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Sunuş
Prof. Dr. Turgay Arınsoy

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nefroloji Derneği Terim Kolu tarafından hazırlanan Türk Nefroloji Dergisi/Terim Kolu Bülteninin yayın 
hayatına girişinin 11.ci yılında sizlerle birlikte olabilmenin sevinci içindeyiz.Türkçenin bilim dili olabilmesi için 
yıllardır özverili çabaları ile bültenin oluşmasına katkıda bulunan değerli arkadaşlarımıza ve Terim Kolu Başkanımız 
Prof. Dr. Taner Çamsarı’ ya çok teşekkür ediyorum.

Bu sayıda, Prof. Dr. Ferah Sönmez’in ‘’ Türkiye’de bilim dili, üniversiteler ve böbrek hastalıkları bilim dalının 
gelişimi’’ başlıklı güzel yazısında İbn-i Sina ve Farabi’den başlayarak Fatih Medresesi, Darülfünun ve İstanbul 
Üniversitesinin kuruluşuna kadar olan süreç özetlenmektedir. İlk başlarda Farsça ve Arapça olan bilim dili, 
tanzimat döneminde Fransızca olarak kabul görmüştür. Cumhuriyetimizin kuruluşu ile birlikte büyük Atatürk’ün 
önderliğinde bilim dilinin Türkçe olması için çalışmalar başlatılmıştır. Atatürk’ün ‘Batı dillerindeki kavramları 
anlatacak keskinlikte ve açıklıkta Türk Bilim Terimleri tespit edilecektir’ şeklindeki sözü bilim alanında gelişebilmek 
için ana dilin ne kadar önemli olduğunu en güzel biçimde vurgulamaktadır. Prof. Dr. Ferah Sönmez’in yazısının 
ikinci bölümünde 1933 ile 1945 yılları arasında Nazi Almanya’sından kaçan Alman bilim adamlarının Türk bilim 
dünyasına ve üniversite hayatına yaptıkları katkılar anlatılmaktadır. Bu bilim adamlarının belki de en önemlisi 
olan Ord. Prof. Dr. Erich Frank’ın Türk Tıbbına, dahiliye bilim dalına ve özellikle de Nefroloji Bilim dalına olan 
büyük katkıları özetlenmektedir. Prof. Dr. Erich Frank 1941‘de ‘Dahili Böbrek Hastalıkları Kliniği’ adlı eserini yazdı. 
Bu kitap Türkiye’de Böbrek Hastalıkları alanında yazılmış ilk eserdi. Bu önemli eser yazıda ayrıntılı bir biçimde 
incelenmektedir.

Bültenimizin bu sayısında yer alan Doç. Dr. Ragıp Kayar’ın ’’Tıbbi Türkçemizde reform neden gerekir? Dil 
bilincinin bilimsel gelişime etkileri‘’ başlıklı önemli ve ilginç yazısında tıp alanında son yıllarda yaygınlaşan 
İngilizce hakimiyetinin öğrenciler, hekimler ve hastalar üzerinde yarattığı olumsuzluklar anlatılmaktadır. Yazara 
göre ‘’Akademisyen ve akademisyen adaylarının yabancı dildeki yayın sayılarını artırmaya yönelik politika ve 
destek, arzulanan bilimsel gelişmeyi sağlayamamış ve gereksiz kaynak tüketimine yol açmıştır. Zararlar bununla 
kalmamış, tıp dilimizin yozlaşması ve yabancılaşmasına yol açılmıştır. Dilimizdeki bu yabancılaşma, hekimlerin 
hasta ve yakınlarıyla iletişimini bozmuş ve Tıp Fakültelerindeki eğitimi de olumsuz etkilemiştir. Bu zararların 
giderilmesi için geniş çaplı ve uzun vadeli önlemlere gerek vardır. Alınacak önlemlerin odağında ise “Tıbbi 
Türkçe’mizin anlaşılırlık ve akıcılık yönünde geliştirilmesi olmalıdır’’. Üzerinde çok düşünülmesi ve tartışılması 
gereken bir yazı olduğu kanısındayım.

Prof. Dr. Emin Sami Arısoy’un ‘’Türk Milleti, Dilini de Yabancı Diller Boyunduruğundan Kurtarmalıdır.” başlıklı 
önemli yazısında ise dilimizin yozlaşmasının yarattığı sorunların yalnızca bilim alanında değil sosyolojik olarak 
da ülkemize verebileceği zararlara dikkat çekiyor. Dil- ulus bilinci bağlantısını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyarak 
çözüm önerilerini sıralıyor.

Türkçe’nin bilim dili olması için hep birlikte daha çok çaba ve özen göstermemiz ve yaşamın her alanında 
dilimize sahip çıkmamız gerektiğine inanarak, bültenimizin bu sayısına katkıda bulunan değerli hocalarımıza 
tekrar çok teşekkür ediyorum.

Sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr. Turgay ARıNSOY
Türk Nefroloji Derneği Başkanı

Türk Nefroloji Derneği / Terim Kolu Bülteni - Ocak 2016 / Sayı 112



Terim Kolu Başkanından
Prof. Dr. Taner ÇAMsArı

Sayın Meslektaşlarım,

Türk Nefroloji Derneği Terim Kurulu’nun yayın organı olan Terim Kolu Bülteni’nin 11. Sayısını sizlere sunuyoruz. 
Bu sayıdaki yazıların tanıtımını ve yorumunu yapan TND Başkanı değerli meslektaşım ve dostum Prof.Dr.Turgay 
Arınsoy’a öncelikle yaptığı güçlü yorumlar ve bu davaya verdiği destek için teşekkürlerimi sunuyorum. Arınsoy’un 
yaptığı bu yorumlardan sonra ben sayı içeriği hakkında ek bir yorum ve açıklamada bulunmayacağım. Her biri 
birbirinden değerli üç yazar ve yazı okuyacaksınız.

Son yıllarda hastanelerimizde mesleklerini uygulayan genç meslektaşlarımız ve asistanlarımızın, gerek 
Bilim Dilimiz gerek günlük konuşma dili konusundaki ”hal-i perişanını” gördükçe; içtenlikle söylüyorum: Çok 
üzülüyorum !

 Pırıl pırıl aydınlar olması gereken bu genç doktorlar, hastanelerde tümüyle kendi kapalı devreleri içerisinde 
bir “iletişim ortamı” oluşturmuşlar. Kendi dilleriyle konuşuyor, kendi kısaltmalarını kullanıyor, hatta bu tarz bir 
yazılı ve sözlü iletişimden adeta zevk alıyorlar. Geçtiğimiz günlerden birinde hastane bahçesinde genç bir asistan 
kardeşimle karşılaştım, adını söylemiyorum temsilen “Ayşe” diyelim, sordum:

- AYŞE MERHABA ! NEREYE GİDİYORSUN ? 

 Şöyle yanıt verdi :

-MERHABA HOCAAAMMMM ! ONKOYA GİTTİM KONS VARDI, DÖNÜYORUM.

 Ben de gülerek ve hafif alaycı yanıt verdim :

 -AYŞE REKONS OLURSA, GEÇERKEN NEFROPOLE GEL !, Bİ KAAAVE İÇERİZ ! 

-HOCAM ÇOK YOĞUNUM, GASTROPOLDE DE Bİ İŞİM VAR!

Ben hafif alaycı olarak takılmaya devam ettim,

-KONSTANTİNOPOL’E DE uğrayacakmısın Ayşe ?

-?????

- YATIŞ VERDİN Mİ AYŞE ?

 -HAYIR HOCAM ! YATIŞ VERMEDİM ! NOT KAPATTIM.

Ben bu ülkede doğdum, Cumhuriyetin mütevazı okullarında eğitim gördüm, ilkokul, ortaokul, lise, Tıp Fakültesi. 
Bu kakafonik, kulağı tırmalayan, içeriksiz dil bana yabancı geliyor ! Bana bu öğretilmedi, dil bilinci verildi, çağdaş 
bir eğitim aldım ve dünyanın başka ülkelerindeki meslektaşlarımla karşılaştığım zaman hiçbir şekilde kendimi 
onlardan eksikli olarak duyumsamadım.

Bu gençlerin bu kadar kimlik yoksunu ve kültürel dil yoksunu olmasının nedeni elbetteki kendileri değil. Ne 
yazık ki bu kakafonik dili hocaları da kullanıyor ve bu gençler onlardan öğreniyorlar.

