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Sayın Meslektaşlarım,

Terim Kolu Bülteni’nin 6. sayısıyla karşınızdayız. Bu sayıda Türk Diline çok emek vermiş değerli bilim adamı          
Prof. Dr. Kaya Türkay’ın “Hekimlik Dilini Özleştirme Çabaları” konulu bir makalesini dikkatlerinize sunuyoruz.         
Doç. Dr. Ragıp Kayar’ın “Türk Tıp Dergilerindeki İngilizce Makale Sorunu” yazısını ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyoruz. Bu yazı Dr. Kayar’ın yaptığı bir inceleme sonuçlarına dayandığı için ayrı bir değer taşımaktadır.                             
Prof. Dr. Taner Çamsarı’nın “Bilim Terimleri Üzerine Düşünceler” yazısı da Türk bilim insanlarının özellikle de tıp 
doktorlarının bu konuda yapabilecekleri somut katkıların yöntemi konusunda bilgiler içermektedir.

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar’ın sunuş yazısıyla çıkan bültenimizin 
yararlı olması dileğiyle.

Prof. Dr. Taner ÇaMsaRı

Türk Nefroloji Derneği
Terim Kolu Başkanı

Terim Kolu Başkanı’ndan
Prof. Dr. Taner ÇaMSarI
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Değerli Meslektaşlarım,

Bilimsel terimlerin Türkçeleştirilmesi çabalarının devam etmesinden mutluluk duyduğumu belirterek sözlerime 
başlamak istiyorum. Günlük yoğun iş temposu ve bilimsel etkinliklerimiz arasında terim işleriyle uğraşmaya yeterince 
zaman ayıramadığımızın farkındayım. Ancak, bu  işlerin esas olarak dilbilimcilere ait olduğu savının kolaycı ve konuyu 
hafife alan bir yaklaşım olduğu kanısındayım. Aslında bilimsel olgu ve olayları tanımlayan bilimsel sözlerin kavramsal 
anlamını en iyi bilen ve yaşayan kişilerin hekimlerdir. Bu bağlamda yabancı bilimsel terimlerin Türkçe karşılıklarının 
türetilmesinde ve önerilmesinde biz hekimlere önemli sorumluluk düşmektedir. Dilbilimciler ise türetilen sözlerin 
dilbilgisi kuralları ve dil yapısına uygunluğu açısından değerlendirmeler yapmaktadırlar. Dilimizin, önde gelen dünya 
dilleri arasında hak ettiği yeri alabilmesi için bilim dili olarak benimsenmesi ve yaygın olarak kullanılmasının öğrenme 
ve öğretme gücümüze büyük katkı sağlayacağı açıktır.    

Bu bültende yer alan İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi’nden Ragıp Kayar’ “Türkçe Tıp dergilerinde İngilizce Makale 
Sorunu” başlıklı makalesi ile İngilizce’nin kuşatması altındaki Türkçe Tıp Dergilerinin durumunu bütün çıplaklığı 
ile ortaya koyduğu için kutluyorum. Bu bağlamda Türkçe tıp dergilerinde bilimsel kalitenin arttırılması, makalelerin 
elektronik ortamda dizinlerinin oluşturulması, arama motorları ile yayımlanan makalelere kolayca ulaşılabilmesi ve 
paylaşılabilmesinin üretilen bilginin kullanılabilirliğini arttıracaktır. Bu konudaki eksiklik nedeniyle bilimsel kalitesi 
yüksek birçok Türkçe makaleye ulaşılamadığı ve bulunamadığı için diğer bilimsel çalışmalarda kullanılamamakta ve 
kaynak olarak yararlanılamamaktadır. Diğer taraftan, TUBİTAK, TUBA gibi kurumlar tarafından standartları onaylanmış 
Türkçe dergilerin akademik yükseltme ve atamalardaki değerlerinin ve puanlarının arttırılmasının Türkçe nin bilim 
dili olarak kullanımına olumlu etki yapabilecektir. Bütün bu çabalara ek olarak ürettiğimiz bilginin evrensel ortama 
taşınmasında İngilizce makale yazımının da önemli olduğunu ve bu konunun desteklenmesinin yararlı olacağı 
inancındayım. Yabancı dilde başarılı bir makale yazımında ilk adımın duygu ve düşüncelerimizi en iyi şekilde ifade 
ettiğimiz anadilimiz Türkçe ile yazı yazmaktan geçtiğini bu vesile ile belirtmek isterim.  

