’i, “bilginin değişken ve akışkan durumu” olarak 
tanımlayıp uğraş alanımızın, çalışma kesimimizin adı 
olarak kullandım. Böylece 1967’de yeni kurulan Hacettepe 
Üniversitesi Rektörü İhsan Doğramacı’nın önerisiyle yenilikçi 
bir “yetkinlik Merkezi” olarak 27 yaşında başına geçtiğim iş 
yerimin adını “HÜ Bilgi İşlem Merkezi” koydum. Bize inanan, 
Tıp Fakültesi’nden mezun olacak hekimlerin çok iyi Türkçe 
bilmeden hastanın durumunu anlayamayacaklarını düşünen 
Rektör Doğramacı o zaman 54 yaşındaydı ve aralarında 
Emin Özdemir, Adnan Binyazar gibi deneyimli yazarların da 
bulunduğu 30-35 kişilik bir “Türkçe Bölümü”nün kurulmasını 
da sağlamıştı.

1968’de yazdığım bir metinde, “Bilişim teknikbilimini 
Türkiye’nin kalkınması için bir araç olarak kullanacağız!” diye 
kendi kendime söz vermiştim. Daha başlangıçta, “Tarım ve 

9 Hacettepe Yılları, Köksal, Kasım 2007.

Endüstri Devrimlerinden sonra üçüncü bir teknolojik devrimin, 
Bilişim Devrimi’nin doğmakta olduğunun” ayrımına varmıştım. 
Böylece Endüstri Devrimi’ni kaçırarak yitirdiğimiz 200-250 
yıllık gecikmeyle yitirdiğimiz zamanı, Bilişim Devrimi’ne 
erken tutunarak yakalayabileceğimize inanıyordum. 

Böylece, 12 Mart 1971 darbesinde uğradığımız şaşkınlığı 
üzerimizden atamadan, 41 gün sonra, beş yıllık emeğimizin 
boşa gitmemesi işin bir önlem olarak, ev adresimde, Hacet-
tepeli yedi arkadaşımla birlikte, 22 Nisan 1971 günü Türki-
ye Bilişim Derneği’ni kurduk. Şimdi 45 yıldır yayımlanmakta 
olan üç aylık süreli yayınımız Bilişim dergimizin ilk sayıların-
dan birinde, “bilgi işlem, bilişim, bilgisayar, iletişim” gibi Türk-
çe Bilişim Sözleri’ni halkımızın ne denli coşkuyla karşıladığını 
görünce, “TRT ve Basında ‘Bilgisayar’” başlığı altında 1974’te 
şunu yazmışım: 

Dilin değeri işlevinden bellidir. Anlamı iletmesinden, 
işleyişinden bellidir. seslerinin belirginliği, köklerinin yalınlığı, 
eklerinin işlekliği, sözcüklerinin kurgusu, deyişlerinin sağlam, 
düzenli çatısıyla öylesine uyumlu işleyen bir düzendir ki 
Türkçe, bu sağlamlığı, deyiverişlerin esnekliği ile böylesine 
işlek bir düzen olarak bugüne dek getiren Türk halkının, 
tekniğin herhangi bir dalında olağanüstü başarılardan yoksun 
kalacağına inanmak güçtür.10 

İş yaşamımızda Türkçe

1985’te, Üniversite’den kendi isteğimle ayrılarak bir 
yazılımevi olan Bilişim Ltd’i (şimdi AŞ) kurdum.

ıBM Dictionary of computing adlı yapıtta yer alan yaklaşık 
12 bin İngilizce terimin Türkçe karşılıklarını ise, bu katkı 
benden istendiği için, 1990 yılına girerken hazırlayıp, yeryüzü 
ölçeğinde ürettiği bilgisayar sistemlerini, İngilizcenin 
yanı sıra Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ile 
birlikte Türkçe işletim ve belgeleme diliyle de üretmeye 
başlayan ınternational Business Machines şirketine, IBM Türk 
aracılığıyla verebilmiş olmaktan, anadilim Türkçe adına onur 
duyuyorum.

Son olarak, kurucuları arasında bulunduğum Türkiye 
Bilişim Vakfı, Papatya Yayıncılık işbirliği ve 22 editör ve 220 
bilişim uzmanı yazarımızın ortak çalışmalarıyla 2006’da 
basılan 1186 sayfalık Türkiye Bilişim Ansiklopedisi’nin 
tümüyle Türkçe bilim sözleriyle yayımlanabilmiş olması, 
sanırım Türkçe bilim terimlerinin evrensel boyutlara varan 
yetkinliğinin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.11

Yirminci yüzyılın son üçte birine yayılan dönemde, Türkçe 
bilişim terimlerini geliştirip gündelik yaşamımızda kullanarak 
başardığımız, “Türkiye’yi çağdaş bir bilişim toplumuna 

10 Aydın Köksal: Bilime, Bilişime ve Türkçeye Adanmış bir Yaşam, Özberk, 2014, s. 372-
374.

11 Türkiye Bilişim Ansiklopedisi, Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney, Rifat 
Çölkesen, 2006.
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dönüştürme” amacı güden çalışmaların, Türkçenin en 
yetkin bir bilim dili olarak gelişme gizilgücünü kanıtlayan 
bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum. Gelecekte, başka 
alanların Türkçe bilim terimlerinin de benzer çabaların 
sürdürülmesiyle geliştirileceğinden kuşku duymuyorum. 
Her konunun Türkçeye inanan meslek önderleri, düşün 
işçileri, ilkin birer ikişer, sonra artan bir ivmeyle bütün 
alanları kapsayacak bir biçimde, Türk toplumunu uygarlığın 
en ileri ucundaki çağdaş bir toplum durumuna, Türkçeyi de 
en yetkin bir bilim dili durumuna yükselteceklerdir. 

Sonuç olarak birçok alanda Türkçe terimlerin türetilip 
yerleşmesi doğrultusunda benden katkı ya da görüş 
isteniyor. Gündelik yaşımın sıkışıklığı içinde bütün alanlara 
uzanıp çalışabilmeyi kimse düşünemez. Yine de değerli 
dostlarımla zaman zaman değişik bilim alanlarına ilişkin 
kurultaylarda ya da çalıştaylarda bir araya gelme olanağı 
bulabilmiş olmaktan mutluyum.