Dosya notlarına HİHTSEK yazıyorlar bu başharflerini koyu olarak belirttiğim şu anlatıma denk geliyor. Her İki 
Hemi Toraks Solunuma Eşit Katılıyor !!!

Ama hastanın kan basıncına bakmıyorlar, nabız sayısından haberleri yok ! Hastayı muayene etmek yok! Olsun!, 
HİHTSEK !! Dünya bir yana her iki hemitoraksın solunuma eşit katılması bir yana. Akciğer sorunu olan olmayan 
bütün hastalarda bu böyle. ”Yasak savmanın”, Yani, ben bu hastayı tümüyle sistemik muayene yaptım demenin, 
bu kadar ucuz ve gerçekdışı olması neden ?

TİTİNDE Proteinüri mi var ? KEBİC geçiren hastanın akciğer grafisindeki interstisyel markingler çok mu belirgin? 
İdrarında hematüri (Kan işeme) mi var ? 

Şimdi ; işin bu gülmece yanını bir yana bırakarak bu olguyu nedensellik bağlamında irdelememiz gerekir.
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Kendi dilinde kültüründe bir varlığı birikimi ve buna dayalı bir kimliği olan bireyler bu kimlik ve kültürlerine 
yabancı bir unsurla (yeni bir sözcük, yeni bir kavram, terim, yabancı bir sözcük, farklı bir davranış, farklı ve yeni bir 
tıbbi uygulama vb. ) karşılaştıklarında bir çekince duyarlar bunu kültürel süzgeçlerinden geçirirler ve kullanılması 
gerekiyorsa bu süzgeçleme işleminden sonra kullanırlar. Kültürel birikimi olan toplumların bir ölçüde muhafazakar 
olmasının nedeni budur. Ünlü İngiliz muhafazakarlığını buna örnek verebiliriz. Değerlerini özümsemiş ve 
ona hak ederek sahip olmuş toplumların birikimli insanları böyle davranıyor. Çin, Japon toplumlarındaki, İran 
toplumundaki muhafazakarlıklar da buna verilebilecek diğer olumlu örneklerdir.

Bu sağlam birikimden yoksun olan bireyler ise esen rüzgarlara göre yön değiştirir, hiçbir özdeğer direnci 
gösteremezler. Dillerini, deyimlerini, söylemlerini bir moda olarak yılda 3-5 kez değiştirler ve ne yazık ki bunun 
ayırdında bile olmazlar.

Atıyorum kafadan ! (örnek veriyorum, sözgelişi. vb. )

Aaaynen öyle ! ( evet katılıyorum vb.)

Var mı böyle bişey yaaa ??? ( şaşırıyorum )

Sıkıntı yok ! (sorun yok, çözeriz vb.)

Hani ? Hani ? Hani ? (Her tümcenin sonuna rutin olarak eklendi son birkaç yılda..)

Yani ! (Evet, hayır vb. her anlama gelen söylediğinize katılıyorum özünde bir sözcük.)

Geldin mi ? Yani; Gittin mi ? Yani !; Beğendin mi ? Yani !; Beğenmedin mi ? Yani?; Acıktın mı ? Yani ! ; İzmir’e mi 
gideceksin ? Yani...

Bu kadar kimliksizlik ve kültürsüzlük, ”moda olan kötü jargon” diye tanımlayabileceğimiz manzarayı, Üniversite 
ortamında her gün görüp yaşamak insanı gerçekten üzüyor. 

Değerli meslektaşlarım, Cumhuriyetimizin ve Atatürk’ün başlattığı Dil Devrimimizin dünya çapında bir başarısı 
vardır ve bu birikimler, son 20-25 yılda çokca aşındırılmış ve yozlaştırılmış olmasına karşın halen ana yapısını ve 
işlerliğini korumaktadır ve gelecekte de, daha büyük başarılara evrilecektir. Gündelik dilde bu kadar ıskalayan 
bir toplum bilim dilinde ne yapar ? sorusu aklıma geliyor ama, Cumhuriyet devrimlerimizin o koşullardaki onca 
başarısından sonra umutsuzluğa yer yok diye düşünüyorum.

Ben kişisel olarak umutsuzluğu hiç sevmem bu konuda da umutluyum.

Keyifle okuyacağınız ve yararlı olmasını umduğumuz yeni bültenimizle karşınızdayız.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Taner ÇAMSARı
Türk Nefroloji Derneği
Terim Kolu Başkanı
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Toplumlar akla ve bilime verdikleri değer ölçüsünde 
kalkınmışlardır. Bilim hiçbir zaman tek bir milletin, 
ırkın, dinin ya da dilin tekelinde kalmamış, uygun 
ortam bulduğu her koşulda gelişmiştir ve gelişmeye 
sürdürmektedir. 

İslamın altın çağında yaşayan Türkler olan İbn-i 
Sina ve Farabi gibi bilim adamlarının tıp bilimi de ilgili 
eserleri Farsça’dan, Arap olan İbn-i Heysem’in özellikle 
ışık ve görme ile ilgili eserleri Arapçadan çevrilerek 
Avrupa’da da bilime ışık tutmuştu. Bu nedenle Osmanlı 
döneminde de hekimlikle ilgili yapıtlar Arapça ya 
da Farsça yazılmaya başlamıştı. Örneğin Yıldırım 
Beyazıt döneminin Arapça yazan hekim yazarlarından 
Celalettin Hızır ‘Teshil (bakılık)’adlı eserinin önsözünde 
bu kez herkesin anlayabilmesi için Türkçe yazdığından 
dolayı okuyuculardan özür dilemiştir. 

Toplumları geliştirecek fikir ve buluşları üreten bilim 
kurumları üniversitelerdir. Osmanlı döneminde 1453‘te 
kurulan Fatih Medresesi Osmanlı döneminin ilk önemli 
bilim merkeziydi. ll. Mahmut Döneminde batıya açılma 
sürecinde kurulan orduya hekim yetiştiren Tıphane ve 
Cerrahhane 1838’de birleşerek bugünkü Galatasaray 
Lisesinin bulunduğu yere taşındı. Arapça yazılı kitaplar 
batı dillerine çevrildikten sonra batıda kendi dillerinde 
bilim gelişmeye başlamıştı. O dönemdeki kitaplar 
Fransızca olduğu için Tıp bilimi de Fransızca öğretilmeye 
başlandı. ll. Mahmud’un amacı, kendi konuşmasından 
anlaşıldığı üzere, Fransız dilini öğretmekten ziyade tıp 
bilimini öğretmek ve daha sonra Türkçe olarak Osmanlı 
Ülkesine yaymaktı. Bu dönemde Fransızca eğitim 
nedeni ile iyi hekim yetişmediği, tıp eğitiminin eksik 
kaldığı görüşleri de ortaya çıkmaya başladı ama eğitim 
Fransızca devam etti.

1863 yılında ilk Darülfünun’da (fen evi) Paris’ e 
eğitime giden yüksek devlet memurları ders vermeye 
başladı, ancak takip edenlerin bilgi düzeylerinin 
yetersizliği ve devlet işlerinin aksadığı gerekçesi ile bir 
yıl sonra kapandı. 1869’da Darülfünun-u Osmani, askeri 
okullardan sağlanan eğitim kadrosu ile 3 yıllık okul 
olarak ve eğitim dili Türkçe olmak üzere açıldı, fakat 3 
yıl sonunda tatil edildi. 1874’de bu defa Darülfünun-u 
Sultani olarak yeniden açıldı. Türkçe ders verecek 
kimse bulunamadığından öğrenim dili Fransızca oldu. 
1900’de açılan Darülfünun-u Şahane, 1912’de bir 
miktar mali ve idari özerklikle İstanbul Darülfünunu 

olarak değişti. 1914’de kız öğrenciler de kabul edilmeye 
başlandı. 1914’de Dr. Tevfik Salim (General Dr.Tevfik 
Sağlam) ne denli Türkçe anlatırsa dersi öğrencilerin 
daha iyi anladığını vurguluyordu. 

