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Sunuş
Prof. Dr. Turgay Arınsoy

Değerli Meslektaşlarım,

Terim Kolu Bülteninin 12. Sayısını yayımlamanın gururu içindeyiz. Türk Nefroloji Derneği’nin 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 ve çözüm önerileri getiren 
değerli hocalarımız Prof. Dr. Cahit Kavcar ve Prof. Dr. Ahmet Kocaman’a da çok teşekkür ediyorum. 

Türkçenin bilim dili olması için yapılan çalışmalara ulu önder Atatürk’ün bizzat liderlik ettiğini ve bu konuya çok önem 
verdiğini biliyoruz. Prof. Dr. Ahmet Kocaman’ın da yazısında belirttiği gibi Atatürk herkesten önce bunun ayırdında olduğu 
için, ‘Ulusunu yüksek istiklalini korumasını bilen Türk ulusu dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır’ demiştir.

Güzel Türkçemizin bilim dili olarak hak ettiği yeri alması için tüm üyelerimizin üzerine düşen görevi yerine getireceğine 
inanıyorum.

Yeni Terim Kolu Bültenlerinde görüşmek üzere hoşçakalın.

Saygılarımla

Prof. Dr. Turgay ARıNSOy

Türk Nefroloji Derneği Başkanı
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Terim Kolu Başkanından
Prof. Dr. Taner ÇAMsArı

Sayın Meslektaşlarım,

Türk Nefroloji Derneğimizin sürekli bir eki olan ve 12. Sayı ve 12. Yılına giren bültenimizin yeni bir sayısıyla huzurunuzdayız.

Ülkemiz tarihinde ”Kapkaranlık Bir Dönem’e ” sayfa açmak isteyen, Türkiye’mizi Sevr’den daha beter bir ortama, bölünme 
parçalanma sınırına getirmek isteyen Uluslararası güçler ve onların maşalarının yenilgisinin başladığı bu ortamda; bembeyaz 
güzel ülkemizin güzel yarınlarına, Türkçemiz’ in değerini daha da bilerek, ulusal birliğimizin bu en değerli hazinesine her 
zamankinden daha çok sahip çıkarak biz de bir katkıda bulunmak çabası içerisindeyiz. Büyük önderimiz Atatürk’ün başlattığı 
dil devrimi tüm olumsuzluklara karşın yavaşlamış olsa da süregelmektedir. Bültenimizin bu sayısında sizlere güzel bir etkinlik 
haberi vererek umutlu olmakta ne denli haklı olduğumu göstermek istiyorum. 

2 Haziran 2016 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldız ve Çocuk Hastalıkları 
A.D. Öğr. Üyesi Prof Dr. Emin Sami Arısoy’ un çağrıları üzerine Bilim Dilimiz Türkçe konulu bir söyleşide bulunmak üzere Kocaeli 
Üniversitesi hastanesine gittim. Nefroloji camiamızdan yakından tanığımız değerli hocamız Itır Yeğenağa’nın, Prof. Dr. Betül 
Kalender ve çok eski arkadaşım Psikiyatri öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Coşkun’un da konukseverlikleriyle sağladıkları sıcak 
ortamda bir saati aşkın güzel bir söyleşi yaptık. Yüz kadar dinleyicinin katkılarıyla zenginleşen söyleşi sonunda ülkemizin her 
köşesinde, bu konuda ne denli duyarlı değerli bilim insanlarının olduğunu görüp çok umutlandım ve kıvanç duydum.

Değerli meslektaşlarım, bu sayımızda gerçekten çok önemli iki yazarımızı, Türk Dili konusuna neredeyse bütün ömürlerini 
adamış iki hocamızı değerli makaleleleriyle konuk ediyoruz.