Türkçenin Gücüne, Türkiye’nin Parlak 
Geleceğine Güvenen Çalışkan Bilim 
İnsanlarımız

Başta tıp anabilim dalları olmak üzere, kendi uğraş 
alanlarıyla ilgili Türkçe bilim terimleri üzerinde çalışanların 
çok kalabalık bir topluluk oluşturduğunu biliyorum. Bunlar 
arasında değerli profesörler Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ile 
İsmet Sungurbey’in ayrı dönemlerde başlattıkları çalışmaları 
bugüne değin sürdürmekten yorulmayan Barolar Birliği 
başkanlarımızdan Atila Sav’ın Hukuk (ya da tüze) diliyle 
ilgili çalışmaları, ilerleyen yaşına karşın hiç bitmez… Şimdi 
artık sonsuzluğa göçmüş profesörlerimizden Dr. Abdullah 
Kızılırmak (gökbilim/astronomi, Ege Üniversitesi), Dr. 
Rauf Nasuhoğlu (fizik, AÜ), Dr. Bedia Akarsu (Felsefe, İÜ), 
yaşamlarının büyük bir bölümünü yurt dışında geçirmiş 
olmalarına karşın Dr. Oktay Sinanoğlu (fiziksel kimya, 
ABD), Dr. Tuncer Ören (benzetim/simülasyon/bilgisayar 
bilimleri, Kanada), Tıpta Orta Asya kökenli Dr. Süreyya Ülker 
(kendi terimiyle çörbilim/patoloji, tıp alanında en geniş 
kapsamlı, aşırıya kaçmaktan çekinmeyen yürekli Türkçe 
terminoloji yapıtının yazarı), yine İstanbul Üniversitesi’nde 
(İÜ) Dokubilim/histoloji alanında çalışan Prof. Dr. Yener 
Aytekin ve arkadaşlarının yaşattıkları Histoloji ve Embriyoloji 
Derneği’nin çalışmaları12 da, İÜ eski dekanlarından Güngör 
Ertem’in izinde, bugün de sürüyor. 

Hacettepe’de hepsi benim de arkadaşlarım olan 
profesörler Dr. Atalay Yürükoğlu ile Dr. Orhan Öztürk 
(ruhbilim), Dr. Timur Karaçay (matematik), Dr. Demir 
İnan (fizik), Dr. Ömer Kuleli (kimya), Dr. İzzet Berkel 

12 Bu dernek, her yıl Prof. Dr. Yener Aytekin adına bir “Bilim Dili Ödülü” de vermektedir. 
Histoloji ve Embriyoloji Derneği’nce 2016’da Celal Bayar Üniversitesi, Manisa’da 
yapılan Ulusal Kurultay’da, Türkçe Tıp Terimleri konusunda beni de ağırlamışlardı.

(bağışıklıkbilim), Dr. Ali Demirsoy ile Dr. Nihat Bozcuk 
(dirimbilim), Dr. Mahmut Nedim Doral ve arkadaşları (eklem-
kasbilim/ortopedi), Dr. Ahmet Kocaman (dilbilim)… Başka 
üniversitelerimizden Dr. Sedat Işık (ışınbilim, Gazi Ü.), Dr. 
Yaman Örs (felsefe ve tıp etiği, AÜ), Prof. Dr. Taner Çamsarı 
(böbrekbilim, Dokuz Eylül Üniv.), Dr. Bülent Sankur (Boğaziçi 
Ü., bilgisayar, iletişim, internet, elektrik, elektronik, kontrol, 
istatistik, ölçme alanında kapsamlı bir İngilizce-Türkçe 
Ansiklopedik sözlük yazarı)… 

2010 yılında Palme Yayıncılık Anatomi Atlası’nı13 yayım-
larken, 28x24 cm boyutlarındaki 656 sayfalık bu dev yapıtın 
Türkçeleştirilmesi aşamasında, çeviri yönetmenlerinden Ha-
cettepeli genç arkadaşım Prof. Dr. Cem Denk’i kıramayıp, o 
dönemdeki ağır iş yüküme karşın, Türkçe dilbilgisi ve kök/
eklerin işleyişiyle ilgili dilbilimsel teknik danışmanlık görevi-
ni üstlenmekten kaçınamadım.

Türkçe konuşan uluslar arasında bilim terimi olarak ortak 
köklerden türetilen sözcükler arasında eşgüdüm sağlanması 
için 1997’de Türkistan, Kazakistan’daki Hoca Ahmet Yesevi 
Türk-Kazak Üniversitesi’nin çağrısıyla orada yürütülen 
çalışmalara katılarak ana ilkelerin saptanması aşamasında 
bir hafta süreyle oradaki çalışmalara katıldım.14

Yine Türkçe konuşan ülkelerin Kiril Abecesi’nden Latin 
Abece’sine geçmek üzere çalışma başlattıkları dönemde, 
Ankara’da yapılan ortak toplantılara katıldım. Ne yazık ki, 
bu oturumlara dilbilimci kimliğiyle Türkiye’den katılan 
birkaç kişinin, Türk Abecesi’ni olduğu gibi benimsemeyi 
düşünen Kırgız bilim adamlarına, Atatürk’ün önderliğinde 
yapılan Türk Abecesi’nin sesbilim bakımından yetersiz 
kaldığını savunarak bu tasarıyı engellemesine tanık 
oldum. Latin Abecesi konusunda Türkiye’nin su götürmez 
başarısını, kurucuları arasında olmaktan onur duyduğum Dil 
Derneği’mizin Çağdaş Türk Dili dergisi için yazdım.15 

XVII. Dilbilim Kurultayı’nda çağrılı olarak “Türkçe, Bi-
lişim, Dil Dilbilim” başlıklı bir Açılış Bildirisi sundum16. 
Azerbaycan’nın başkenti Bakû’daki Türk Dilleri Ortak 
Terminoloji Çalıştayı’na da bir bildiriyle katıldım, Bilişim 
Terimleri’yle Türkçeye yaptığım katkı için bir plaketle ödül-
lendirildim. 1975’te “Bilişimsel Dilbilim” alanında sunduğum 
Türkçenin özdevimli Biçimbilgisi Çözümlemesi konulu İngi-
lizce doktora çalışmamın Hacettepe Üniversitesi’ce 37 yıl 
sonra yeniden gündeme gelip yayımlanmasından mutluluk 
duydum.17

Son olarak, TÜBA’nın 4 cilt olarak öngördüğü Türkçe 
Bilim Terimleri sözlüğü çalışmasında, Tıp Terimleri için 

13 Anatomi Atlası, Ed. Anne M. Gilroy vö., Palme, 2010.
14 Türkçe Konuşan Uluslar Ortak Terminoloji Arayışında”, Röportaj-Haber: Sibel 

Algan, 1997; s. 1, s. 7.
15 “Bilim Dili Olarak Türkçenin Gelişmesi ve Türk Abecesi…, Köksal, 1992.
16 “Türkçe, Bilişim, Dil Dilbilim”, Köksal, 2005, s. 7-16.
17 A First Approach to A Computerized Model for…, Köksal, 2012.
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Bolu’da yaptığımız bir çalıştayda anlatılan bir anıyı burada 
sizlerle paylaşmak isterim. Yabancı dille öğretim sürecinde, 
bir üniversite hastanesinde öğretim üyeleri, asistanlarıyla 
birlikte, sabah görüşü için hasta başında İngilizce terimlerle 
sayrılığın gelişmesini tartışmışlar. Odadan ayrılırlarken genç 
asistanlardan biri, duygudaşlık (ya da empati) göstererek 
hastaya dönüp Türkçe “Geçmiş olsun!” diyecek olmuş… 
Bundan büyük bir acı duyan hastanın yanıtı orada hepimizi 
Bolu Dağı’nın soğuğundan daha çok üşüttü: “Thank you!..” 
Donduk kaldık… Anımsadıkça anadilim görkemli Türkçenin 
kendi ülkemde uğradığı bu aşağılama hâlâ içimi üşütür…

Sonuç

Sonuç olarak “Türk dünyasında Türkçe terimlerin 
kullanılması bir düş mü, değilse bunu gerçekleştirmek için 
neler yapmalıyız?” sorusunu kendimize sorabiliriz.18 Evet, 
gerçekten bu bir düş... Güç bir iş.