1924 yılında tüzel kişilik verilen Darülfünun’da 
reform ve Üniversiteyi geliştirme amacı ile İsviçre’nin 
Cenevre Üniversitesinden Prof. Malche görevlendirildi. 
Hazırlanan rapora göre Darülfünun kapatılarak 1933’ 
de batı örneğinde bir bilim yuvası olarak İstanbul 
Üniversitesi kuruldu. Yeni Türkiye Devletinin akla 
ve bilime verdiği değer ölçüsünde kalkınabileceğini 
düşünen Atatürk bilim adamlarına çok önem verdi. 
Üniversitelerin yaygınlaşması yanında fen ve değişik 
eğitim alanlarında öğretmenlerin yetişebilmesi 
için çok sayıda öğrenciyi Almanya, Fransa ve diğer 
Avrupa ülkelerine eğitim amacı ile gönderdi. Böylece 
Üniversitelerde yapılan gelişmeler ve reformlar ile 
Türkiye Cumhuriyetinde Türk biliminin temeli atılarak 
özgür düşünce, bilimsel araştırma, gerçek bilgi ve 
aydınlanma yolunda önemli adımlar atıldı.

1000 yıl önce Türkler bilimde ileri iken bilim dilinin 
Arapça ve Farsça olmasından dolayı İbni Sina gibi Türk 
bilim adamları Araplığa veya Farslığa atfedilebilmiş, 
Türk dili Türk’ün kendi eliyle ezilmiştir. Atatürk’ün amacı 
Arapça’yı ve Farsça’yı atıp, yerini Fransızca, İngilizce 
veya Almanca ile doldurarak yeni bir Osmanlıca 
yaratmak değildi. 1932‘de bir bildiride ‘Batı dillerindeki 
kavramları anlatacak keskinlikte ve açıklıkta Türk Bilim 
Terimleri tespit edilecektir’ demiştir. Atatürk’ün aynı 
yıl ‘İlim tercüme ile olmaz, tetkikle yani araştırma ile 
olur ‘ sözleri ile ilerlemenin, gelişmenin ve kültürün 
temelinde sağlam bir dilin yattığına ve dilin bilimsel 
çalışmalar yapmak için gerekli olduğuna inandığını 
anlıyoruz.

Atatürk toplumun batılılaşmasını sağlayan kökten 
reformları gerçekleştirmişti. İleri ülkeler seviyesine 
gelmek için bilimsel çalışmalara gereksinim vardı. Bu 
nedenle 19. yüzyılda ticari ve askeri olarak işbirliği 
içinde olduğumuz Almanya‘da politik ve ırkçı nedenlere 
Alman bilim dünyasından dışlanan, vatandaşlıktan 
atılan bilim adamları ile 1933 yılı Temmuz ayında 
sözleşmeler imzalandı. Bu vatansız değerli bilim 
adamları işe alınmaları ile beraber Türkçe ders 
vereceklerini ve Türkçe ders kitapları yayınlayacaklarını 
da yükümlenmişlerdi. 1933 ile 1945 yılları arasında bilim 

Türkiye’de Bilim Dili, Üniversiteler ve Böbrek 
Hastalıkları Bilim Dalının Gelişimi

Prof. Dr. Ferah sÖnMEZ 
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk nefroloji Bilim Dalı, Aydın
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adamlarının Türkiye’ye sığınmaları sürdü. 1949’a kadar 
sığınmacıların üçte ikisi geldikleri ülkelere döndüler ve 
%30‘u da Amerika’ya göç etti. 

Bu bilim adamlarından birinin adını ilk kez bir 
Üniversitenin atılmış eski arşiv dosyalarının arasında 
bulduğum İstanbul Üniversitesinin yayınlarından 1941 
basımlı sararmış bir kitapta gördüm. 1944 yılında 1620 
nolu N Baratca adlı öğrencinin okuyup notlar çıkardığı 
‘Dahili Böbrek Hastalıkları Kliniği’ adlı bu eseri Ord. Prof. 
Dr. Erich Frank yazmıştı (Şekil 1). Kimdi Erich Frank? Bu 
kitabın içeriği nasıldı? 

Erich Frank’ı Arın Namal’ın Nobel Medicus’ta, Ali 
Özden’in Güncel Gastroenteroloji’de ve Mehmet 
Şükrü Sever’in Am J Kidney Dis. 2011;58(4):654-665‘de 
yayınlanan makaleleri ile daha iyi tanıma fırsatı buldum. 

Berlin‘de Musevi bir ailenin çocuğu olarak doğan 
Erich Frank (1884-1957). 1911’de İç Hastalıkları uzmanı, 
1913‘te Doçent, 1918’de profesör olmuştu. Ortostatik 
proteinüri, esansiyel hipertansyon, hipertansif 
nefroskleroz, renal glikozüri kavramlarını ilk kez 
tanımlamıştı. Ayrıca kan glikozunun mikrometotla 
saptanması, diabet insipidus patogenezi, aplastik 
anemi ve esansiyel trombositopeni, Faktör 8 ve hemofili 
patogenezi ve hipersplenizmi tanımlaması ve sintalin 
B adlı oral antidaibetiği bulması gibi iç hastalıkları ile 
ilgili çok sayıda ve önemli buluş ve saptamaları vardı. 
Fakat Yahudi kökenli olduğu için Hitler tarafından 
görevinden uzaklaştırılan bilim adamları ile birlikte 
Albert Einstein’ın Cumhurbaşkanına yazdığı mektup 
aracılığı ile Türkiye’ye kabul edilmişti. 1934 yılında 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin Gureba 
Hastanesinde (ll. Mahmud’un eşi Bezm-i Alem Sultan 
tarafından 1843‘te yaptırılarak Bezm-i Alem Gureba-i 

Müslim Hastanesi olarak Müslüman fakir hastaların 
hizmetine sunulan hastane) bulunan 70 yataklı ll. 
Dahiliye direktörlüğüne atandı. Çalışmaları ve verdiği 
derslerle öğrenciler arasında efsane bir hoca, Gureba 
vakıf hastanesine Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
hastalarının gözünde de efsane bir hekim oldu. 

Frank ve diğer sığınmacı bilim adamlarının katkıları 
ile İstanbul Üniver-sitesi kuruluşunun ilk yıllarında 
dünyanın saygın üniversiteleri arasında ilk sırada yer 
almaktaydı. Frank, Hemşire Wolf’a diyet mutfağı, Dr. 
Steintz’e biyokimya laboratuvarı kurdurarak düzenli 

idrar ve kan incelemeleri ile hastanın 
diyetinin ve tedavisinin düzenlendiği 
klinik modelinin Türkiye’nin tüm 
kliniklerine yayılmasına öncülük etti. 
Ayrıca tüberküloz hastalarının ayrı 
yatırılacağı enfeksiyon hastalıkları 
kliniği kurulmasını önermekle, kalp 
kateterizasyonu (1949), böbrek biyopsisi 
(1950) gibi yenlikleri kliniğe sokması ile 
asistanları faklı alanlara yönlendirmiş 
ve Türkiye’de ilk kez Dahiliye içinde 
uzmanlaşmanın temelleri atılmıştır. 
Frank, 1951 yılında Almanca, İngilizce 
ve Fransızca makaleler yayınlanan 
‘İstanbul Contribution to Clinic Science’ 
adı ile dünyada tanınan ve Türkiye‘de 
İç Hastalıkları alanında çağdaş düzeyde 
araştırmaların sürdürülmekte olduğunu 
dünyanın bilmesini sağlayan dergiyi 
yayınlamaya başladı. Hitler iktidarı 
devrildikten sonra Tıp akademisine 

seçilip, altın liyakat madalyası ile onurlandırılarak 
davet edilmesine karşılık ‘Yurdumdan atılmış 
olmanın acı şaşkınlığı içindeyken, yalnız ve yalnız 
Türkiye bana kollarını açtı, burası benim vatanımdır. 
Ayrılıp nimetlerine küfranda bulunamam’ demiştir. 
Cumhuriyete bilimsel ve hekimlik yönlerinden kol kanat 
olan, topraklarımızı kendine vatan yapan bu değerli 
bilim adamı hekim 1957 yılında öldüğünde, İstanbul‘da 
büyük bir öğrenci, hekim ve halk kalabalığının 
omuzlarında toprağa verilmiştir. 