Prof. Dr. Cahit Kavcar yaşamını Türkçe’ye adamış değerli bir dilbilimcisi hocamız, halen Ankara Üniversitesinde Eğitim 
Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi olarak görevini ve çalışmalarını sürdürmekte. Bilim dili ve Türkçemizin bağımsız ve 
gelişmiş bir dil olması konusunda unutulmaz hizmetler vermiş, ödüller almış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bir bilim adamı. 
Prof. Kavcar bu yazısında Türkçeye, bilim insanlarının nasıl ve hangi yöntemlerle katkı yapabileceğini, bunun hepimizin 
görevi olduğunu, Türk Dil Devrimini, bu konudaki tarihsel gelişimi açık seçik anlatarak bizleri özendiren bilgece bir yazı 
yazmış. Prof. Kavcar’ın bu bültenimizde ikinci bir yazısı daha var. Bu yazısı, hocamızın daha önce çeşitli dergilerde yayınladığı 
“Türkçenin Güncel Sorunları” makalesinin bir bölümüdür. Bu bölüm, Avrupa Birliği’ne geçiş sürecinde bu birliğin Alfabemizle 
ilgili olarak ileri sürdüğü saçma sapan görüşler hakkında bir yanıt niteliğindedir. Çok değerli buluyorum, ilgiyle okuyacağınızı 
düşünüyorum. Uzunca ve çok değerli olan bu makalenin kalan bölümlerini başka sayılarda yayınlamayı umuyoruz. 

İkinci yazı bir İngiliz Dilbilim hocasından Prof. Dr. Ahmet Kocaman; Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz 
Dilbilim Bölümünün halen emekli olan, ancak aktif yol gösterici çalışmalarını sürdüren, unutulmaz izler bırakan bir bilim 
adamı. Prof. Dr. Ahmet Kocaman 1964 yılında, Anadolumuz’un ıssız tenha bir kasabası olan, Yozgat ili’nin Çayıralan kaza-
sında, Çayıralan Ortaokulu’nda ingilizce öğretmenim olarak, benim ilk öğretmenlerimden birisi idi. Daha sonra Hacettepe 
Üniversitesinde ben tıp okurken, hocam da orada İngiliz Dilbilimi konusunda unutulmaz kariyerine çoktan başlamış idi. Bir 
dilbilimci (İngiliz Dili), Türkçeye ve Türk Dil Kurumu’na değerli katkılar yapmış bir bilim adamı. Hocamı düşününce, her zaman 
verdiğim bir örneği anımsadım. Türkçe konuşmalarının arasına yabancı sözcükler sokuşturan, bilimsel sunumlarda zorun-
luluk olmadığı halde yabancı terimleri ısrarla, umarsızca ve aşırı kullanan meslektaşlarımız benim gözlemime göre daha 
çok İngilizcesi, Tarzanca ya da ondan biraz daha hallice olanlardır. Çok iyi düzeyde İngilizce bilenlerin Türkçe konuşurken 
ve konferans verirken Türkçeye özen gösterdiğine ben yüzlerce kez tanık oldum. Karşılığı henüz olmayan ödünç ve zorunlu 
terimlerin kullanımında kuşkusuz söylenecek bir söz yok. Prof. Kocaman çok değerli bir İngiliz Dili ve Edebiyatı hocası, İngiliz-
ceyi ve İngiliz Edebiyatını en üst düzeyde bilmek onu Türkçemize sahip çıkmaya götürmüş. Bu nedenle çok iyi düzeyde İngi-
lizce bilen sayısız meslektaşımı Türkçemize sahip çıkmaya yeniden çağırıyorum. Prof. Kocaman’ın “Türkçeyi ve Bilim Söyle-
mini Düşünürken” başlıklı yazısı gerçekten çok öğretici. Bu güzel yazıyı sindirerek okumanızı salık veriyorum.

Bu sayımızda sizlere, Türkçemiz konusunda birkaç kitap tanıtımı da yapıp yeni bir sayıda karşılaşmak üzere çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 

Esen kalınız, Saygılarımla

Prof. Dr. Taner ÇAMSARı

Türk Nefroloji Derneği, Terim Kolu Başkanı
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Türkçe ve Bilim Dili
Prof. Dr. Cahit KAVCAr

 Ankara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara

1. Giriş

İnsanın yaşamında, kişilik gelişiminde ve meslek 
başarısında dilinin çok önemli bir yeri vardır. Kendi dilini iyi 
bilip düzgün kullanmanın önemli bir yararı da yabancı bir 
dili öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır.

Türkçe bugün, yabancı dillerin etkisi, baskısı altında 
yaşama savaşı vermektedir. Bu savaş, bilim alanında, bilim 
ve meslek dallarında kendini daha yoğun olarak gösteriyor. 
Bu yazıda kısaca, bir dilin nasıl gelişip zenginleştiği, bilim dili 
Türkçe, olumlu çalışma örnekleri üzerinde durulacaktır.