Sözlerime son verirken başta yönetim kurulumunuzun değerli üyesi Prof. Dr. Taner Çamsarı olmak üzere TND Terim 
Kolu üyelerine Türkçemizin bilim dili olarak kullanımı konusunda gösterdikleri duyarlılığa ve çabalara çok teşekkür 
ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Ayrıca Taner hocamıza Derneğimizin resmi yayın organı olan Türk 
Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon dergisinin Türkçe editörü olarak yapmış olduğu özverili çalışmalar ve katkılar için 
şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Gültekin sÜLEyMaNLaR

Türk Nefroloji Derneği
Başkanı

Sunuş
Prof.Dr. Gültekin SüLEyMaNLar
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Bilim terimlerimizdeki Türkçeleştirme çabaları sürüyor. Kimi değerli meslektaşlarımız 
yoğun bilimsel etkinlikleri arasında bir de terim işleriyle uğraşmayı yadırgamakta bu 
işlerin dilbilimcilere ait olduğunu öne sürerek “güzel karşılıklar bulunsun kullanalım” 
demektedirler. Oysa bilimsel olgu ve olayları tanımlayan bu bilimsözlerinin kavramsal 
anlamını hekimlerden iyi kimse bilemez. Bir dil bilimci bu bilimsözlerini ancak dilbilgisi 
ve Türkçemizin yapısına uygun olup olmaması açısından değerlendirip düzeltebilir. 
Türetme ve karşılık önerme işi yalnızca hekimlerin işidir.

 Bilim dilimiz neden Türkçe olmalıdır? 

Bu sorunun yanıtını değerli bilim adamı Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’nun Türk Hekimlik 
Dili adlı yapıtından yaptığım alıntılarla yanıtlamak istiyorum.

“Yabancı kökenli sözcükler, bu dilleri anadilimiz gibi bilmediğimiz için, bize bir 
şey çağrıştırmamakta ve kafamızda açık bir anlam görüntüsü yaratmamaktadır. 
Bu yüzden Türkçe sözcükleri öğrenmek çok daha kolay olmaktadır. Yabancı 
sözcüklerin kullanıldığı durumlarda öğrenme sürecini de olumsuz yönde etkileyen 
iletişim güçlükleri ortaya çıkmaktadır. Bu durumun acısını en çok çekenler, kuşkusuz 
öğretimi oldukça güç olan hekimlik alanında, kendilerine hiçbirşey çaağrıştırmayan yüzlerce binlerce yabancı sözcüğü 
salt ses kalıpları olarak bellemek için olağanüstü çabalar gösteren öğrencilerdir.”...........“Sorunun ulusal onuru incitici, 
Türkleri yabancılar karşısında küçük düşürücü bir yanı da vardır. Böyle karışık bir dili benimsemiş görünen Türkleri 
duyan yabancılar, “Bunların kendilerine özgü bir dilleri bile yok. Frenkçe ile Arapça - Farsça karışımı bir dil kullanıyorlar. 
Bunları alsanız dilsiz kalacaklar” biçiminde yargılara ulaşmaktan kendilerini alamamaktadırlar.

Prof. Dr. Mıhçıoğlu’nun kitabından alıntıları sürdürüyorum: 

Dilde Özleşmeye Neden Karşı Çıkılır? 

Toplumda, genellikle dilin, özellikle hekimlik dilinin özleşmesine karşı duran çeşitli güçler, direnmelere yol açan çeşitli 
nedenler vardır. Bu nedenlerin başında, kişioğlunun yeni durumlara uyum sağlamak için çaba gösterme konusundaki 
isteksizliğinden kaynaklanan, evrensel bir nitelik taşıdığını bildiğimiz değişikliğe karşı direnme eğilimi gelir. Biraz da 
beyin üşengenliğinden kaynaklanan bu eğilime geniş yığınlar sözkonusu olduğunda anlayış gösterebilmekle birlikte, 
bunun en azından aydınlara yaraşmayan bir durum olduğu ortadadır.

Bir başka direnme nedeni, kimi aydınlarda belirgin bir biçimde kendini gösteren seçkincilik eğilimleridir. Osmanlı 
seçkinciliğinin izleri toplumumuzda bugün bile tümüyle silinmemiş, Cumhuriyet döneminde buna bir de özentili 
batı seçkinciliği eğilimleri eklenmiştir. Ulusal dil duygusu eksikliğiyle halktan kopukluk da bu eğilimleri kuşkusuz 
destekleyip güçlendirmektedir. Doğu kökenli özellikle Arapça kökenli sözcüklere bağlılığın arkasında bu dilin Kur’an 
dili olması, islamlığın bir çeşit birleştirici ögesi olarak algılanması, bir başka deyişle ulusal görüşün karşıtı olarak 
ümmetçi, şeriatçı görüşün benimsenmesi gibi olgular yatmaktadır.

Tutucu kişilik yapısının da, hertürlü yeniliğe karşı direnmede de etkili olduğu kuşkusuzdur.