Frank’ın kliniği hastalara ücretsiz bakılan bir Vakıf 
Hastanesi olduğundan, buraya Anadolu’nun en ücra 
köşelerinden, hastalıkların her döneminden çok sayıda 
hasta gelmekteydi. Kurduğu düzenle ve bu hasta kitlesi 
ile öğrenci, uzman eğitimi, araştırma ve hastalara 
hizmet yönünde Türkiye’ye örnek olacak çalışmalar 
yürütmüştü. Frank bu elverişli şartlarda kronik nefritli 
ve nefrozlu çok sayıda hastayı inceleyerek 1941‘de 
‘Dahili Böbrek Hastalıkları Kliniği’ adlı eserini yazdı. Bu 
kitap Türkiye’de Böbrek Hastalıkları alanında yazılmış 
ilk Türkçe eserdi. 

Şekil 1
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Şimdi bu eseri bilimsel içeriği ve dili yönlerinden 
irdelemek istiyorum.

‘Dahili Böbrek Hastalıkları Kliniği’ (1941) adlı kitabın 
içerdiği konu başlıkları

1. Böbrek patolojisinin fizyolojik esasları

2. Böbrek işlevlerinin değerlendirilmesi

3. Lordotik albuminüri (yatmaktan çok lordozun 
neden olduğunu deneyimleri ile ileri sürmüştür)

4. Akut glomerülonefrit (Had münteşir glomerülonefrit)

5. Böbrek hastalıklarının özel tipleri (bakteriyal 
endokardit, hepatonefrit)

6. Nefrotik sendrom

7. Hipertansiyonlar 

8. Üremi (Amonyak oluşumu, kronik ve akut azotemi)

9. Kronik nefritin değişik tipleri

EK: Diyet şemaları

Kitabın önsözünde belirttiği şekliyle (Şekil 2)

1. Dr. Frank Böbrek hastalıkları konusunda kitap 
yazma nedenini hastalığın her devresinde ve 
her çeşit böbrek hastalığı olan, Türkiye’nin her 
köşesinden gelen çok sayıda hastanın varlığına 
ve son senelerde fonksiyonel böbrek patolojisinin 
hızla gelişimine bağlamıştır.

2. Yeni bilgileri, buluşları ve fikirleri bu hastalar 
sayesinde kontrol edebilmiş ve kendisi yeni 
yorumlarda bulunabilmiştir. 

3. Kitabın her konusu bir inceleme ürünüdür ve 
kesinlikle alıntı değildir.

4. Gelecekte bu yazılanlarda birçok değişiklik 
olabileceğini düşünmüştür. Fakat tedavi hedefini 
rastlantı ve görgü yoluyla bildiğini sanma üzerine 
kurmayan, yardım etmek ve şifa vermek için 
anlamaya çalışan klinik hekimliğinin, deneysel 
patoloji ile beraber saf fizyolojik tetkiklere dayanarak 
çok önemli ilerlemeler kaydettiğini ileri sürmüştür. 
Kitap özellikle önemi yavaş yavaş anlaşılan böbrek 
hastalıklarına bu bakış açısı ile bakmaktadır

5. O güne kadar böbrek hastalıkları ile ilgili olan 
bilgilerin noksan tarafı böbreğin işlevi hakkındaki 
fizyolojik bilgilere sahip olmaması idi.

6. Böbreğin süzme ve geri emme işlevlerinin 
bilinmesinin açtığı yol ile patolojik bulgular ve 
böbreğin çalışmasındaki bozukluklar ve hastalık 
bulguları daha çok aydınlanabilmiştir.

7. O güne kadar böbrek patolojisi klinikten bağımsız 
olarak anatomi patolojinin yedeğinde kalmıştı. 
Oysa klinisyen Volhard ve patolog Fahr’ın birlikte 
çalışmaları ile nefritik ve nefrotik sendromda asıl 
patolojinin glomerüllerde olduğu anlaşılmıştır. 

8. Eskiden bilindiği gibi hipertansiyonun sadece 
böbrekten kaynaklanmadığı, esansiyel hiper-
tansiyonun damarların hastalığı olduğu, hiper-
tansiyonda böbrekteki bulguların neden değil 
sonuç belirtisi olduğu görüşüne varmış ve kitabında 
bu yeni düşüncesine yer vermiştir.

9. Had glomerülonefritten bahsedilmiştir

10. Daha önce hiç bahsi geçmeyen had azotemi ve 
hepatonefrit anlatılmıştır.

11. İki tıp bölümünü ilgilendiren gebelik neropatileri 
ve erken sifilitik nefrozdan da bahsedilmiştir.

12. Böbreğin fonksiyonel tetkik şekilleri ve fonksiyonel 
tanılar (ozmotik basınç, lipodemi, üre klirensi, 
kan albuminleri, glomerül filtratı, Kongo kırmızısı 
birikimi gibi) anlatılmıştır.

Şekil 2
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13. Kitap bilimsel, akademik tetkiklerle ilgili hekimler 
için yazılmıştır, konuların kolay kavranması için olgu 
sunumları da eklenmiştir. Pratik deneyimi olanların, 
klinik ile laboratuvar ve patolojik bulguları sentez 
ederek, anlamadıkları bölümleri tekrar okumalarını 
önermiştir.

14. Düşünce tarzını bir zırh içine sokan böbrek 
hastalıklarının şematik sınıflandırılması yapılmamış, 
bu sınıflandırmanın yapılması kitabı okuyan 
hekimlerin düşüncesine bırakılmıştır. 

Kitabın Dili
Dr. Frank ülkemizde kaldığı 24 yıl süresince Türkçeyi 

öğrenmiştir. Derslerini Almanca anlattığında asistanlar 
tarafından anında Türkçeye çevirisi yapılmıştır. Ders 
notları Türkçe olarak da basılmıştır. Hastaları ile ise hep 
Türkçe konuşmuştur. 

1. Böbrek hastalıkları ile ilgili ilk Türkçe kitaptır. 
Kitabın gönümüzde bile rahat anlaşılan bir Türkçe 
ile yazılmasında aynı klinikte çalışan Doç. Dr. Nebil 
Bilhan en büyük rolü oynamıştır. Almanca haliyle 
birebir aynı olması Dr. Nebil Bilhan’ın iyi Almanca 
bilmesi yanında, konuya da bilimsel olarak hakim 
olması rol oynamıştır. Ayrıca bazı konuların daha iyi 
ifade edilmesinde Prof. Dr. E.Şerif Egeli de yardımcı 
olmuştur.

2. Konuyu bilmeyenlerin de rahat anlayacağı Türkçe 
sözcüklerin seçilmesine çok özen gösterildiği dikkat 
çekmektedir.

Örneğin: Nefroloji yerine böbrek hastalıkları, 
hipertansiyon yerine kan tazyikinin yükselmesi, 
prognoz yerine inzar, kronik yerine müzmin, semptom 
yerine bulum, tansiyon yerine kan tazyiki, fonksiyonel 
yerine vazifevi gibi

3. Türkçede daimi olarak kullanılan yabancı kelimeler 
de Türkçe yazım kurallarına göre yazılmıştır. 
Örneğin: reabsorpsiyon, kreatinin, patojenez, 
etiyoloji, semptomatoloji, nefroz, nefrotik sendrom, 
glomerülonefrit gibi

4. Yabancı kelimelerin dizgi hatası sonucu Türkçe-
leştirmeden yazıldığı yerler için özür dilenmiştir 
(Şekil 3).

Görüldüğü gibi Cumhuriyet döneminde akla 
ve bilime verilen önemle beraber, topluma yararı 

olacak fikir ve buluşları üreten bilim kurumu olan 
üniversite yapısında köklü değişiklikler yapılmış ve yeni 
üniversiteler açılmıştır. Bu konuda ileri olan ülkelerin 
bilimsel anlayışından ve değerli bilim adamlarından, 
gerek bu ülkelere eğitim için öğrenci göndererek, 
gerekse o bilim adamlarının ülkemize gelmesini 
sağlayarak yararlanılmıştır. Bilimde gelişmek için 
yabancı dil öğrenmek amaç değil, araç olarak görülmüş, 
aksine yabancıların Türkçe öğrenmesi ve Türkçe kitap 
yazmaları şart koşulmuştur. 