2. Dilimiz Nasıl Gelişir ve Zenginleşir?

Öncelikle şu gerçeği kabul etmek gerekir: Bilim ve 
teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir dünyada, 
dilin gelişmesi, zenginleşmesi ve bağımsızlığı büyük önem 
taşımaktadır. Bilindiği gibi bir dilin, dolayısıyla Türkçenin 
gelişip zenginleşmesi için üç yol vardır: 1. Derleme, 2. 
Tarama, 3. Yeni sözcük yapma.

Halk dilindeki Türkçe sözcükleri ve söz değerlerini 
toplayıp uygun olanların genel dile kazandırılması işine 
Derleme diyoruz. Eski eserlerin incelenip taranarak Türkçe 
sözcüklerin ve söz değerlerinin ortaya çıkarılıp genel dile 
kazandırılması işine Tarama denir. yeni sözcük yapma ise 
iki yolla olur: a) Türetme b) Birleştirme.

Dilin, çeşitli alanlarda görülen hızlı gelişmelere ayak 
uydurması gerekir. Yoksa Cumhuriyet’e kadar doğu dillerinin 
egemenliği altında yaşama savaşı veren dilimiz, şimdi de batı 
dillerinin egemenliği altına girmekten kurtulamaz. Çünkü 
kendimiz duyarlı ve bilinçli çabalarla karşılık bulmazsak, 
yabancı sözcük ve terimleri olduğu gibi alıp kullanmak 
zorunda kalırız. Bu da Türkçenin yaşamasını zorlaştırır, büyük 
tehlikeye sokar. Çok önemli bir sorun bu.

Ancak, yeni sözcük-terim yaparken göz önünde tutulması 
gereken, önemli üç temel nokta vardır:

1. Yapılan ya da önerilen sözcük, dilimizin yapısına ve 
kurallarına uygun olmalı, buna özen gösterilmelidir.

2. Yeni sözcük-terim, anlamı tam karşılamalıdır.

3. Söylenişi kolay olmalı ve kulağa hoş gelmelidir (Kavcar, 
2007: 491-92).

Yer yer bu üç noktaya ya da birine uymayan, eskiden 
“galat-ı meşhur” (yaygın yanlış) denilen örnekler yok 

mudur? Elbette vardır ama bu noktalara olabildiğince özen 
gösterilmeli, bu konuda titiz davranılmalı.

Eğer Cumhuriyet’in kurucusu Büyük Önder yoğun 
emekler vererek Geometri kitabını yazmamış ve 1936’da 
dilimize 500 kadar matematik terimi kazandırmamış olsaydı, 
bugün “üçgen” yerine “müselles”, “artı” yerine “zâit”, “eksi” 
yerine “nâkıs” “eşit” yerine “müsavi” … diyecektik (Türk Dil 
Kurumu, 2009). Örneğin üçgenin alanını bulma formülünü 
şöyle ifade ediyor olacaktık: “Bir müsellesin mesâhâ-yı 
sathiyyesi kâidesiyle irtifaının darbının nısfına müsâvidir.” 
Oysa bugün bunu nasıl söylüyoruz? “Bir üçgenin alanı 
tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir.” Formülü 
de şu: S=a.h/2. Arada ne büyük fark var değil mi?  Aynı 
şekilde, “eşkenar üçgen” yerine “müselles-i mütesaviyül adlâ”, 
“içters açılar” yerine “zâviyetân-ı mütekâbiletân-ı dahiletân” 
diyor olacaktık. Böyle bir dille bilim öğretimi yapılabilir ve 
bilim gelişebilir mi? İşte Osmanlı dönemi bu gelişmenin 
olmadığını açıkça gösteriyor. Ve bir dil yukarıdaki Geometri 
örneği gibi gelişir, böyle zenginleşir. Bu durumun çok iyi 
düşünülmesi, değerlendirilmesi gerekir.

Bu arada şunu da önemle vurgulayalım: Tutunmayan 
ya da yanlış olduğu öne sürülen, belki de tutunma şansı 
olmayan kimi sözcükler ve terimler olabilir. Böyleleri var 
diye yapılan ve yapılması gereken çalışmalara toptan karşı 
çıkmak ve yeni sözcük yapma gibi çok önemli bir yolu 
tümüyle kapamaya kalkışmak, akıl ve mantık ölçüleriyle 
bağdaşmaz. Çünkü Türkçemizi kurtarmanın, korumanın 
ve geliştirmenin başka yolu yok. Burada önemli olan, alan 
uzmanları ile dilcilerin işbirliği yapmasıdır.