Bilim dünya insanlarının ortaklığıdır. Burada ne kıskançlık 
söker, ne bağnazlık! Değil bin yıl, beş yıl geride kalan yanar; 
altı ay önce değil, geçen hafta bulunan yeniliği öğrenmek 
zorundasınız. Bu dayanışma aynı zamanda uluslararası bir 
yarıştır da... Geride kalanın yaşama hakkını yitireceği bir 
yarış!.. 

Biz tümleşik çevrim yongalarını üretmiyoruz ama bunları 
hemen kullanıp değerlendirmede, ürettiğimiz güçlü yazılım 
ürünleriyle bilgisayar gücünü sorunlarımızın çözümünde en 
verimli bir biçimde kullanmada bilişim çağını yakaladık... 

Dün bulunan yeniliği biz herkesten önce öğrenip 
düşler kurup mühendislik gücümüzle öyle çevrimiçi bilişim 
sistemleri üretiyoruz ki Amerika’da computerworld denilen 
bir kuruluşun her yıl dünyada yapılmış en yenilikçi, teknik 
bakımdan en üstün, en büyük toplumsal katkı sağlayan 
bilişim sistemi yazılımına verdiği altın madalyayı, 2009’da 
Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projemizle (UYAP) Türkiye 
kazandı. Biz kazandık. 

Evet bu bir düş! Ama benim elli yıl önce yaşadığım da 
bir düştü! Bilgisayarı tanıyınca “Ben bu makineye egemen 

18 “Aydın Köksal ile Söyleşi”, Balcı, 2010. 

olurum, iyice öğrenirim, öğrenince de çevremdeki herkese 
öğretirim” dedim. 250 yıl önce İngiltere’de, Almanya’da 
yaşanan Endüstri Devrimi’ni ıska geçmiş, geri kalmıştık. 
Onları yakalamak artık çok güçtü. Ama arkamızda Atatürk 
aydınlanması vardı... Yaklaşan Bilişim Devrimi’nin ayrımına 
varmıştım... Bunu erken kavradığımız için, bir sıçramayla 
Batılı ulusları yakalayabileceğimizi düşledim... Yakalamakla 
kalmayıp yazılım gücümüzle bilişim sistemleri yapabilme 
bilgimizle onların önlerine geçebileceğimizi düşledim... 
Öyle bir düş kurdum ki dünyanın düzenini değiştirecek, 
yeni bir yaşam biçimi getirecek bu yeni mesleğin bütün 
terimlerini Türkçe söyleyeceğiz; bellek, bilgisayar, bilişim, 
yazılım… Evet...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.

Doğal olarak böyle bir bilimsel atılım için, uluslaşma 
sürecimizde her birimiz, işbirliği eşgüdüm doğrultusunda 
siyasal istence de gereksinme duyuyoruz.

Divanü lügat-it Türk bir düş değil, gerçektir. Kaşgarlı 
Mahmut’un, Türkler Bağdat’ta Abbaslılar’ın Arap egemenliği 
altında yaşarken 945 yıl önce görebildiği gerçeği, Bilişim 
Çağı’nın yeryüzünü tek bir elektronik köye dönüştürdüğü 
böyle bir iletişim ortamında görmezlikten gelemeyiz. Bu bir 
düş değil, gerçek! Kaşgarlı’nın bize 945 yıl önce sunduğu 
bilimsel gerçeği, biz şimdi yirmi birinci yüzyılda görmezlikten 
gelemeyiz. 

Bu konuda üniversite öğretim üyelerimize iş düşer, 
rektörlerimize iş düşer, Türk Dil Kurumu’na, Dil Derneği’ne, 
öteki akademi, kurum ve kuruluşlarımızda, derneklerimizde 
çalışanlara iş düşer... Benim gibi evinde işinde kitaplar 
yazmaya çalışan yaşlılara da iş düşer... Hepimize iş düşer. 
Çalışmaya bir başlar ve aramızda iletişim kurmaya özenirsek, 
neredeyse bin yıllık gerçeklikten yola çıkarak kurduğumuz 
düşler bizim ummadığımız hızla yeniden gerçek olur. 

Evet, Türkçenin geleceği için düşler kuruyoruz -işte bilişim 
terimlerimiz ortada- ama unutmayalım ki geleceğimizi de 
düşlerimiz belirliyor. 

Ben mühendisim: Gerçekten öte, düş yeni gerçeği 
doğuran özdür.
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Bilim İnsanlarının Sorumlulukları Üzerine
Ahmet Kocaman
 Emekli öğretim Üyesi

Saygıdeğer aydın, değerli düşünür Doğan Kuban ‘Bilimsiz 
gelecek yok’ diyordu geçen günlerde CBT’ deki bir yazısında. 
Gerçekten de salt doğal kaynaklarına dayanarak yaşam 
sürdürmeye çalışan ülkelerin halini görüyoruz; yaşamayı 
yalnızca tüketim çılgınlığıyla, gündelik gereksinimlerin 
karşılanmasıyla sınırlayan bu ülkeler için gelecek karanlıktır; 
çünkü gelecek ancak düşünce üretimiyle varsıllaşabilir, 
bunun içinse usun bilim üretimi için kullanılması gerekir. Bu 
noktada konunun öteki yüzüne de bakıp bilim insanlarının 
sorumluluklarını da düşünmeliyiz.

Elbette en temel sorumluluk ‘bilim için bilim’ ilkesine 
sahip çıkmak, özgörev (misyon) ve temel doğrultudan ödün 
vermeden araştırmaya yönelmektir. Bu çerçevede tek kişinin 
ya da ulusun değil, bütün insanlığın mutluluğunu amaç 
edinmek bilim insanının asıl ve birincil görevi olmalıdır. 
Bilim, insanın ve insanlığın mutluluğunu tek ve vazgeçilmez 
erek saydığında daha kalıcı ve güvenilir olabilir. Bilimin, 
bilimsel düşüncenin bu doğrultuda gelişmesi ve toplumda 
bilim temelli bir eğitimin önemsenmesi felsefenin, düşün 
eğitiminin yaygınlaşması ve eğitimin yaşamla işlevsel 
biçimde bağıntılanmasıyla temellendirilebilir. Bu doğrultuda 
bilim insanlarının bütün güçlüklerine karşın bilimden 
bilimsel düşünceden ödün vermemeleri gereğini de elbette 
belirtmeliyiz.