100 yıl önce yüksek öğrenim kurumlarında ders 
verecek öğretim elemanı ve bunları anlayacak öğrenci 
bulunamazken, günümüzde her şehrimizde bir veya 
birden fazla üniversite ile üniversite mezunu çok sayıda 
gencimiz vardır. Ülkemizde üniversite öğretim üyeleri 
ve üniversite öğrencileri gelişmiş ülkelerdekilerden 
daha fazla bilgi ile donanımlılar, en az bir yabancı dil 
biliyorlar ve hatta daha fazla çalışıyorlar, uluslararası 
yayın yapıyorlar, fakat yine de toplumumuzu 
geliştirecek yeterince yeni fikir ve buluş üretilemiyor. 
Oysa beyin göçü ile üniversite sonrası gittikleri gelişmiş 
ülkelerde çok daha yaratıcı olabiliyorlar. Gelişmiş 
ülkelerde başarılı olmuş, değerli bilim adamlarımızı 
aldıkları lisansüstü eğitimlerden sonra yeniden 
ülkemize kazandırırsak, onların da görüşleri alınarak 
yapılacak köklü değişiklik ve iyileştirmelerle, tüm 
insanlık için yararlı bilgi üreten, buluşlar yapan, dünyayı 
da yönetebilecek beyinler yetiştirebilen çok daha fazla 
sayıda üniversitemiz dünyanın saygın üniversiteleri 
arasında yer alabilir diye düşünüyorum.

Şekil 3
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 “Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî 
ve zengin olması millî hissin inkişafında müessirdir. Türk dili, 

dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, şuurla işlensin.

 Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, 
dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe sözlük’lerinin kapağını 
açınca, 2 Eylül 1930 tarihi, Gazi M. Kemal imzası ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ün elyazısıyla yazılmış bu sözler 
karşılar bizi…

Ata’mızın sözlerinin üstünden seksen beş yıl geçti... 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Dil Devrimi seksen üç yılı geride 
bıraktı… Atatürk’ü yetmiş yedi yıl önce yüreklerimize 
perçinledik... Ama aradan 
geçen uzun yıllara 
karşın, Ulu Önder’in ve 
sözlerinin “Türk Ulusu”na 
kılavuzluğu bugün aynı 
değerde, aynı önemde 
sürüyor.

Çünkü yerküreyi 
sömürerek, talan ederek 
ayakta duran sömürgen 
yayılmacı (emperyalist) 
güçler doymak bilmiyor, 
sömürgen yayılmacılığın 
(emperyalizm) çarkları durmaksızın işliyor ve giderek 
küreselleşiyor… Çünkü, uygar (!) Batılı, göz koyduğu 
her yere demokrasi (!), insan hakları (!) ve özgürlük (!) 
götürüyor (!) ve ulus devletleri parçalayıp yok etmek, 
ulusal kimlikleri ortadan kaldırmak, dünyayı birbirine 
benzeyen, kimliksiz, kişiliksiz, edilgen, binlerce toprak 
parçası ve insan kümeleri yapbozu durumuna getirmek 
amacını, artmış bir iştahla sürdürüyor! 

Bu amaçla, toprakların, ülkelerin talan edilmesi 
yetmiyor yayılmacı güçlere, insanların soykırım halinde 
yok edilmesi, örneğin Körfez Savaşı’nda 60.000 (altmış 
bin), Irak Savaşı’nda 120.000 (yüz yirmi bin) insanın, 
çocuk, kadın, yaşlı, hasta denmeden, camilere bile 
doldurularak öldürülmesi yetmiyor!.. 

Neden? Çünkü sömürgen yayılmacılık, hiçbir 
işgal gücünün işgal edilen ülkenin halkından daha 
kalabalık olamayacağını biliyor… Vietnam batağından 

çıkamamış yayılmacı orduların, sonunda Irak, ardından 
Suriye, günün birinde İran -ve günün birinde, şaşıp 
yanılıp yanlış bir hesaba kalkışması durumunda da 
Anadolu- cehenneminde boğulacağını anlıyor… O 
nedenle, dünyayı bütünüyle ele geçirme amacının 
karşısında en büyük engel olarak gördüğü “ulus 
bilinci”ni yok etmek istiyor. 

Sömürgen yayılmacılığın baş gücü, İkinci Büyük 
Savaş’tan bugüne tüm dünyaya sürekli olarak “ı want 
you! (Seni istiyorum!)” diye haykırıyor gözbebeklerimize 
bakarak. Yani, “biz”i istiyor emperyalizm; benliğimizi 
istiyor, kimliğimizi istiyor, bizi biz yapan değerlerimizi 
istiyor; ekinimizi (kültür) istiyor; dilimizi istiyor!.. Bu 
amaç içinse, elbette -doğrudan ya da dolaylı- her yolu 

deniyor. 

“Millî his ile dil arasın-
daki bağın çok kuvvetli 
olduğu”nu da biliyor 
uygar (!) Batı -ve onun 
devşirmeleri-, “Dilin millî 
ve zengin olmasının millî 
hissin inkişafında (geliş-
mesi) müessir (etkili)” ol-
duğunu da! Ulusal kimli-
ğimizi bozmanın, ulusal 
değerlerimizi yozlaştır-
makla başarılabileceği-

ni, bunun yolunun da Türkçe bozularak, dilimiz aşağı-
lanarak, yaralanarak, Türkçe’de gedikler oluşturularak, 
dilimize yabancı kullanımlar ve sözcükler sokuşturula-
rak açılacağını biliyor!

Türkiye’nin Okullarında İngilizce Eğitim
Atatürk’ün ölümüyle başlayan öndersizlik sürecinde, 

-çok uzun yıllardır- ülkemizdeki eğitim kurumlarında 
Türkçe’nin özenle öğretilmesi savsaklanıyor. Bunun 
yerine, çocuklarımızın, hem de devlet okullarımızda, 
daha ilk sınıflarda İngilizce gibi yabancı diller üzerinden 
eğitilmesine (!), en azından ilgili ülkelerin dil ve 
kültürüne yakınlık duymayı öğrenmesine başlanıyor…

İlköğretim okulları ve liselerimizde Türkçe eğitim 
aşağılanıyor. “Türklerin Ülkesi”nde Türk anne babaların 
Türk çocukları, -ne yazık ki- İngilizce, Fransızca, 

“… Türk Milleti, Dilini de Yabancı Diller 
Boyunduruğundan Kurtarmalıdır.”

Prof. Dr. Emin sami Arısoy
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmit, Kocaeli

“Turkche“ değil...

“Türkçe” konuş benimle
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Almanca, İtalyanca eğitim yapan Türkiye Cumhuriyeti 
okullarında, o dilde eğitim alabilmek için, yıllarca, yarış 
atları gibi, bu okulların giriş sınavlarına hazırlanıyor! 
Türkiye Cumhuriyeti’nde, eğitim kurumlarının önemli 
bir bölümünde, lise ve üniversitelerde, öğrenciler, 
ağırlıkla İngilizce olmak üzere, yabancı dil temelli 
“hazırlık” sınıflarında eğitim alıyor ve yine ne yazık ki, 
bu hazırlığın neye “hazırlık” olduğunu da henüz bütün 
Türkler kavramıyor. 

 “Türklerin Ülkesi”nde, Türkiye Cumhuriyeti 
üniversitelerinin yine önemli bir bölümü yabancı dilde 
eğitim yapıyor, bazı üniversiteler de öğrencilerini önce 
yabancı dil “hazırlık” sınıflarında eğitiyor (!). Öylesine 
ki, yabancı dilde eğitim yapan üniversitelerimizde, 
Türk Devrim Tarihi dersleri bile yabancı kitaplar temel 
alınarak, yabancı bakış açısıyla, elbette ki İngilizce 
olarak işleniyor!.. 

Türkiye Üniversitelerinde İngilizce’nin 
Önemi

Yükseköğretim kurumlarımızda, araştırma görevlisi 
kadrolarının sınavlarından öğretim üyeliğindeki aşama 
sınavlarına kadar her adımda, yabancı dil bilgisi ya da 
yabancı dilde yayın yapma gibi etkinlikler daha çok 
puan getiriyor. Üniversiteler ve sınav kurulları, Türkçe 
yapılmış çalışma, sunum ve yayınları önemsemiyor, 
neredeyse yok sayıyor. Bu nedenle, Türkiye Cumhuriyeti 
üniversitelerinin öğretim üyeleri, ilerleyebilmek, 
örneğin doçent ya da profesör olabilmek için, öncelikle, 
İngilizce sunulmuş çalışma ve yayınlar yapmanın peşine 
düşüyor. Bu yayınların yabancı ülkelerde yayımlanan 
dergilerde yer alması, ilerleme yolunu daha çok ve 
daha çabuk açıyor. Böylece Türk “bilim adamı”, kendi 
ülkesinin sorunlarını belirleyen ve çözüm önerileri 
üreten araştırmalar yapmak yerine, yabancı ülke 
dergilerinde yer alabilecek ve Türkiye’nin sorunlarıyla 
hiç ilgisi olmayan çalışma ve araştırma konularına 
yöneliyor... 