“Turkche“ değil...

“Türkçe” konuş benimle
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3. Türkçe Bilim Dili Değil mi?

Bilim dili her şeyden önce bilimin, bilim dallarının 
kullandığı ve kullanması gereken dildir. Hekimlik alanında 
kullanılan, özel anlamlı teknik sözcüklerine tıp ya da hekimlik 
terimleri diyoruz.

Ülkemizde Cumhuriyetle başlayan Aydınlanma 
düşüncesinin temeli bilime dayanır. Bilindiği gibi bu durumu 
Büyük Önder, “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir” 
sözüyle çok çarpıcı bir biçimde dile getirir.

Bir dilin bilim dili olarak gelişmesi için, o dilin konuşulduğu 
ülkede bilimsel üretim ve gelişen teknoloji olmalıdır. 
Yoksa işin kolayına gidip hiç mal üretmeyen, başkalarının 
bulduğu ürünleri kendi özgün adlarıyla kullanmaya çalışan 
bir toplumda bilim ve teknoloji gelişmez. Bir başka deyişle, 
üretim toplumu değil tüketim toplumu olmakla bir yere 
varılamaz.

Bilimde gelişmiş ülkelerin hiçbirinde bilim yabancı bir 
dille yürütülmemektedir ve bilim yabancı terimlerle gelişmez 
(Kocaman, 2011). 

Tıp alanında çalışanlarımızın büyük bir bölümü, 
kullandıkları yabancı kökenli terimlerin Türkçe ile 
karşılanabileceğini düşünmezler. Onlar Türkçeye yalnızca 
günlük iletişim dili olarak bakarlar. Bilimsel terimleri 
karşılayacak güçten yoksun görürler Türkçeyi. Bu anlayışın 
sonucu olarak Türkçe dışlanmış, bir yana itilmiş, hor 
görülmüş. Çok acı ve üzücü değil mi bu durum? Kuşkusuz, 
böyle düşünmeyen, kendi çalışma alanlarının terimlerini 
ve sözcüklerini Türkçeleştirme kaygısı ve çabası içinde olan 
duyarlı ve bilinçli hekimlerimiz de elbette var. Biraz sonra 
olumlu çabalara değinilecektir.

İnsan, bir dilin, kendi anadilinin söz değerleriyle açık 
seçik düşünebilir, açık seçik anlatabilir ve öğretilenleri 
sindirerek öğrenebilir. Yabancı kökenli terimlere dayalı 
bir eğitim ve öğretim düzeninde, düşünme ve öğrenme, 
yerini ezberlemeye bırakır. Böyle bir ortamda doğal olarak 
bilimsel düşünme, bilimsel araştırma ve inceleme yeteneği 
gelişemez (TÜBA, 2011: VII).

Ülkemizde yerleşmiş olan çok yanlış bir düşünce var: Tüm 
dünyada bilimin İngilizce ile yapıldığı sanılıyor. Oysa her 
ülke kendi dilinde bilim yapmakta, kendi dilini geliştirmeye 
özen göstermektedir. Japonca, Almanca, Fransızca, Rusça 
gibi dillerle bilim yapılmıyor mu? Sadece sömürge olan, 
geri kalmış ülkelerde eğitim dili yabancı dil olduğu için 
kendi dillerinde bilim terimleri yoktur, geliştirilememiştir. 
Yabancı bir dilin egemenliği, anadilinde terim üretimini 
engellemektedir.

Türkçenin bilim dili olarak yetersiz olduğu öne sürülüyor. 
Eksik yanları elbette vardır ve bu, her dil için söz konusudur. 
Peki böyle bir durumda yapılması gereken şey, dilimizi 
tümüyle bir kenara atmak mıdır, yoksa kendi olanaklarıyla 
onu geliştirmeye ve zenginleştirmeye çalışmak mı? Yetersiz 
ve eksik diye dilimizi kendi kaderine bırakırsak, Türkçe bir 

bilim ve kültür dili olarak nasıl ve ne zaman gelişecektir? 
İşte hiç düşünülmeyen ve gelecek açısından büyük tehlike 
oluşturan sorun burada.