Dilde özleşmeye karşı çıkanların, ona dokunulmaması gerektiğine inananların bir bölümü de, gizemci, doğaötesi, 
duruk bir dil anlayışı içinde görünmektedirler. Oysa Tanrı Türk dilini gökyüzünde oluşturup yeryüzüne oradan 
indirmemiştir. Dilin kuralları gibi sözcükleri de Tanrısal bir esinin etkisi altında, geçmişin karanlıklarında yitip gitmiş 
bir çağda bir toplumun bütün üyelerince hep bir ağızdan haykırılarak ortaya konmuş değildir. Dil toplum içinde oluşup 
orada gelişen bir kurumdur. Her sözcük önce bir kişinin ağzında oluşmuş, daha sonra tüm toplumca benimsenip 
kullanılarak dilin bir parçası olmuştur.”

Burada Arapça ve Farsça için kullanılan tanımlama ve betimlemelerin günümüzde İngilizce için de aynen geçerli 
olduğunu belirtmekte yarar vardır. Ancak daha da acı bir durum vardır. O dönemde Arapça ve Farsçanın yoğun 
kullanımı ve neredeyse dilin yarısını işgal etmesi kendi yönetici sınıfımızın arzusuyla idi, İngilizce de ise kararı 

Bilim Terimleri Konusu Üzerine Düşünceler
Prof. Dr. Taner ÇaMSarI

Bilim Terimleri Konusu Üzerine Düşünceler
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gene kendi yöneticilerimiz verse de Küresel güçlerin 
bunu sinsi ya da açık açık dayatmaları ve aşağılık 
kompleksiyle bezenmiş eğitim düzeyi yüksek olmayan 
kesimlerimizinde “üst-kültüre” özenme arzusuyla 
bunu hemen kabul edip uygulaması geçmişe göre 
günümüzdeki olumsuz bir farklılıktır. 

Yazının başlangıcındaki konuya yeniden dönersek.
Bizler hekimler olarak bu konuda nasıl katkı yapabiliriz 
konusunu irdeleyelim. “Türetme ve karşılık önerme işi 
öncelikle hekimlerin işidir, bu önerilerin dilin temel yapı 
ve kurallarına uyarlanması da dilbilimcilerle yapılacak 
ortak çalışmalarla gerçekleştirilir.” demiştik. Bunun 
için Türkçemizin yapısı ve sözcük doğurma özelliği ile 
türetme kuralları hakkında temel bilgileri size aktarmaya 

çalışacağım. Bu yazıda önce temel kuralları sizlere aktaracağım bundan sonraki yazılarda bu kuralların uygulanmasındaki 
ayrıntıları ve yorumları sizlerle paylaşacağım.

Türkçedeki terim yapma kuralları:

Örnekseme : Bir sözcüğün ses ve yapı özelliklerinin örnek alınarak başka sözcüklerin türetilmesidir. Dilde var olan 
ve bilinen bazı sözcüklerin biçimleri örnek alınarak ya da bu biçimlerin etkisinde kalınarak çeşitli kavramlara Türkçe 
karşılıklar bulunmasıdır. Örnek; güney sözcüğüne benzeterek “kuzey” sözcüğünün türetilmesi. Kuzey sözcüğünde kök 
olan “kuz” halk arasındagüneş görmeyen taraf, dağın güneş vurmayan yüzü anlamında kullanılır. Sal fiilindeki “saldır” 
örnek alınarak “saldırı” buna bakılarak da güldürü, bildiri vb. sözcükler türetilmiştir.

yapım ekleriyle kök ve gövdelerden terim türetme: Terim yapmada en çok başvurulan yöntemdir. Örneğin; Akıcı 
sıfatına -lık eki eklenerek “akıcılık” diye bir isim elde edilmiş olur. Anla, anlatma, anlatım buna bir başka örnektir. Kapla 
fiilinden yapılan “kaplama” da türetilmiş bir isimdir.

sözcük birleştirme yoluyla terim türetme:

Sözcükleri birleşik yazarak yabancı terimleri karşılamak dilimizin önemli üstünlüklerinden biridir. Misafirperver karşılığı 
konuksever bir örnektir. Patron karşılığı “işveren” de güzel bir örnektir. Bilgisayar, tanksavar, uçaksavar, sözdizimi 
(sentaks), akaryakıt vb.

sözcük türlerini değiştirme:

İsim olan bir sözcük gerektiğinde sıfat olarak kullanılabilir. Bunun tersi de olabilir. Cam ya da toprak birer isimdir. Cam 
tencere, toprak dam dendiğinde cam ve toprak sıfat haline dönüşür. Sıra dağ, katma değer, kıkırdak doku, katı yağ, kısa 
dalga, yanıcı gaz vb. buna verilebilecek örneklerdir.