***

Bütün bu uygulamaların savunusu, dünyanın artık 
küçüldüğü ve bugün artık bir ya da birkaç yabancı dil 
bilmenin önemi üstünden yapılıyor. Elbette, yabancı 
dil öğrenmenin önemini kimse yadsımıyor. Ama bir 
ülkedeki (Türkiye) eğitim dilinin, giderek, o ulusun 
(“Türk ulusu”) anadili (Türkçe) dışında, o ulusa bütünüyle 
yabancı bir dil (İngilizce) durumuna gelmesinin, bilim 
etkinliklerinin yabancı dil ağırlıklı olmasının, o ülkenin 
(Türklerin Ülkesi) çıkarına olamayacağını; böylesi bir 
“eğitim” anlayışının o ulusun insanlarını, en azından, 
kendi ülkesinin dil ve kültürüne karşı sevgisiz, ama o 

yabancı dilin köken aldığı ülke ve kültürüne yakınlık ve 
benimseme duygularıyla donanmış yetiştireceğini de 
herkes biliyor. 

Yaralı Türkçemiz
Türk kültürünü “yeniden biçimlendirme”nin (!) Türk 

dili eksen alınarak başarılabileceği (!) açık. Bu durumda, 
bizlere düşen görev oyunu görmek ve önlem almak…

Ama bu küreselleşme oyununda, “ulusların dillerinin 
yozlaşımı”, küresel talan ve sömürü yapbozunun diğer 
parçalarından bağımsız değil. Sömürgen yayılmacılık, 
Türkiye’ye bir “12 Eylül” dönemi armağan etti! Bu 
dönemin ülkemize armağanıysa toplumsal sorunlardan 
soyutlanmış bireyci bir gençlik ve toplum oldu. 

Türkçemiz de bu süreçten payını aldı. Atatürk’ün 
Türk Dil Kurumu bu dönemde “yeniden biçimlendirildi”; 
Türk Dil Devrimi, -çoğu kez üstü kapalı da olsa- büyük 
ve yaralayıcı tartışmaların odağı oldu, yaralandı, 
dil devrimimizin sürdürülmesi yönündeki çabalar 
aşağılandı. TDK’nin yeni yazım Kılavuzu ve Türkçe 
sözlük’ü “elden geçirildi”; sözcüklerin yıllardır 
yazılagelen yazımları değiştirildi! Öyle ki, yeni yazım 
Kılavuzu’nun adı bile yeniden İmlâ Kılavuzu oluverdi! 

Bu dönemde, genel bir kalıp olarak yurttaşlarımızın 
davranışlarına yerleşen, ülke sorunlarına karşı kayıtsızlık 
dilimiz için de gelişti; ulusumuz anadil bilincini büyük 
ölçüde yitirdi. Türkçemizin bu kimsesizlik ortamında, 
bilim ve yaşamdaki hızlı gelişmelerin doğurduğu yeni 
kavramlar, Türkçemize İngilizce kökenli “Tarzanca” 
sözcükler olarak doluştu. Yaralı Türkçemiz, kuralları 
dışında yeni sözcük ve tümce oluşumlarıyla kuşatıldı… 

Türkçe Sözlükler
Koşullar ve durum ne olursa olsun, Türkçemize ilginin 

sönmeyeceğini ve dilimizin yozlaştırılamayacağını 
biliyoruz. Çünkü anadilimiz, “ses bayrağımız”, ikinci 
“anayurdumuz”, Türk kültürünün ana nehri olarak 
yüzlerce yıldır akıp gidiyor… Geleceğe akışında yine 
arınarak yol alacak… 

Günümüzde Dil Derneği gibi, Türkçe’nin üstüne 
titreyen kuruluşlar ve Türkçe’ye gönül verenler, dilimizin 
yaralarını sarmaya çalışıyor. Kişiler ve kuruluşlar Türkçe 
sözlükler ve yazım kılavuzları hazırlıyor, yayımlıyor. 
Türkçe alanında yetkin, saygın araştırıcıların sözlük 
ve yazım kılavuzları kitapçı raflarını süslüyor. Ancak, 
Türk insanına, özellikle ilköğretim okulu öğrencilerine, 
yazarı, düzenleyicisi, yayımcısı belli olmayan ve 
hiçbir denetimden geçmemiş Türkçe sözlük ve yazım 
kılavuzları da sunuluyor!..
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK), 
12 Eylül’den sonra Türk Dil Kurumu’nu kapsayacak 
biçimde kuruldu. Bu konuda bu kurumun yapısındaki 
TDK’nin temel düzenleyici olabileceği düşünülebilir iyi 
niyetle. Bu yeni TDK ise, ne yazık ki, -1998’den sonra- çok 
uzun bir ara ertesinde bir Türkçe sözlük hazırlayabildi... 

Sonuçta, yeni kavramlar karşısında günlük dilin 
gereksindiği, bilinçle üretilememiş sözcüklerin yerini 
İngilizce’den yozlaştırılarak türetilmiş “Tarzanca” 
sözcükler dolduruyor giderek. Açılan bu yolda 
ilerlerken, birçok kendini bilmez, Türkçe sözcüklerin 
ve Türkçe’nin yapısını bozmakta kendini küstahça, 
soysuzca ve düzeysizce hak sahibi görüyor. 

O nedenle, bir süredir “döner-chi”ler “döner-
khebap” satıyor bu ülkede, kitaplarımızı “chiviyazilari” 
benzeri adı olan yayınevleri yayımlıyor, “medya”nın 
köşe yazarları “garibanizm” gibi başlıklar atabiliyor!.. 
“Art gallery”lerdeki “exhibisyon”lar, “politikacı”ların 
“argüman”ları, “fast-food”la karın doyurmalarımız, 
“tivi”lerdeki “ançormen”lerimizse konunun başka bir 
acınası boyutu. Bütün bunlar, beynimizi “full dolduruyor” 
sonunda, “off oluveriyoruz…” Boynu bükük Türkçemiz’e 
ise –özür dileyerek- “oha falan olmak” kalıyor yalnızca!..

Ama, Türk Ulusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
ulusal kimlik ve dil bilinci karartılamamış insanları, 
Türkçemizin, kıstırıldığı kurt kapanlarını mutlaka 
kıracağını ve Türklerin Ülkesi’nde Türk Dil Devrimi’nin 
bir gün mutlaka tamamlanacağını, çok iyi biliyor!.. 

***
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Tıbbi Türkçemizde Reform Neden Gerekir? 
Dil Bilincinin Bilimsel Gelişime Etkileri

Doç. Dr. ragıp KAyAr, serbest Genel Cerrah, İzmir

Giriş
Tıbbi ilerlemeler tıp literatürünün yakından 

izlenmesi, yenilikleri uygulayarak karşılaşılan sorunları 
ve varsa çözümlerini ortaya koyacak araştırmalar 
sayesinde olmaktadır.

Araştırmaların ezici çoğunluğu gelişmiş ülkelerde 
yapılmaktadır. Ülkemizde bu yeniliklerin izlenmesi ve 
bizim koşullarımıza uyarlanabilmesi bilimcilerimizin en 
önemli sorumluluğudur. Bunun için de bilgiyi yaymak 
ve olabildiğince geniş bir kitleye (öğrenciler,asistanlar 
ve genç araştırıcılar) aktarmak gerekmektedir. Ayrıca 
halkın eğitim düzeyini yükseltmek için yeni bilgileri 
kolay anlaşılır ve merak uyandırır bir biçimde sunmak 
gerekir. Bu alanda akademisyenler başta olmak 
üzere,geniş halk kesimlerinin dikkatle izlediği bazı 
siyasetçiler, televizyon ve radyo konuşurları(spikerleri) 
halkı etkileme gücü bakımından büyük sorumluluklar 
taşımaktadır. Ancak her gelişmekte olan ülkede 
bulunan yabancı dil sorunu bu noktada karşımıza 
çıkmaktadır. Oysa ki yeniliklerin anlaşılması, 
içselleştirilebilmesi için anlamayı zorlaştıran yabancı 
terimler yerine kolay anlaşılır bir dil gerekmektedir. 
Bunu da filologlar, çevirmenler başaramazlar. Bu görev, 
yeniliğin uygulayıcısı konumunda bulunan araştırıcı-
eğitimcilerin görevidir (1,2).