Bu yazının asıl amacı, çağdaş toplumlarda bilimin 
önemine değinmenin ötesinde bilimin anlaşılmasında ve 
geliştirilmesinde dilin, Türkçenin önemini vurgulamaktır 
ve bu doğrultuda özellikle bilim dergilerinde, terimlerin 
ötesinde, dil kullanımındaki kimi özensizliklere değinmektir. 
Şimdi geçen günlerde okuduğum bir araştırma önerisinden 
ve CBT’ deki kimi yazılardan aldığım kimi anlatımları (özür 
dileyerek) dikkatlerinize sunmak istiyorum (bunların 
çoğunun Türkçe karşılıkları vardır, ya da istenirse bulunabilir):

*ajitasyon emareleri, analize etmek, anket, aktivite, apoli-
tik davranmak, bağlanma stilleri, hipotez, psikoterapi, psiko-
patoloji, baz almak, bir şeyle ilişkilendirmek, demografik 
bilgi formu, dijital göçmen, duygu regülasyonu, emprovize 
bir şekilde, internet kullanım motivasyonu, kategorik olarak, 
kontak adresi, konsantre olmak, korelasyon, kriter, mentor-
luk yapmak, kronik rahatsızlıklar, orijinal araştırma, otorite 
olmak, pasifize etmek, potansiyele sahip olmak, patolojik 
yeme tutumları, skala, statüko, gazete tirajları, stresle başa 
çıkmak, test etmek, yaşantı envanteri

Her gün yüzlercesini duyduğumuz, okuduğumuz 
bu sözcük ve sözcük kümelerinin ortaya çıkaracağı kimi 
olumsuzlukları birlikte düşünmemiz gerekiyor; bunları şöyle 
özetleyebiliriz:

1. 1950’ lerde yaygın olarak tartışılan Sapir-Whorf (dilsel 
belirlenimcilik) varsayımına göre dil-düşünce, dil-dünya 
görüşü arasında vazgeçilmez bir bağ vardır. Başka bir 
anlatımla, dil dünyaya bakış açımızı, dünya görüşümüzü 
kesin biçimde belirler. Bu görüş günümüzde bütünüyle 
kabul görmese de, dilin dünya görüşünü, dünyaya 
bakış açımızı etkilediği benimsenen bir yaklaşımdır. 
Bu durumda yukarıda örneklenen karma bir dille nasıl 
bir bilimsel bakış ve dünya görüşü edineceğimizin 
tartışılması gerekir.

2. M.C. Anday, V. Günyol, Nermi Uygur, N. Ataç gibi 
aydınlarımızın sürekli vurguladıkları gibi anadile mal 
edilemeyen bir kavram ya da düşünce özümsenmiş 
sayılmaz; ancak ezber düzeyinde kalabilir.

3. Başta da söylediğimiz gibi bilim, insan toplum ve bütün 
insanlık içindir; bu bakımdan bilim dergilerinde ve 
özellikle topluma yönelik bilim yayınlarında açık, saydam 
bir dil kullanmamak bilimin yaygınlaşmasını, bilimsel 
düşüncenin benimsenmesini, anlaşılmasını güçleştirir; 
daha da önemlisi bilimin, bilimsel düşüncenin geniş 
kitlelere yayılmasını önler, belli bir kesimin tekelinde 
kalır bilim ve bilim düşüncesi.

4. Bilimin kökleşmesi ve gelişimi için, bilim kültürü, bilimin 
toplumca anlaşılması ve bu kültürünün yaygınlaşması 
çok önemlidir. John Dewey’nin konu ile ilgili sözlerini 
anımsayalım (Dewey 1964, 151): “Bilim fizik ve teknik 
sonuçlarıyla, insanoğlunun tek tek ya da topluluklar 
halinde birbirleriyle olan ilişkilerini belirler. Bilim bu 
ilişkileri belirleyecek olan ahlak tekniğini de geliştirme 
gücünden yoksunsa, o zaman, çağımız kültüründeki 
çatlak öylesine derinleşir ki, yalnız demokrasi değil 
bütün uygarlık değerleri de hep birlikte yok olup gider. 
Asıl sorun bu işte. Bunu biliyoruz hiç olmazsa. Bilime 
geleneksel değerleri yok etme olanağını veren ama, 
onun yeni değerler yaratma gücüne inanmayan bir 
kültür, kendini yok eden bir kültürdür.” Bilim kültürü en 
açık biçimde dile yansır.

Yinelersek, bilimin yaygınlaşması, anlaşılması ve bilim 
kültürü için Türkçenin aydınlığı önemlidir ve bu konuda en 
büyük sorumluluk bilim insanlarınındır.
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Bir bilim insanı yabancı sözcüklere onların anlamından öte 
değer yüklüyorsa, yazılarını, konuşmalarını hep yabancı sözcüklerle 

dolduruyorsa, onun bilinçdışı olarak büyüselliğe sığınma gereksinimi 
olduğunu düşünebiliriz.

orhan öztürk1

yabancı sözcük, toplumun kendi dilini işleyip geliştirmesini 
engeller. Bunun neden olduğu yoksulluk, bir yabancı sözcüğün 

getirdiği küçücük varsıllıkla karşılaştırılamayacak ölçüde büyüktür. 

Hürriyet yaşar2

Dört bin yıllık bir geçmişiyle altıncı yüzyıldan bu yana 
yazılı kaynakları olan köklü, varsıl ve güçlü bir dilimiz olmasına 
karşın neden dil sorunları yaşamaktayız? Neden Türkçe 
terimler geliştiremiyor ve geliştirdiklerimizi de kullanmıyoruz? 
Neden bilişim dünyasındaki Türkçe terim türetme başarısını 
diğer bilimsel alanlarda gösteremiyoruz? Neden yabancı 
kaynaklardan okuduğumuz ve öğrendiğimiz terimleri hızlıca 
aynı biçimde Türkçe okunuşlarıyla benimseyiveriyoruz? Yeni 
terimlerin isim hakkının, ürünü üretenlere ya da ürüne ad 
verenlere ait olduğunu kabullenmek ne derece gerçekçi 
bir yaklaşımdır? Yabancı sözcüklerin ‘bunlar terim olmuştur 
artık’ diyerek Türkçemize bolca girmesine göz yummayı nasıl 
anlayışla karşılayabiliyoruz? Bir kişi uzaktan görüntü gösteren 
bir alet icat eder ve adına da uzaktan görme anlamına gelen 
televizyon adını koyar. Ne güzel bir adlandırmadır. Mademki 
uzaktan görme ya da göstermeyi imleyen bir adlandırma 
söz konusudur, anadilinde bunu karşılayacak bir sözcüğün 
bulunmaması olası mıdır? Hayır. Televizyonu ne tele’sini 
ne de vizyon’unu anlamayacak olan bir halkın diline aynı 
biçimde aktarmak kuşkusuz yanlış bir uygulamadır, ama bu 
iş hangi anlayışın ürünü olarak ortaya çıkmıştır? Bilgisayar da 
Türkiye’de icat edilmemiştir. Ancak çok güzel bir adlandırma 
ile bilgisayar adını almıştır.3 İlk çıktığı zamanlarda komputer 
dendiğini anımsarım. Komputer, hesap yapan, bilgi işleyen 
demektir. Aydın Köksal da yediden yetmişe herkesin 
anlayacağı biçimde bilgi ve sayar sözcüklerinden bilgisayar 
demiş ve herkes de bunu kolayca bellemiş ve kullanmıştır. 
Her dildeki ‘teknik terimin’ ya da alan teriminin başka bir 
dilde karşılığını bulabilmek her zaman olasıdır. Yeter ki o dili 
kullanan insanlar bunu yapmak istesinler. Buzdolabı da güzel 
bir adlandırma değil midir? refrijeratör diye mi Türkçeleşseydi? 
Şimdi verdiğim bu örneğe bakıp gülebiliyoruz. Çünkü 