Genel dilden sözcük aktarma:

Günlük dilde kullanılan sözcüklerden amaca uygun olanı alınır ve herhangi bir bilim alanında terim olarak kullanılır. Bir 
anatomi terimi olan dil sözcüğü sözlükte pekçok başka anlamı ifade eder, coğrafya da bir “denize uzanan alçak kara 
parçası” anlamına da gelir. Ayak sözcüğünün Sözlüğümüzde 10-15 tane başka anlamı vardır. Yani anlam kaydırma olarak 
da nitelendireceğimiz bu olanakla var olan sözcüklerimizden herhangi bir bilim dalında bir terim olarak yararlanabiliriz. 
Bir başka örnek “Kabuk” jeolojik ya da anatomik bir kavramı karşılayabilir. Kireçlenme, aşınma, başkalaşma vb. buna 
verilecek yüzlerce örnekten birkaç tanesidir.

Halk ağızlarından sözcük aktarma: Bu daha çok uzmanlık isteyen ve dilbilimcilerin yapacağı bir etkinliktir. Halk 
ağızlarındaki Türkçe sözcüklerin bulunup terim olarak kullanılmasıdır. Bitki adlarında kullanılabilir, tıpta da kullanılabilir. 
Yolak (patika, - pathway-), oylum (hacim) vb. 

Tarihi Türkçe metinlerden sözcük aktarma :

Bu da dil uzmanlarının yapacağı çalışmalar arasındadır.

Bundan sonraki bültenlerimizde bu konu üzerinde yazmaya ve dil bilgi ve bilincimizi geliştirmeye devam edeceğiz.
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Tıp Dilini Türkçeleştirmek
Prof. Dr. Kaya Türkay

Tıp dilindeki yabancı terimleri Türkçe sözcüklerle karşılama çalışmaları, 
dil devriminin ikinci aşaması sayılan terim devrimiyle başlamıştı. 
Bütün alanlarda olduğu gibi, bu alanda yapılacak çalışmalar da Türk Dil 
Kurumunun ( TDK) kuruluş amacı doğrultusunda yürütülmekteydi. 

1932 yılında kurulan TDK, dil devrimin öngördüğü çalışmaları iki ana 
doğrultuda sürdürüyordu.

1. Türk dilinin söz varlığını ortaya çıkarmak.

2. Dilimizi, gelişmiş dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe 
eriştirmek.

Bunlardan ilkini gerçekleştirmek için eski yapıtlardaki, Anadolu 
ağızlarındaki Türkçe sözleri ortaya çıkarmalıydı. İkincisi oluşturmak 
için de, yabancı terimleri özleştirmek, dilimize girmekte olanlara da 
Türkçe karşılıklar türetilmeliydi. Türkçe kendi olanakları içinde ancak 
böyle gelişebilir, böylece çağdaş bilim dili olabilirdi.

İlk doğrultuda yapılan çalışmalar başarıyla gerçekleştikten sonra, sıra 
terim devrimini başarıya ulaştırmaya gelmişti. İlk evrede, yabancı 
terimlerin Türkçe karşılıkları veriliyordu. Kılavuz niteliğini taşıyordu 
bu yayınlar. İkinci evrede sözlükler hazırlanmaya başlandı. Bu terim 
sözlüklerinde kavramların tanımları da bulunuyordu.

TDK, 81 yıllık tarihinde birçok alana yönelik çalışmalar yapmıştır. 
Matematikten spora değin geniş bir alanı kuşatan 100’e yakın terim sözlük ve kılavuzlarında yer alan birçok Türkçe 
terim okul kitaplarına girmiş, uzmanların kullanımına sunulmuştur. Toplumsal bilimlerde özellikle felsefe, dilbilim, bilgi 
işlem alanlarında olmak üzere birçok alanda Türkçe terimlerin benimsendiğini bilinen bir gerçek. Ne var ki, hukuk, 
teknikbilim, tıp gibi kesimlerde böylesi bir gelişmeyi göremiyoruz. Oysa toplumsal konumları, işlevleri bakımından 
Türkçe kaygısının en çok duyumsandığı alanlardır bunlar.

Bu nedenle tıp terimlerini Türkçeleştirme çalışmalarının ayrı bir önemi var. Başka önemli bir neden de en çok yabancı 
terim barındıran alanlardan biri olması. Önceleri adale, alamet, amudifikari, araz, asabiye, cenin, gaita, bevliyye, nisaiye, 
gibi Arapça terim, onları izleyen adaptasyon, defleksiyon, deformasyon, enjeksiyon, faktör, formasyon, obsesyon gibi 
Fransızca terimler, sonraları da adult, akut, lens, check-up, endoskopi, nodül, obasiti gibi birçok İngilizce terim girmiştir 
tıp diline. Böylece bilimsel işlevinden dolayı yabancı terimlerin en çok etkisinde kalan bir alan olmuştur. Eğitiminde 
olsun, uygulamasında olsun karşılaşılan sorunlar bu oluşumdan kaynaklanıyor. 

Bu içindir ki, daha 1930 yıllarda hekimlik dilinin Türkçeleştirilmesi gazete ve dergilerde tartışılan başlıca konulardan biri 
olmuştur. Osman Şevki ile Necdet Mahmut Otacı’nın Tıp Dünyası’nda yayımlanan “Tıp Tedrisatının Türkçeleştirilmesi” 
ile ‘Türkçe Tıp Istılahları’ başlıklı yazılarının (15.05.1929, 15.06.1933) uyandırdığı yankı, bu tartışmalarda kaynaklanır.