Ülkenin en üst düzey bilimsel kurumu olan TÜBİTAK, 
1997 den itibaren yabancı dergilerde yayınlanan 
makalelere parasal destek uygulaması başlamıştır.
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik (UBYT)’ini alan yayın 
sayısının yıllık 11-13 bin arasında değiştiği ve yapılan 
ödemelerin ise yılda 8-11 milyon TL. düzeyinde olduğu 
bildirilmektedir(TÜBİTAK 2014 Faaliyet Raporu).

Ülkemizin evrensel bilimdeki katkılarını yükseltmek 
amacıyla 2001 de YÖK, akademik kadroya başvuru 
koşulu olarak SCI-E gibi seçkin dizinlere girmiş yabancı 
dergilerde en az “üç yayın” yapmış olma koşulu 
koymuştur (3).

Bu kararları izleyen dönemde yabancı dilde yayın 
sayısı hızla artmış, ülkemizin sıralaması 45.likten 
18.liğe yükselmiştir (4). Ancak bu yayınların aldığı 
atıf sayıları, gelişmiş ülkelerce yayınlanan makalelere 
kıyasla çok gerilerde kalmıştır (4-6). Üstelik bir dış 
yayının sadece yayınlama maliyeti 1350-5000 USD 
arasında değişmektedir (7). Bu da sarfedilen bunca 

emeğin, zamanın ve parasal kaynakların bilimsel 
düzeyimize büyük ölçüde bir katkısı olamadığını 
düşündürmektedir.

Tıbbi Türkçe’mizdeki Bozulma
Yabancı dilde yayınlanan makalelerimizin aldığı 

düşük atıf sayısı, yalnızca ekonomik kayıp ve bilimsel 
başarısızlıkla kalmamış, hiç beklenmeyen ciddi 
sorunlara yol açmıştır. Teşviklerin etkisiyle yabancı 
dille makale yazılması ve yabancı dergilere başvuru 
koşulu (YÖK Doçentlik Başvuru Yönetmeliği), Türkçe 
yazılan makale sayısının önemli ölçüde azalmasıyla 
sonuçlanmıştır. Bu azalma bir yandan seçkin yerli 
dergilerde bile bilimsel kalitenin düşmesine ve hatta 
düzenli çıkarılmasını önler boyutlara ulaşmasına yol 
açarken (3,6), birçok yerli dergiyi İngilizce makale kabul 
etmeye zorlamıştır. 2011 de yaptığımız bir araştırmada 
109 yerli dergiden yalnızca 30’unun (%27.5) Türkçe 
makale yayınladığı geri kalan 79 derginin ise (%72.5) her 
iki dilde veya İngilizce makale yayınladığı saptanmıştır. 
Aynı çalışmada 117 yerli dergide yayınlanan 1225 
makalenin 219’unun (%17.9) İngilizce olduğu 
belirlenmiştir(8). Bunu doğrular şekilde, 2012 yılında 
Türk Tıp Dizinine giren dergilerin % 25’inin İngilizce 
makale kabul ettiği bildirilmiştir (9).

Yerli dergilerimizin yabancılarla rekabet edebilmek 
için İngilizce makale başvurularını kabul etmeleri de 
çözüm olmamıştır. Çünkü yerli dergilere, yalnızca 
yabancı dergilerce bilimsel düzeyi veya İngilizce’si 
yetersiz bulunduğu için reddedilen makaleler 
gönderilmiştir (3,5,10).

Gerek asistan ve gerekse uzman hekimler yerli 
dergilerde kalitesiz makaleler okumak zorunda 
kalmışlar (5,6), İngilizce’nin de yoğun etkisiyle her 
geçen gün kendine biraz daha yabancılaşan bir tıp 
dili ortaya çıkmıştır. Bu durum Türkçe makalelerin 
okunurluğunu da azaltmıştır (10).

Tıp dilimizdeki bu yozlaşmanın asıl tahribatı, 
Türkçeyi ikinci plana “iten/itmek zorunda bırakılan” 
eğitimciler aracılığı ile Tıp öğrencileri üzerinde 
olmuştur. Vizitlerde, derslerde, ders notlarında, 
kitaplarda bu bozuk Türkçe kullanılmış ve yarı İngilizce 
olan bu yeni dile kimileri haklı olarak ”TÜRKİLİZCE” 
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ismini vermiştir (11). Türkilizce özelikle karmaşık 
konuların anlaşılmasını zorlaştırdığından öğrencileri/
asistanları ve genç uzmanları, biliyormuş gibi yapmaya 
ve ezberciliğe itmiştir. Öyle ki İngilizce halk dilinde 
kullanılan kelimeler bile (örneğin:bekçi düğüm demek 
olan sentinel nod) ülkemiz yazarlarınca “tıp terimi” 
gibi kullanılmış, Yalın Türkçe sözcükler bilim dilimize 
yakıştırılamamıştır(10). Bu eğilim hekimler aracılığı 
ile halk diline de yansımıştır. MR şeklinde kısaltılan 
manyetik rezonansa hekimlerden duyduğu şekilde 
“Em Ar” demeye alışan halk, bazı hekimlerden “Me Re” 
yi duyunca neden bahsedildiğini anlayamayacak hale 
gelmiştir.

Tıp dilimizdeki bu bozulma o derece yaygınlaşmıştır 
ki, Türk Tıp Dizini (TTD) ‘ne girme hakkı kazanan 
dergilerimizin sadece makale başlıkları ve özetlerindeki 
dil yanlışlarının, dizini, standartların gerektirdiği 
şekilde oluşturmaya engel olacak düzeylere ulaştığı 
bildirilmiştir(12).

Seçkin ulusal dergilerimizden biri tarafından yapılan 
değerlendirmede, Türkçe makalelerdeki yabancı 
sözcük oranının % 48’lere ulaştığı bildirilmiştir(11).

Birçok önemli amaçları arasında “Ulusal bilim dilinin 
oluşması ve Terminoloji birliği sağlamak “da bulunan 
TTD’nin (8), 1995 den beri sürdürdüğü tüm çabalara 
rağmen bu hedeflerden uzaklaşılmasında, yabancı 
dildeki yayınların desteklenirken Türkçe bilimsel 
yayınların unutulmasının rolü büyüktür.

Ulusal Gastroenteroloji Kongresinde katılımcılarının 
%96’sının yabancı terimlerden hiçbirine Türkçe karşılık 
gösteremedikleri saptanmıştır (13). Tıp dilimizin 
geldiği bu hazin durum karşısında sayın Atmaca’nın 
dediği gibi ”Tıp öğrencisi derste, vizitlerde anadilinin 
güzel ve özenli konuşulduğunu işite işite yetişmiyor 
ise sorumluluk kimlerdedir?”(1), sorusunu kendimize 
sormalıyız.

Hasta Hakları ve Tıp Dilimiz
Hekimlik sanatının temel amacı topluma hizmet 

etmektir. Hasta ve hastalık olmaz ise tıp bilimine 
gerek de olmaz. Tıp bilimi gelişmesini, tedavi ve 
özen gösterilmeye muhtaç hastalar üzerinde yaptığı 
araştırmalar sayesinde sağlamaktadır. Çağdaş Tıp 
bilimi geçmişteki, olaydan en çok etkilenen ve hatta 
yaşamını kaybedebilme pahasına hekime boyun eğme 
konumundaki hastalara ”hekim merkezli” yaklaşım 
yerine “hasta merkezli” yaklaşımı benimsemektedir. 
Tüm araştırmalar, tartışmalar ve çabalar hastaları daha 
basit, daha konforlu, daha hızlı ve daha ekonomik 
yöntemlerle tedavi etmeye yönelmektedir. Bu 

araştırmalar deney hayvanları üzerinde bir fikir verse 
de insan üzerindeki sonuçlar çok farklı olabilmektedir.