1933 Reformunu yaşayan İstanbul Üniversitesi’ne gelen 
yabancı bilim insanlarından Türkçe öğrenmeleri ve derslerini 
Türkçe vermeleri istenmişti. Amaç ne? Amaç, Türkçenin bilim 
dili olarak kullanılması ve geliştirilmesidir. Çünkü Cumhuriyeti 
kuranlar, dilin bir ulusun kimliği ve o ulusu yarınlara taşıyan 
en önemli öge olduğunu çok iyi biliyorlardı.

1933 Üniversite Reformu ile ülkemize gelen yabancı bilim 
insanları ile yapılan sözleşmelerde yer alan ortak ve önemli 
maddelerden biri şudur:

“Öğretim üç yıl yabancı dillerden biriyle (Almanca, 
Fransızca, İngilizce) yapılacak, üç yıldan sonra öğretim Türkçe 
ile yapılacaktır.” Yabancı bilim insanları üç yıl içinde Türkçe 
öğrenecekler, bu arada okutulan derslerin Türkçe kitapları ve 
notları hazırlanacaktır.

İşte örnek alınması gereken bir tutum. Dilimiz Türkçeye 
karşı alınan bu bilinçli tavır, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların 
ne kadar sağlam adımlar attıklarının somut bir göstergesidir 
ve bugün de örnek alınmalıdır. Sanki Türkçe 1933’te bilim 
diliydi de şimdi mi yetersiz duruma düştü? Bunu iyice 
düşünelim.

Bilim adamları Türkçe yetersiz diyerek terim üretmezse, 
en yetenekli gençler yabancı dilde eğitim görürse, Türkçe 
zenginleşir mi? Akademik değerlendirmelerde bilimsel bir 
yayına yabancı dilde ise 5, aynı yazı Türkçe yazılmışsa 1 puan 
verilerek Türkçe gelişir mi? Bu durum, Türk bilim dünyası 
açısından gerçekten acı, üzücü ve düşündürücü değil mi?

Gerek akademik yükseltmelerde yabancı yayınlara 
tanınan ayrıcalıklar, gerekse TÜBİTAK’ın parasal desteğinin 
yabancı tıp dergilerinde yayımlanan makalelerle sınırlı 
kalması Türkçe makalelerin bilimsel düzey ve sayısını 
olumsuz yönde etkilemiştir (Kayar, 2012: 13).

Unutmayalım ki hiçbir dil doğuştan bilim dili değildir. 
Bugün Türkçe dilim dilidir ve gelişmeye, zenginleşmeye 
son derece elverişlidir. Eksikleri olabilir. Yeter ki duyarlıkla, 
bilinçle işlensin.
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4. Birkaç Olumlu Çalışma

Cumhuriyet aydınlanması ile birlikte sözcük ve bilim 
terimleri konusunda çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlarca çok 
olumlu çalışmalar da yapıldı, yapılıyor.

Türk Dil Kurumu 1932’den sonra çeşitli bilim ve sanat 
dallarında 86 terim sözlüğü hazırladı (Türk Dil Kurumu, 
2009: Sunuş). Bunların içinde hekimlik sözlükleri de var. 
Cumhuriyet Dönemi ilk önemli tıp sözlüğü, Dr. Şefik 
İbrahim İşçil ve Ali Ulvi Elöve’nin yazdıkları, Türk Dil Kurumu 
tarafından 1944 yılında Bursa’da bastırılan Türkçe Hekimlik 
Terimleri Üzerine Bir Deneme (Bursa, 1944) adlı sözlüktür. 
O zaman Türkçe terimleri benimsemeyen kimi kişi ve 
çevreler bu eserle alay etmiştir.

2000 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkçe 
Bilim Terimleri Sözlüğü’nü hazırlama çalışmalarını 
başlattı. Bu çalışma, Yürütme Kurulu eşgüdümünde, Sosyal 
Bilimler, Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Mühendislik 
Bilimleri alanlarında, çok sayıda bilim insanının katkılarıyla 
sürdürülen uzun soluklu bir etkinliktir. Bu çabaların ilk ürünü 
olarak TÜBA, 2004 yılında hazırlamaya başlanan Sosyal 
Bilimler Terimleri Sözlüğü’nü 2011’de yayımladı ve kamuya 
sundu (TÜBA, 2011: VIII).