Şefik İbrahim İşçil ile Ali Ulvi Elöve’nin Türkçe Hekimlik Terimleri üzerine Bir Deneme adıyla yayımladıkları çalışma 
(Bursa, 1944), terim devriminin amacı doğrultusunda yürütülen bir çabanın ürünüdür. Sözlükte on iki bini aşkın 
Fransızca ile Osmanlıca terime Türkçe karşılıklar önerilmiştir.

Ne var ki, tıp gibi bir yönüyle geniş bir bilim dalını kuşatan, bir yanıyla da toplumla yakın ilişki içinde bulunan bir alanın 
terimleri özleştirmek, yaygınlaştırmak bireysel çabaları aşacak boyuttadır. Bu iş, örgütlü, eşgüdümlü, dayanışmalı 
çalışmayı gerektirir. Bu örgüt de hiç kuşkusuz TDK olmuştur. Kuruluş ilkelerinden biri de bu tür çalışmaları yürütmek, 
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yayımlamak, bu yolda çaba gösteren bireysel ya da örgütsel 
çalışmaları desteklemektir. TDK’nin bu doğrultuda ilk 
çalışması, Terim Kolunca hazırlanan Hekimlik Dili Terimleri 
başlığıyla yayımlanır. (Türk Dili-Belleten III, sayı 1-3, 1945). 
Bu yayının ardından, Kurumun kılavuzluğunda örgütlü 
çalışmaya girişilir. Bir tıp terimleri sözlüğü hazırlanmaya 
başlanacaktır. Bu çalışma için Hekimlik Terimleri Sözlüğü 
Yürütme Kurulu oluşturulur. Türkçe gönüllüleri Prof. Dr. 
Orhan Öztürk, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu, Prof. Dr. Ekrem 
Gülmezoğlu; Dr. Yaman Örs, Dr. Ceyhun Atuf Kansu bu 
kurulda yer alır. Sonraları Dr. Mustafa Şerif Onaran da 
onlara katılır. Kurulun yabancı tıp terimlerine önerdiği 
Türkçe karşılıklar, önceleri TDK’nin süreli yayını Türk Dili 
dergisinde, sonra da Hekimlik Terimleri kılavuzu I adıyla 
yayımlanır(1978). Bu yayını 2. 3., belki de geniş bir terim 
kılavuzu izleyecektir. Ne var ki bu tasarı gerçekleşemez. 
TDK, 1980 darbesiyle Başbakanlığa bağlı resmi bir kuruma 
dönüştürülür. Böylece bu çalışmaların da önü kesilmiş 
olur.

1990’lı yıllardan bu yana, TDK’nin tıp terimlerini Türkçeleştirme çalışmaları Tıp Terimleri Çalışma Grubu adıyla oluşturulan 
kurulca yürütülüyor. Verilen bilgilere göre, grup genel tıp terimlerine ağırlık vererek 3.200 terimden oluşan veri tabanını 
hazırlamış durumda. Terimlerin bu yıl veri tabanına aktarılacağı belirtilmektedir.

Tıp terimlerinin özleştirilmesi amacıyla yürütülan kurumsal çalışmalar bağlamında, Türkiye Bilimler Akademisinin 
(TÜBA) girişimine de değinmek gerekir. Bu girişim, TÜBA’nın hazırlamakta olduğu Bilim Terimleri Sözlüğü çalışmasına 
tıp alanının terimlerinin de alınmasını öngören bir tasarıydı. Bu tasarının ayrıntılarını tartışmak için, 26- 27 Aralık 
2003 günlerinde Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bir çalıştay düzenlenmişti. Türkçe gönüllüsü tıp uzmanları ile 
dil uzmanlarının katıldığı bu toplantının amacı şöyle özetlenebilir: Bütün bilim alanlarında olduğu gibi tıp dilinin de   
Türkçenin öz kaynaklarına dayanarak geliştirilmesi yolunda uzlaşma sağlamak, bu yolda çalışanlara gerekli desteği 
vermek, çabaları etkin bir eyleme dönüştürmek. Bu çabalarla tıp terimlerini de özleştirmek.  

Akademi Başkanı Prof. Dr. Engin Bermek, kapanış konuşmasında çalıştayın ortaya koyduğu sonuçtan mutlu olduğunu 
belirttikten sonra, bu sonuçlar doğrultusunda tıp terimlerinin de Genel Bilim Terimleri Sözlüğü içinde yapılandırılarak, 
2005 yılı içinde ülkemize ve insanlarımıza tıp alanında da dil bilinci, dil sevgisi kazandırabileceklerini dile getirmişti.         
(Hekimlik ve Türkçe, TÜBA, 2004: s.101) 

Ergin Bermek’in çabaları ve özverili desteğiyle başlayan, tıp terimlerini de içerecek olan Bilim Terimleri Sözlüğü henüz 
baskı evresine getirilemedi ancak çalışmalar sürmektedir.