Bu doğrultuda son on yılda ön plana çıkan hasta 
hakları, çoğu geleneksel hekim merkezli yaklaşımı 
benimsemiş hocalar tarafından yetiştirilmiş bulunan 
genç hekimlerce henüz içselleştirilememiş ve bu da 
hekim/hasta ve hasta yakını ilişkilerini olumsuz yönde 
etkilemiştir.

Çağdaş Tıp bilimi, hasta ve yakınlarına klinik tabloya 
uygun seçeneklerin endikasyon, kontrendikasyon, 
komplikasyon, mortalite ve prognoz bazında ve 
yabancı terim kullanmadan açıklamayı ve hatta bu 
açıklamaların anlaşılıp anlaşılmadığını doğrulanmasını 
da öngörmektedir (14).

Bunun kısaca anlamı : Tıp biliminin varoluşunu hasta 
ve hasta yakınının yararına borçlu oluşudur. Hasta ve 
hastalık olmasa Tıp bilimine de gerek kalmazdı.

Tıp Biliminin Gelişmesinde Dilin Rolü
Tıp dilimiz konusunda otorite konumunda bulunan 

pek çok akademisyen şu konuda birleşmektedir;

“Yabancı dildeki düşünce ve yenilikler, yerli 
sözcüklerle karşılanmadıkça bu düşüncelerin 
mantığını kavrayıp kendine yararlı olacak bir biçime 
dönüştürülemez.” (15)

Bu kavrayış ıskalandığı için, ”Yabancı dile 
yönlendirme ve teşviklerin de etkisiyle, gelişmeleri 
anlamak, içselleştirmek ve kendi koşullarına uyarlayarak 
kullanmakta yetersiz kalmıştır. Bunun bedeli ise bilimsel 
ilerleme ve gelişmelerden geride kalmaktır.” (2)

Hacettepe Deneyimi
Hacettepe Üniversitesinde yapılan bir araştırmada 

kayıt yaptıran ilk yıl öğrencilerinin % 61’ inin okuduğu 
metni anlama ve yorumlama yeteneğinin yetersiz 
olduğu saptanmıştır (16). Temel eğitimde ve liselerdeki 
eğitimin üniversite düzeyinde bir eğitime yetmediğinin 
farkedilmesi 1968’de bu Üniversitenin Temel Bilimler 
Yüksek Okulu bünyesinde bir “Türkçe Bölümü” 
açılmasına yol açmış ve bütün ilk yıl öğrencilerine ”Temel 
Türkçe” dersi okutulmaya başlanmıştır. Bu uygulama, 
dil ve düşünce arasındaki bağlantıyı anlayan ve bilim 
dilinin ancak Türkçe olması ile Üniversite eğitiminin 
başarılı olacağının kavrandığını göstermektedir.
Üniversiteye adımını atan öğrencide “Anadili Bilinci 
oluşturma” düşüncesi o denli etkili olmuştur ki, Ankara 
Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi de Hacettepe’nin 
hemen ardından ilk yıl öğrencilerini “Temel Türkçe” 
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derslerine başlatmıştır. Ne yazık ki ülkemizde yapılan 
güzel şeylerin çoğunun başına gelen, bu uygulamanın 
da başına gelmiş ve 4 yıl sonra 1972 de “Temel Türkçe” 
dersi gerekçesiz bir oldu bitti ile kaldırılmıştır (16).

Sonuçlar
Ulusal Tıp Bilimi düzeyimiz-belli merkezler dışında 

ülke genelinde bakıldığında- gelişmiş ülkeler düzeyinin 
epey gerilerinde kalmıştır. Bunda, sağlık bütçesine 
ayrılan kaynakların ötesinde mezun sayısında artış 
sağlama amacıyla, ardarda altyapıları yetersiz yeni 
Fakülteler açmak ve zaten kapasite üstü eğitim yapan 
köklü Fakültelerin kapasitelerinde yapılan artışlar 
sonucu Tıp Fakültelerindeki eğitim kalitesinde ciddi 
azalmalar oluşunun rolü büyüktür.

Akademisyen ve akademisyen adaylarının yabancı 
dildeki yayın sayılarını artırmaya yönelik politika ve 
destek, arzulanan bilimsel gelişmeyi sağlayamamış 
ve gereksiz kaynak tüketimine yol açmıştır. Zararlar 
bununla kalmamış, tıp dilimizin yozlaşması ve 
yabancılaşmasına yol açılmıştır. Dilimizdeki bu 
yabancılaşma,hekimlerin hasta ve yakınlarıyla 
iletişimini bozmuş ve Tıp Fakültelerindeki eğitimi de 
olumsuz etkilemiştir.

Bu zararların giderilmesi için geniş çaplı ve uzun 
vadeli önlemlere gerek vardır. Alınacak önlemlerin 
odağında ise ” Tıbbi Türkçe’mizin anlaşılırlık ve akıcılık 
yönünde geliştirilmesi “ olmalıdır.

Bilimcilerimiz, eğitimcilerimiz ve tüm akademis-
yenlerimiz yasal ve yönetsel önlemlerle karşılaşmayı 
beklemeksizin makalelerini, derslerini, ders notlarını ve 
kitaplarını arı bir Türkçe ile buluşturmaları, anadilimize 
gereken özeni göstermeleri ve her kesimle iletişimde 
anlaşılır olma kaygısının, kendileri ve toplum yararına 
olduğunun bilincine varmalıdır. Bunu başarabilirlerse, 
bir yandan genç hekimlerimizin kalitesi artacak, öte 
yandan hasta ve yakınları ile iletişim düzelecektir. 
Kaliteli hekim yetişmesi ülkede tıp bilimi düzeyini 
yükseltecek, araştırıcı ve eğitim kadrolarına başvuran 
adayların daha kaliteli olması sağlanacaktır.

Tıp dilimizin Türkçe’leşmesinin yaşamsal öneminin, 
Tıbbi yayıncılıkta, özelikle editör ve danışmanlarca 
benimsemesi gerekmektedir. Bilimsel liyakatin bekçisi 
olan “Bilimsel Etik” ilkelerinin titizlikle uygulanması, 
Fakültelerin öğrenci alma kapasitelerinin ideal 
düzeye indirilmesi ve Tıp dilimizde Türkçe’leşmenin 
özendirilmesi ve denetimi ile birleştiğinde ülkemizin 
Tıp biliminde çağdaş düzeye ulaşması sürpriz 
olmayacaktır. Ulaşılacak bu düzey zengin bir işgücü 
potansiyeline sahip toplumumuzun sağlık düzeyini 

yükseltirken, geliştirilecek bu modeli ülke sathına 
yayabildiğimiz takdirde sağlık turizmi aracılığı ile refah 
düzeyimize de katkı sağlayacaktır.
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Radyoloji Terimleri Bilgisi

Prof. Dr. Hüseyin Akan tarafından hazırlanan sözlük, Nobel Tıp Yayınevi’nce 
basıldı. Radyolojik terimler yanında genel tıp terimlerine de ağırlık verilen 
çalışmada yazar, terimlerin Türkçe’lerini ve Türkçe’leştirilen biçimleri ile 
İngilizce karşılıklarını vermiştir. Yabancı terimlerin Türkçe’leştirilmesinde 
uygulanabilecek bir bölümün de yer aldığı eser oluşacak Tıp Sözlüğümüzün 
önemli bir bölümünü oluşturacaktır. Eseri www.habitatyayincilik.com’dan 
edinebilirsiniz.

Türkçe’nin Tarihi Gelişmesi  

Prof. Dr. Ahat Üstüner

Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2015
www.bilgeyayincilik.com
256 sayfa, İSBN:978-605-9241-11-3

Göktürkler’den başlayıp Kıpçak,Oğuz ve Çağatay Türkçesinden Osmanlılar 
aracılığı ile dilimizin geçirdiği evre ve etkileşimleri tarihsel bir sırayla ele 
alan bu eser, alana yönelik çalışmaların zengin bir bibliyografyasını da 
sunuyor. İlgilenenler için çok önemli bir başvuru kaynağı...

Yeni Çıkan Kitaplar
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