buzdolabı o kadar benimsenmiş ve beğenilmiş bir ad ki, 
İngilizcesi usa bile gelmiyor. Peki, neden jeneratör demişiz 
de üreteç dememişiz? Vantilatör demişiz de havalandıraç ya 
da serinletici dememişiz? İngilizler ve Amerikalılar ‘gazete’ 
değil de haber kâğıdı (newspaper) okurken neden bizler 
gazete okuyoruz? Fransızca gazette, İtalyanca gazzetta olan 
bu günlük haber kaynağının adı Türkçede de aynı biçimde 
benimsenmiştir. Türk halkı, anlamadığı bir adla günlük 
hayatına giren bu haber ve yorum malzemesini, neyse ki 
Akşam, Sabah, Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, Vatan, Sözcü 
gibi anladığı adlarla ve anladığı dille okumayı sürdürmüştür. 
Osmanlı döneminde Arapçada kâğıt tabakası anlamında olan 
ceride sözcüğü gazete karşılığında kullanılmıştır. Almanların, 
zamanla, dönemle ilgili anlamındaki zeitung, Farsların 
günlük yazılı belge anlamındaki ruzname olarak kullandıkları 
terimi4,5 biz neden usumuzda hiçbir çağrışım yapmayacak 
olan gazete sözcüğüyle benimsemişiz acaba? Gazete yerine 
günce denseydi olmaz mıydı? Bu örnekler çoğaltılabilir. 
Tembelce benimsenmiş her bir yabancı terime Türkçesinin 
bulunması olasıdır ve bulunan terimlerin de daha kullanışlı 
olduğu ortadadır. 

Usun anlaması, karşılaştığı bir nesne ya da sözcüğü 
anlamlarıyla bağlantılandırması ile olasıdır. Bağlantılandırma 
da anladığı, bildiği, kendi yapısında yerleşmiş olan ve çağrışım 
yapan sözcüklerin kullanımı ile gerçekleşir. Yabancı terimler, 
usyapıya da yabancı oldukları için her zaman anlaşılma ve 
anımsanma zorluğunu beraberlerinde taşırlar. Buna karşın 
sık kullanıldıklarında günlük yaşamda yer alırlar. Başlıca 
görevleri de yaşamın içinde kendilerine yüklenen ödevleri 
yapmak, kendilerini kullanan ulusun ana dilinin üretim 
gücünü düşürmektir. Yabancı bir terimi kolayca kullanıvermek 
yüzyıllardır oluşan dilin direngen gücüne küçük bir darbe 
indirmekle eşdeğerdir. Usu tembelleştirir. Ezbercilik zor gibi 
görünür ama belli bir oranda başarılabilir, sonuçta da sahte 
başarılı insanların türemesine yol açar. Us kendisini oluşturan 
özgün imler ve simgeleri kullanmayı sever. Yabancı terimler 
simgeleşme sorunu yaşayacakları için usa yabancı kalmaya 
devam edeceklerdir. Usun ana kaynağını oluşturduğu ruhsal 
oluşum da bundan etkilenir ve ruhun bir yanı hep eksik kalır. 
Özgüven eksikliğinden söz ederiz hep, ama bunun temelinin 
kısmen de olsa kullandığımız dilde yattığını kabullenmek 
nedense zor gelir. Özgün düşünceler üretebilen, özgün 
yapılanmalar gerçekleştirebilen bir ulusun bireylerinin 
özgüveni yüksek olur. Yaban sözcükleri kullanan, yabancı 

 Neden Dil Sorunumuz Var?
 Prof. Dr. Mustafa yıldız  

 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erişkin ruh sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim Üyesi 
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terimlerle bilim yapan bir ulusun bireylerinin özgüveninin 
yüksek olması genellikle beklenmez. Dil sorunumuzun 
doğrudan özgüven sorunumuzla ilişkisi olduğu söylenebilir.

Türkçe Bilim Dili Olarak yetersiz midir?

Tarihsel bir alışkanlık olarak aydınlarımızın anadilini bir 
bilim ve ekin dili olarak görmeme özelliği vardır denebilir 
mi? Macit Gökberk’in bu konudaki yorumu açıklayıcıdır.47 
Gökberk, yüzyıllarca anadilini bir ekin dili olarak kullanmamış 
olan bir topluluğun okuryazarlarının kendi dil değerleriyle 
olgun bir ekin dilinin oluşturulabileceğine inanmadıklarını, 
bu inanmama ve kendine güvenmeme halininse, bugünkü 
Türk aydınının geçmişten yüklendiği köstekleyici bir iç 
düğüm olduğunu ileri sürmektedir. Çözüm olarak da özdilin 
yani anadili olan Türkçenin her alanda kullanılmasının 
yaygınlaştırılması için çaba harcanmasını önerir. Hiçbir dil, 
doğuşundan tam ya da mükemmel değildir. O halde birey, 
bir bilimci, bir düşünür, bir yazar, bir meslek insanı ya da 
bir sanatçı olarak kendi dilini kullanma olanaklarını artırma 
sorumluluğunu taşımalıdır. Dil, kullanıldıkça demlenir, 
tamlanır ve güzelleşir. 

Önceden yapılmış olan hatalar yenilerini doğurmaya 
devam etmektedir. Herhangi bir yabancı dilden alınmış olan 
terimler ulusun usyapısına bir türlü yerleşmediği için daha 
sonra başka yabancı dillerden gelecek olan sözcüklere de 
fırsat tanımakta, onların yollarını açmaktadır. Var olan sıkıntılı 
sürecin süreklilik kazanması ise dilin gittikçe yoksullaşmasını 
doğurmaktadır. Burada usyapı sözcüğünü kullanıyorum. 
Çünkü yerine kullanılan zihin sözcüğü Arapça kökenlidir ve 
zih ya da zi ve hin usda anlamlı çağrışımlar yapmaz. Arapçada 
zhn yazaçlarından köken almış olması Arapça bilmeyen bir 