Böylece TÜBA’nın kurumsal etkinliğiyle güncelleştirilen Türkçeleştirme çabaları tıp dilinde de istenilen düzeye erişmeyi 
sağlayabilecek ve tıp eğitimi Türkçe terimlerle verilebilecektir. Herhangi bir tıp fakültesi hastanesine girdiğimizde göz, 
kulak burun boğaz gibi üç beş dalın değil, belki bütün dalların Türkçe terimlerle adlandırıldığını görmek mutluluğunu 
yaşayabileceğiz. Belki de, hastalığımızın ne olduğunu, nelere yol açtığını öz dilimizle öğrenebileceğiz. 

Tıp alanında önemli bir başka sorun da, tıp dilinin başka bir alanda görülmeyen boyutlarda bir terim kargaşası içinde 
olması. Aynı yabancı terime önerilen değişik terimlerin oluşturduğu bir karışıklık bu. abasia: yürüyememe, yürüyemezlik, 
acclimation: çevreye uyum, ortam uyuşumu, acute: ivegen, ivecen, agnosia: tanıma yitimi, tanısızlık, bilisizlik, 
agoraphobia: alan yılgısı, alan ürküsü, pazaryeri korkusu, anemia: kansızlık, kan azlığı, anxiety: bunaltı, endişe, kaygı, 
kuruntu, korku, aphasia: söz yitimi, konuşma zorluğu, komplikasyon: karmaşa, karışıklık, travma; vuruk, örselenme, 
yaralanma gibi. Daha birçok örneğin oluşturduğu bu kargaşası, tıp alanında bir başka iletişim sorununa da yol açıyor.
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Gerek işlevsel ve toplumsal konumu bakımından, gerekse önemli bilim alanlarından biri niteliğini taşıması bakımından, 
tıp dilini Türkçeleştirip güncelleştirmek gerekir. Birçok alanda bu yolda başarıya ulaşan terim devrimi, dil bilinci taşıyan, 
Türkçe gönüllüsü uzmanlarıyla tanınan tıp alanında neden bu amacı gerçekleştiremesin? 

Hiç olmazsa, bu yolda çalışma birimleri oluşturularak tıp dilinde geçen yabancı terimler belirlenebilir. TDK ve öteki kurum, 
dernek ile üniversitelerin; Zeki Zeren, Şerafettin Canda, Süreyya Ülker, İsmet Dökmeci gibi başarılı araştırmacıların 
sözlük ya da terim kılavuzlarında önerilen karşılıklar çıkarılabilir. 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü üyelerinin düzenledikleri ‘Gökbilim Terimlerinde Dil 
Birliği’ toplantıları gibi, bütün tıp fakültelerinden seçilen uzmanların katılımıyla ‘Hekimlik Terimlerinde Birlik’ toplantıları 
düzenlenerek, belirlenen yabancı terimlere en uygun karşılıklar bulunabilir.

Bu karşılıklar, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi sitesinde yapıldığı gibi, genel tartışmaya da açılabilir. Böylece, önerilen 
terimlerde uzlaşma sağlanırken, gerekli katılım ve bilinçlendirme de sağlanmış olamaz mı?
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Giriş

Akademik yükseltmelerde SCİ kapsamına giren dergilerde yayın yapma koşulunun 
2001 de YÖK tarafından uygulanmaya başlaması uluslararası platformdaki bilimsel 
yayınlarımızın, dolayısıyla tıp alanındaki makalelerin sayıca belirgin artışıyla 
sonuçlanmıştır(1). Ancak bu artışın faturası Türkçe’ ye çıkmıştır (2): Bilim Ağı 
(Web of Science) ve SCOPUS arasındaki rekabetin bu dizinlere çok sayıda yerli 
dergiyi (ilkinde 60 ikincisinde 123 yerli dergi bulunmaktadır) kapsamına alması 
(3) bu kez atıf sorununu ortaya çıkarmış, bu ise dergi yönetimlerini atıf alma şansı 
daha yüksek olan İngilizce makalelere sıcak bakmaya itmiştir. Buna bir de dış 
yayın koşulu nedeniyle Türkçe makale bulamaz hale gelmiş olan dergilerin yayınını 
sürdürme telaşı eklenince - yabancı dergilerin reddettiği - İngilizce makalelerin yerli 
dergilerde yayınlanması pratik bir çözüm olarak görülmüş ve uygulanmıştır.

Bu durum, İngilizceyi iyi bilmeyen okurların çalışmaları Türkçe izleyememelerine ve 
daha da önemlisi bilimsel Türkçe’ nin gelişmesine ciddi bir set çekmiştir.

Karşısında bulunduğumuz bu ciddi sorunun boyutunu gözler önüne sermek için 
ulaşabildiğimiz Türkçe Tıp Dergilerindeki İngilizce makalelerin oranını, ve konuyla 
ilişkili olduğu için dergilerin dil politikalarını araştırdık.

Tıp Dergilerimize Genel Bakış

İncelememizi, Tepecik Eğitim, 9 Eylül Tıp Fakültesi ve Ege Tıp Fakültesi 
Hastanelerine ait Kütüphanelere giderek Türkçe Tıp Dergileri bölümünde varolan son sayıların üzerinde gerçekleştirdik. 
Ayrıca kütüphanelerde bulunmayan ancak varlığını bildiğimiz birçok dergiye de internet aracılığı ile ulaştık.

İncelememiz sonunda saptayabildiğimiz 217 dergiden 145’ine (%66.8) ait bilgilere ulaşabildik. İngilizce yayınlanan 20, 
Diş Hekimliği ve Hemşirelik alanındaki 10 ve haber bülteni ve çeviri düzeyindeki 10 dergi çalışmaya alınmadı.

İnceleme 145 dergi üzerinde gerçekleştirildi. 28 dergi özel bir tıp yayıncılık kuruluşuna ait olduğu için (Türkiye Klinikleri, 
Ankara) ayrıca değerlendirildi.

Geri kalan 117 dergi dört alt grupta incelendi:

a) Derneklere ait dergiler (56 dergi)

b) Fakülte dergileri (30 dergi)

c) Eğitim Hastanesi dergileri (16 dergi)

d) Diğer Kurum dergileri (15 dergi) 

1994 teki bir çalışmada ülkemizde yayınlanmakta olan tıp dergilerinin sayısını187 bulmuş bunlardan 13’ünün (% 7) 
İngilizce basıldığını bildirmiştik (4)

Türk Tıp Dizini ve Dergiler

2009 yılında Türk tıp Dizini (TTD)’ nde 82 dergi bulunduğu, listemizdeki 109 dergiden yalnızca 44’ünün (%40.4) dizinde 
yer aldığı belirlendi. 4 a dukça yakın olup (%3 4.6-43.4) arasında değişiyordu.

Türkçe Tıp Dergilerinde İngilizce Makale Sorunu
ragıp kayar, İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi, 1.Cerrahi klinik Şefi
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Dergilerin Dil seçimi

217 Dergiden 20’si (%9.2) İngilizce yayınlanmakta, 
ulaşılan 109 dergiden ise 30’u Türkçe (%27.5) ve 79’u ise 
(%72.5) iki dilde (Türkçe ve İngilizce) yayınlanmaktadır. 
(Tablo.1) 1994 teki çalışmamızda İngilizce basılan dergi 
oranı % 7 idi (4).

Türk Tıp Dizini’ndeki makalelerin ise % 25 inin İngilizce 
olduğu belirlenmiştir (5).

Dergilerin Dil Düzeltmeni Görevlendirmesi

İncelediğimiz 111 dergiden 19’unda İngilizce (%17.1) ve yalnızca 5’inde Türkçe ve İngilizce (%4.5) dil düzeltmeni 
görevlendirilmiştir (Tablo.2).

Dergilerin Dil’e İlişkin İstekleri 

“Yazarların Dikkatine” bölümünü inceleyebildiğimiz 109 dergiden 59’unda (%54.6) başvuracak makalelerdeki dil 
hakkında öneriler bulunurken, geri kalan %45’lik bir oranda böyle bir maddeye yer verilmediği görüldü (Tablo.2).

Dergilerin Türkçe Politikaları

“Dile İlişkin Yaklaşımlarını” açıklayan 59 dergiden 37’si Türk Dil Kurumu (TDK)’nun sözlük ve yazım kılavuzlarını, 10’u 
ise bunlara ek olarak Terim Sözlüklerinden yararlanılmasını önermişlerdir.

Yalnızca 6 dergi makalelerdeki Türkçe’ nin bir düzeltme kurulu (redaksiyon komitesi) ile gözden geçirileceğini, bir başka 
6 dergi ise “Türkçeye özen ve saygı gösterilmesini” istemiştir.

Yalnızca 4 dergi İngilizce makale kabul edilmeyeceğini bildirmiştir.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi de 2010 yılında Türkçe Editörlüğü kavramını getirmiş. Yazarlara yazım 
kuralları bölümünde, İçeriğe dokunmamak koşuluyla yazıların Türkçesinde değişiklik yapılabileceği yetkisinin olduğunu 
bildiren bir duyuru eklemiştir.

Türkçe Tıp Dergilerinde İngilizce Makalelere yaklaşım

79 iki dilli (Türkçe-İngilizce) dergi içinde yalnızca 3’ü (%3.8) İngilizce makale kabulü için yazarların yabancı olma 
koşulunu ileri sürmüşlerdir.