us için hiçbir şey ifade etmez. Ancak ezberlenmiş bir sözcük 
olarak sınırlı sayıda bağlantılandırılmış olduğu kavramlarla 
çağrışım yapabilir. Latince kökenli olan mental sözcüğü de 
zihin karşılığında dilimize girmiş durumdadır. Elbette mental 
sözcüğü de düşünenin usunda ne men’le ne de tal’le hiçbir 
çağrışım yapmamaktadır. Bu sözcük, aynı zamanda başka 
tümceler içinde günlük kullanımda yer almadığı için anlamsal 
çağrışım da yapmamaktadır. Ruh sağlığı alanındaki yayınlarda 
mental karşılığında kimi zaman ruhsal, kimi zaman akıl, 
kimi zaman da zihinsel sözcükleri kullanılmaktadır. ‘Mental 
demeyelim, bu sözcük yabancı’ dendiğinde ise aslında zihin 
ya da ruh sözcüklerinin de Türkçe kökenli olmadığı ileri 
sürülmektedir. Zihin yerine neden mental denmesin ki? 
Zihnin mentale ayrıcalığı sadece eskiden beri kullanılıyor 
olması ve yaygın bir şekilde biliniyor olmasıdır. Bir sözcüğün 
günlük kullanımda olmuş olması onun güçlü olduğunu 
ya da dili varsıllaştırdığını göstermez. Belki de farkına 
varmadığımız bir biçimde dili kısırlaştırıyor bile olabilir. 
Çünkü yeni sözcük türetmelerinde doğacak zorluklarla 
başka bir özgün sözcüğün terimleşmesini önlemektedir. 
Ben de yukarıdaki tümceyi kurarken aklıma ilk gelen sözcük 
olan zihin yerine, ne yazayım diye düşündüm. Acaba ruh ya 
da ruhsal mı deseydim? Ancak bu kez de akılla olan bağdan 
kopma olasılığı belirdi, peki o zaman ‘ulusun aklına’ ya da 
‘ulusun akıl yapısına’ desem nasıl olur diye düşünürken de 
akıl, us karşılığı olduğuna göre daha Türkçe olan usyapı 
sözcüğü aklıma geldi. Tümce içinde ‘ulusun usyapısı’ derken 
gerçekte zihinsel yapısı ya da ussal biçimlenmesini tam 
olarak ifade ettiğini ayırt ettim. zihin, us’tu aslında ya da akıl. 
Zamanla akıl ya da zihin değişik biçimlerde yeni deyimlerin, 
söz öbeklerinin oluşmasına neden olmuşlar ve düşünce 
dünyasını genişletmişlerdir. Şimdi ben de usyapıdan söz 

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Mayıs 2017 / Sayı 1312



ederek yeni bir varsıllığın önünü açmak istiyorum. Usyapı, 
usun oluşumu, örgütlenişi, biçimlenişi, işleyiş durumudur. 
Usyapı, zihinsel varlık ya da ruhsallığın us (algılama, anlama, 
kavrama, sorun çözme, karar verme, değerleme, plan yapma 
vb. yetenekleri) olarak yansıyan işlevidir. Yapılanan ve üreyen 
akıldır. Devingen beynin kendisi olarak ürünüdür. Doğrudan 
beyinle ilintilendirilen bir terim yerine, şimdiye kadar olduğu 
gibi, işlevi ön plana çıkaran bir terimlemenin daha uygun 
olacağını düşünüyorum. Bununla beraber sinir hücrelerinin 
ve dizgelerinin işlevlerini daha iyi anladıkça ve onları uygun 
biçimlerde adlandırdıkça şimdiki terimlerin de yerlerini daha 
uygun olanlarına bırakabileceğini öngörebiliyorum. 

Yeni sözcükler uygun türetmelerle yapılmalıdır. Kök, göv-
de, ek ya da anlam çağrıştırması olmazsa o sözcüklerin yaşa-
ma olanağı bulunmaz, sadece zaman kaybına neden olur-
lar. Başka bir dilden kolayca alınmış ve benimsenmiş olan 
sözcükler, onların yerine daha kolay söylenir ve anımsanma 
gücü daha fazla olan yeni sözcüklerle yer değiştirmelidir. Bu 
değişimin kendi dilinden olması anlamlı ve geliştirici özellik 
taşırken yabancı dillerden olması kendi öz dilinin gelişme-
sini engelleyici nitelik taşır. Örneğin, gerçekçi olmayan, kişi-
nin kendi çevresinden insanların bile inanmadıkları birtakım 
düşüncelere inanması durumunu tanımlayan sanrı sözcüğü 
son yılların Türkçe terimidir. İngilizcede delusion olan bu te-
rim Osmanlıcada Arapça kökenli olan hezeyan sözcüğüyle 
karşılanmıştır. Ancak hezeyan Türkçe düşünen bir usyapıda 
herhangi bir çağrışım özelliği taşımadığı için bazı uzmanlar 
tarafından kullanılmak istenmemiştir. Hezeyan yerine ne 
yazık ki İngilizceden okunduğu biçimde delüzyon olarak 
Türkçeye aktarılmıştır. Hezeyan ve delüzyonun savaşımı ola-
rak geçen yıllar, alanda sanrı sözcüğünün kullanımı üzerine 
uzlaşılması ile son bulmuştur. Ne var ki Türkçe sözlük7 delüz-
yonu gerçekte olmayan birtakım olayları yaşadığını sanmak 
anlamında halüsinasyon/sanrı maddeleri karşılığında açık-
larken hezeyan maddesi ile saçmalama, sayıklama, sabuk-
lanma açıklamalarını yaparak kafa karışıklığına neden ol-
maktadır. Ruhbilim kitapları delüzyon için sanrı sözcüğünü 

benimsemiştir. Bu arada sanrısal bozukluk, sanrılı bozukluk, 
hezeyanlı bozukluk, delüzyonel bozukluk gibi kullanımlar 
da Türkçe ruh sağlığı ve hastalıkları kitaplarında bolca yer 
almıştır. Yine yazılarda sıkça geçen ‘hallüsinasyon görmek’ 
deyimi de başka bir ilginçliği sergilemektedir. Halüsinasyon 
zaten gerçekçi olmayan algılamayı anlatan bir terimdir. Ger-
çekte var olmayan ama beş duyuyla algılandığı sanılan yan-
lış algılardır. Görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma du-
yusuyla ilgili gerçek dışı algılardır. Örneğin, gerçekte olma-
dığı halde kendisine küfür eden sesler duyan ya da gerçekte 
olmadığı halde görüntüler gören bir kişi ‘hallüsine olmuştur’ 
yani varsanısal yaşantı içindedir. Gerçekte olmayan durum-
ları var sanmaktadır. Dolayısıyla varsanı görülmez ya da işi-
tilmez, o ancak yaşantılanır ya da yaşanır yani var sanılandır. 
Varsanılan görüntü, ses, koku, tat ya da dokunum gerçekdışı 
bir yaşantıdır. Ancak hasta kendi yaşantısını sesler duyuyo-
rum, görüntüler görüyorum, kokular hissediyorum diye an-
latabilir. Hekim ya da meslek insanları ise bu durumu teknik 
dille işitsel, görsel, kokusal ya da dokunsal varsanısı var ya da 
varsanısal yaşantısı var biçiminde dile getirir. Böylece Türkçe 
anlaşılır bir terim kullanmakla anlatım yanlışlarının ve dola-
yısıyla anlama yanlışlarının da önüne geçilmiş olunur. 