5 dergi özellikle İngilizce makaleleri destekleyeceklerini bildirmişlerdir (Tablo 3).

Bazı dergiler “uluslararası yayın dili” kabul ettikleri İngilizce yazılmış makalelerin “öncelikli” olduğunu açıklamıştır.

Bazı dergilerse Türkçe makale yollayan yazarlardan yazılarının İngilizce’ye çevrilmesini isteyebileceklerini, bunu yazar 
yapmazsa editörlükçe çeviri yapılabileceğini bildirmektedir. Yine bazı dergilerse yazarı sonradan yormamak için yazılarını 
iki dilde hazırlamalarını önermektedir (Tablo 1).

Türkçe Tıp Dergilerinde İngilizce Makale Oranı

İncelenen 117 dergide 1225 makale 
yayınlanmış olup bunların 219’u (%17.9) 
İngilizce’dir. İlk 3 alt grupta İngilizce 
makale oranı birbirine yakın olup ( %12.4-
18.2) aralığında seyrederken 4. ncü alt 
grup olan diğer kurumlara ait dergilerde 
bu oran %32.1’e yükselmektedir 
(Tablo.2). Bunun açıklaması yabancı 
dergilerin reddettiği İngilizce makalelerin 

Tablo 1: Tıp dergilerinin dil seçimi.

sayı Türkçe (%)

Dernek Dergileri 53 16 30.2

Tıp Fak.Dergileri 30 6 23.1

Eğitim Hastn. Derg. 15 5 33.3

Diğer Kurum Derg. 15 3 20.0

Toplam 109 30 27.5

Tablo 2: Dergilerin dile ilişkin verileri (% Yüzde olarak).

TTD(+) Dil Mad.(+) Dil Danışm.(+) İng.Mak.Oranı

Dernek Dergileri 43.4 57.6 22.2 16.1

Tıp Fak.Dergileri 34.6 50.0 22.2 18.2

Eğitim Hastn. Derg. 40.0 38.5 33.3 12.4

Diğer Kurum Derg. 40.0 66.7 13.3 32.1

Toplam 40.4 54.6 21.6 17.9
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en kolay kabul edildiği grubun “diğer 
kurum” dergileri olmasıdır.

sonuç ve Öneriler

Yukarıdaki veriler Türkçe Tıp Dergilerinin 
İngilizce’nin kuşatması altındaolduğunu 
göstermektedir. İngilizce dergilerimizin 
yaklaşık %80’ine sızmış durumdadır.

Tıp Dergilerimizde dil politikası %45 
oranda göz ardı edilmiş, var olanlarda 
da politika olarak TDK sözlüğü ve yazım 
kılavuzunu önermekle yetinilmiştir.

Bu verilerin Türkçe bilim dilinin gelişimini 
ve geleceğini olumsuz etkilediğini göz 
önüne alırsak, YÖK’ün İngilizce yayına 
verdiği primi “Türkçe Yayına” da -hiç 
olmazsa yarısı kadar- tanıması beklenir. 
Örneğin, istenen “her yabancı yayına 
karşılık TTD’ndeki dergilerde yayınlanmış 
iki Türkçe makale” koşulu getirilebilir.

Bir başka seçenek de, yabancı 
dilde yayınlanmış Türkiye kökenli 
makalelerin, güncel bir Türkçe ile çevrilerek ayrı bir dergide basılması ve araştırıcılara güncelliğini yitirmeden ve 
ücretsiz olarak ulaştırılmasıdır. Bu seçeneği bir dergimiz uygulamaya geçirmiştir: Türk Radyoloji Derneğinin 
“Diagnostic and Interventional Radiology” isimli İngilizce yayın organının Türkçe Çevirisi “Türk Radyoloji Bülteni” adıyla 
yayınlanmaktadır…

Bütün bunların üstünde olan gerçek ise, dergilerimizde doğru, anlaşılır ve standart bir Türkçe için, Türkçe Dil Düzelt-
menlerinin görevlendirilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.
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Tablo 3: Türkçe tıp dergilerinde İngilizce’ye yaklaşım.

• İngilizce makalelere özel destek veriyoruz.

- Osteoporoz Dünyası
- Türk Romatoloji Dergisi

• Uluslar arası yayın dili olan İngilizce yazılmış makaleler önceliklidir.

- Erciyes Tıp Dergisi

• Türkçe makalelerimizi İngilizce’ye çevirmenizi isteyebiliriz, bunu yapamazsanız 
Editörlükçe yapılabilir.

- Türk Patoloji Dergisi

• Makalelerinizi mümkünse iki dilde gönderiniz.

- Acta Orthop Traumatol Turc
- Türk Radyoloji Bülteni

* Dergimiz resmi yayın dili olarak İngilizceyi kabul etmiştir.
 -acta Orthop Traumatol Turc