Türkçenin yetersizliği ön kabulü ciddi bir sorundur. Bilim 
ve felsefe dili olarak Türkçenin bilimsel ve felsefi düşünceyi 
ifade etmekte yetersiz kalacağı düşüncesi, bilimsel ve felsefi 
terimleri karşılayan Türkçe sözcüklerin ‘bulunmadığı’ sayıl-
tısına dayanır. Aslında her dil, kendisini halkının kullandığı 
sözcüklere anlam genişlemesi olanağı tanıyarak geliştirmiş-
tir. Dilde yeterince sözcük yok diyerek yetersizlik düşüncesi-
ne kapılmak yanlış bir tutumdur. Dahası hastalıklı bir durum 
olduğu söylenebilir. Önemli olan bilimsel ya da felsefi söyle-
mi kavramaktır, ondan sonra dilde yeni terimler (gerekirse 
eski sözcüklerden anlam genişlemesi yoluyla) gelir söylemi 
ifade etmek üzere.8 Bilinmelidir ki en yetersiz gibi görünen 
kabile dilleri bile kendi sözcüklerinden anlam genişlemesi 
ve başka dillerden ödünç almalar yoluyla felsefe yapabilme 
yeteneğindedirler, Her dilde soyut kavramlar için bir sözcük 
dağarcığı yaratabilirsiniz.9

Diğer dillerin kendi anadillerinde bulunan sözcüklere 
terim olma hakkını tanımalarına karşın Türkçede böylesi bir 
yönelimin olmaması nasıl açıklanabilir? Türkçeyi yetersiz 
görme bir ön kabul, bir önyargı mıdır acaba? Osmanlı 
döneminde Türkçeleşme çalışması yapan aydınlarda bile 
bilimsel terimlerin yabancı dilden geldiği gibi benimsenmesi 
gerektiği düşüncesinin belirgin izleri görülmektedir.10,11 
Türkçe düşünen bir kişi, Türkçe diliyle her bilim, sanat ve 
meslek dalında bilgi öğrenir ve yeni bilgiler geliştirebilir. Yeter 
ki kendi dilini olabildiğince geniş açılımlarıyla kullanmaya 
özen göstersin, sözcük türetme konusunda tutuk kalmasın, 
düşünce geliştirmenin sözcük geliştirmekten geçtiği 
bilincini taşısın. Türkçenin de diğer bütün diller gibi bilim 
dili olma konusunda herhangi bir yetersizliği söz konusu 
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değildir. Bir dil, başka bir dilden tümden üstün ya da daha 
karmaşık değildir. Bazı dillerin diğerlerinden daha iyi ya da 
üstün olduğu düşüncesi bir masaldır.12 

Türkçede anadilini kullanan insanların kendi dillerine 
karşı olan sorumsuz ve özensiz tutumları söz konusudur. Dili 
kullanmak, bazı canlı türlerinin bile yapabildikleri biçimde, 
onu ezberleyerek söylemek olmamalıdır. Dil, tüm alan 
ve boyutlarıyla kullanışlı hale getirilerek günlük yaşamın 
içerisine sokulursa, yemek yemek, su içmek, solumak, 
koşmak gibi bedensel ve devinimsel eylemlerin içinde var 
olursa, ancak o zaman varsıl ve üretken bir yapı olma niteliği 
kazanır. Bu yapı içinde doğan ve büyüyen bireylerin usları da 
varsıl ve üretken olur. 

Chomsky’nin belirttiği gibi her dil, kendi yapısında son-
suz üretim gücü taşır.13 Bunu anlamak için bilimsel verilere 
bakmaya gerek yok. Dilin yüzyıllardır süren serüvenini izle-
mek yeterlidir. Çünkü dil hep üremiştir, çoğalmıştır, gelişmiş-
tir. Dilin gelişimi ile eğitimin uygulanış biçimi ve sonuçları 
arasında bir koşutluk var gibi görünüyor. Eğer siz eğitimi bir 
kabı suyla doldurur gibi yaparsanız, kap gerçekten de suy-
la dolar ve dolu görünerek eğitimli bireylerin sayısı için bir 
gösterge olur. Suyla dolu kapların verimliliği, yalnızca bilgi 
depolayan ama onu kullanma ve üretme konusunda becerili 
olmayan yapılar ölçüsündedir. Ama eğitimi bitki sular gibi 
yaparsanız, yani yine su verir ancak filizin kendi yetenekleri-
ni geliştirmesini sağlayacak biçimde sunarsanız, bitki büyür, 
her yaprak ve çiçeğinde yeni görünümler kazanır. Üretkenlik 
açısından ezberci eğitim yerine kişilerin ilgilerini uyararak 
kendi araştırma ve gelişim güçlerini kullanmalarını sağla-
yan kışkırtıcı eğitim daha üstündür. Yabancı sözcük-terimler 
bireylerin usyapılarına bir şekilde elbette yerleşirler, yani 
ezberlenirler, su dolu kap gibi bellek de onları tutar. Özgün 
sözcük ve terimler ise usyapının kendisi olurlar ve daha üret-
ken oluşumlara yol açarlar. Eğitimde kendisine gelişmesi için 
su verilmiş olan insanların sözcükleri ve terimleri kullanma 
biçimleri de üretkenliğe daha yönelik olacaktır. 
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Saklı Sözlük, Kemal Ateş

Saklı Sözlük Nasıl Bir Sözlük?

Türkçe, dünyanın hem en talihli dili, hem de en talihsiz 
dili… Yüz altmışı bulan eki kuşkusuz bu dilin en büyük tali-
hi, şansı, öteki dillere göre üstünlüğü. Ek zenginliği Türkçe-
nin doğurganlığının, yaratıcılığının önemli bir kanıtıdır; bu 
durum somut, sayısal bir gerçektir. Bir dilde her yıl pek çok 
sözcük yaratılabilir, türetilebilir; ancak üç yüz yılda tek bir ek 
yaratılamaz. Ek zenginliği gerçekten bir dil için ayrı bir şans-
tır. Ekler bir dilin en kıymetli öğesidir, kaybedilenlerin yerine 
yenisi konulamaz. Yüz altmış eki, ne İngilizcede, ne Fransız-
cada, ne Almancada bulabilirsiniz. Saklı Sözlük’te halkın bu 
ekleri nasıl işlettiğinin güzel örneklerini de bulacaksınız.

Türkçenin öteden beri çok konuşulan, çok tartışılan talih-
sizliğine gelince... Osmanlı aydını Arapça ve Farsça hayranlı-
ğı yüzünden halkın dili Türkçeyi edebiyat ve bilim dili olarak 
yeterince benimsemedi. Edebiyat dilimizin kuruluş yılların-
da yazarlar halk diline kulak vermek, çarşıda pazarda, köyde 
kasabada halktan işittikleri dili metinlerinde işlemek yerine, 
öğrendikleri Arapça ve Farsçadan, önlerine koydukları ya-
bancı sözlüklerden yararlandılar. Gerçek Türkçe, yani halkın 
dili “lisan-ı avam” aşağılamasıyla âdeta dil dışına, edebiyat ve 
bilim dışına itildi. Bu yanlış gidiş, birtakım hurafelerle, cen-
nette Arapça ve Farsça konuşulduğunu savunan fetvalarla 
desteklendi. Aşık Paşa’nın (1272-1333) “Türk diline kimseler 
bakmaz idi” diye yakındığı yıllarda, yani yazı dilimizin kuruluş 
aşamasında aydınlar halk diline kulak vermek yerine, Arap-
ça ve Farsçadan sözcük aktarmayı büyük bir marifet olarak 
gördüler. Örneğin, Türkçede ilerleme, gelişme, yükselme du-
rurken, terakki, tekamül demek daha doğru görüldü. Su, sıvı 
sözcükleri bile “lisan-ı avam” sayıldığından, “mai”, “ab” demek 
yazı yazmanın bir gereği kabul edildi. Halk dilinde güneş, ay 
varken “hurşid”, “şems”, “mah” denildi. Böylece tarihimiz bir 
ölü sözcükler mezarlığına döndü. Nurullah Ataç “kaybolan 
bir dil”den söz eder. Bir bakıma sekiz ciltlik Tarama Sözlüğü 
ile on bir ciltlik Derleme Sözlüğü bu kaybolan dilin sözlük-
leridir. Bu kayıplar yalnız binlerce sözcükle, deyimle sınırlı 
kalmadı, Nurullah Ataç’ın büyük bir kavgayla kabul ettirdiği 
“devrik cümle” de bu kaybolan dil içinden çekip çıkarıldı.

Sözünü ettiğimiz ihmal ve ilgisizlik yüzünden âdeta bir 
ölü sözcükler mezarlığı yaratıldı. Bu mezarlıkta biraz dolaş-
tığınızda hüzünleneceksiniz, üzüleceksiniz, binlerce sözcü-
ğün, bizim sözcüklerimizin neden yitip gittiklerine bir anlam 
veremeyeceksiniz. Hepsi de bizim, bizim kültürümüzün, bu 
halkın var ettiği sözcükler. Hani son zamanlarda mizahçıla-

Kitap Tanıtımı

rın uydurduğu argo bir sözcük vardır, maganda diyoruz ya 
kent terbiyesi almamış adamlara. 13. yüzyılda “yabaneri” 
denirdi böylelerine. Bu yabanerleri biraz gençse, “yaba-
noğlanı” denirdi. Şimdilerde ayıla bayıla söylediğimiz “first 
lady” var ya, inanın atalarımız bunun bile Türkçesini yıllar 
önce bulmuşlardı: ulukadın ya da uluhatun... Çocukluğum-
da “meşrubat” ile “mefruşat”ı birbirine karıştırırdım, dilimiz 
zor dönerdi, bizim değildi çünkü. 13. yüzyılda meşrubat’a 
“içit”, mefruşat’a da “evbezeği” denildiğini bu ölü sözcükler 
mezarlığını dolaştığınızda göreceksiniz.

“Halk diline kulak vermek” diyor Nurullah Ataç. Yazı 
dilimizin kuruluş aşamasında bu yapılmadı. Kaşgarlı 
Mahmut’tan başlayarak, Refik Halit Karay, Memduh Şevket 
Esendal, Osman Cemal Kaygılı, Halikarnas Balıkçısı, Fakir 
Baykurt, Yaşar Kemal, Orhan Kemal vb. yazarları kısmen de 
olsa tarayarak ihmal edilmiş, edebiyatta, yazılı metinlerde 
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Türk Dili Sözlüğü, Orhan Hançerlioğlu
Büyük Dil Ustalarımızdan Orhan Hançerlioğlu’nun Türk Dili Sözlüğü her 

aydının kitaplığında ve başucunda bulunması gerekli bir eser. Bakın kendisi 
bu değerli eseri hakkında ne söylemiş ;

Dil ile düşüncenin ayrılmazlığını, düşüncenin dili ve dilin düşünceyi 
geliştirdiğini biliyoruz. Düşüncemizi geliştirmemiz için dilimizi geliştirmemiz 
gerek. Dilimizin gelişmesi, türetilebilmesiyle olanaklı. Bir sözcüğü 
türetebilmek ve ondan yeni sözcükler yapabilmek de o sözcüğün kök 
anlamını bilmemize bağlı. Kök anlamlarını bilmediğimiz sözcükleri 
türetemeyeceğimiz gibi anlamlarını bilsek bile yabancı kökleri Türkçemizin 
kurallarıyla türetemeyiz. Nitekim kıllet kökünden gelen istiklâl sözcüğünü 
yüzyıllarca bir papağan gibi kullanmış ve ondan hiçbir sözcük türetememişiz. 
Ama bunun Türkçesi olan bağımsızlık sözcüğünün bağ kökünden birkaç 
yılda otuza yakın yeni sözcük türettik, daha da türeteceğiz. Öyleyse dilimizi 
ve bununla bağımlı olan düşüncemizi geliştirebilmek için Türkçe sözcükleri 
bilmemiz, bunun için de bir Türk Dili Sözlüğü edinmemiz gerek.

şöyle bir görünüp kaybolmuş ve kaybolmak üzere olan söz-
cükleri taradık bu sözlük için. Elimde kocaman makaralı ağır 
bir teyple ilkin 1969 yılında Kırşehir köylerinden başladığım 
derleme çalışmalarımı hep sürdürdüm, halk diline ait duy-
duğum, işittiğim her sözcüğü derledim. Bütün bu çalışma-
larım sırasında adeta dil dışına itilmiş bir dil olduğunu gör-
düm. Bu sözcükleri “yerel“ saymak, geçmişteki “lisan-ı avam” 
anlayışının devamıdır.

Saklı Sözlük, yüzyılların ihmali, ilgisizliği, bilinçsizliği yü-
zünden dil dışı bırakılmış bir dilin sözlüğüdür. Yazarların il-
gisini kaybolmuş ya da kaybolacak sözcüklerimize çekmek 
için hazırladım bu sözlüğü. Ben romanlarımda, öykülerim-
de yararlanıyorum, başkaları da yararlansın istedim.

Grade - Evre

Kriter - Ölçüt

Faktör - Etmen, Etken

Alternatif - Seçenek

Radyoterapi - Işın tedavisi

Literatür - Yazın

Stem Cell - Kök hücre

Klasifikasyon - Sınıflama

Retrospektif - G
eriye dönük

Malign - Kötü huylu

Benign - İyi huylu

Metod - Yöntem

Materyal - Gereç

Konservatif - Koruyucu

Total - Bütünsel, Tam

Efor - Çaba, Güç

Minimum - En az

Maksimum - En fazla

Negatif - Olumsuz

Pozitif - Olumlu

Paralel - Koşut

Etap - Adım, Aşama

Semptom - Bulum
Adölesan - Ergen

Reaksiyon - Tepki, Tepkime

Direkt - Doğrudan
Avantaj - Üstünlük, Kazanım

Simetrik - Bakışımlı

Detay - Ayrıntı 
Ekstra - En iyi, Fazladan

Depresyon - Bunalım

Korelasyon - Bağıntı

TÜRKÇESİ VARKEN !
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