TÜBA Bilim Terimleri Sözlüğü çalışmaları kapsamında 
Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Sözlük Komisyonu’nun oluşturduğu öneriler, daha geniş 
gruplarca tartışılması amacıyla bir kitapçık olarak basıldı: 
Çocuk Hastalıkları ile İlgili Tıp Terimleri İçin Türkçe 
Karşılık Önerileri, Ankara: ATO Yayınları, 2004. Bu kitapçıkta 
çocuk hastalıklarıyla ilgili 700’den fazla tıp terimine Türkçe 
karşılık önerileri bulunmaktadır. Birkaç örnek: afebril: ateşsiz; 
agresif: saldırgan; benign: iyihuylu; biyopsi: parça alım; 
disfaji: yutma güçlüğü; diüretik: idrar söktürücü; polifaji: çok 
yeme …

Ülkemizde hekimlik terimleri üzerinde yoğun çalışmalar 
yapan bir Türk Nefroloji Derneği var. Bu derneğin Terim Kolu 
ve düzenli çıkan bir Terim Kolu Bülteni de var. Bülten’in 11. 
sayısı Ocak 2016’da çıktı. Böylesi olumlu, duyarlı ve bilinçli 
çalışmaları kutlamak, Derneğin Terim Kolu Başkanı Prof. 
Çamsarı ve arkadaşları gibi meslektaşlarımızı alkışlamak 
gerekir. Aynı şekilde Türk Gastroenteroloji Derneği’nin 
Türkçe terimler üzerine duyarlığı, dergileri, kongre özel 
sayıları da önemli. Dil Derneği de kendi çapında sözcük ve 
terim çalışmaları, yayınlar yapıyor.

Görüldüğü gibi Türkçe terim konusunu önemsemeyen, 
hiç umursamayan olumsuz örneklerin yanı sıra olumlu 
çabalar, bilinçli çalışmalar da var. Bu ayrı ve geniş bir çalışma 
konusudur.

Kendi uzmanlık alanlarında yoğun olarak hekimlik 
terimleri üzerine bireysel çalışmalar ve yayınlar yapan 
değerli hekimlerimiz olduğunu biliyoruz. Ama daha etkili 
olabilmek ve alana daha çok katkıda bulunabilmek için 
bireysel ve küçük çaplı çalışmalar yerine, aynı alanda aynı 
bilim dalında çalışan hekimlerin işbirliği yapmaları, bir 
dernek ve kurul oluşturmaları, TÜBA örneğini göz önünde 
tutmaları çok uygun olur.

5. Sonuç

Bir topluma aydın kitle yön verir. Bu kitlenin başka bir 
dili tercih ederek kendini toplumdan soyutlaması, toplumda 
yabancılaşmaya ve bölünmelere yol açar. Böyle bir durumda 
Türkçenin korunması gereken önemli bir dil olduğunu nasıl 
savunabiliriz?

Ülkemizde nitelikli insan yetiştirmek istiyorsak, 
başkalarının diliyle değil, kendi dilimizle, kendi kültürümüzle 
yetiştirmeliyiz. Çünkü kendi kültürünü, kendi dilini dışlayan 
bir toplum, varlık nedenini yadsıyor demektir. O toplum 
kolay kolay yaşayamaz, dağılır gider.

Yazıyı kısa ve önemli, anlamlı bir şiirle bitirelim. 
Cumhuriyet Dönemi ünlü şairlerinden Cemal Süreya, 
Türkçeyi dışlamayı ve yabancı dil düşkünlüğünü şöyle dile 
getirir:

yabancı Dil
Beş dil biliyormuş ünlü kişi
Ünlü ve saygıdeğer
Bir de Türkçe öğrense
Altı eder.
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Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi, dil öğrenimi 
konusunda da çalışmalar yapmaktadır ve bununla ilgili 
birimi de vardır. Avrupa Konseyi Yaşayan Diller Bölümü, dil 
öğrenimini desteklemek, yaygınlaştırmak ve dil öğrenimini 
belirli ölçütlere oturtmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapan 
devletlerarası bir örgüttür. Bu örgüt, dil öğretimi, ölçme 
değerlendirme, ders kitaplarının hazırlanması, öğretmen 
yetiştirme, yeni dil öğretimi programlarının geliştirilmesi ve 
uygulanması gibi konularla ilgili çalışmalar yapar. Konseyin 
en önemli çalışmalarından biri de Avrupa Dil Gelişim 
Dosyasıdır (European Language Portfolio). Bu projenin etkin 
olarak tanıtımına 2001 yılında, Avrupa Diller Yılı kutlamaları 
kapsamında başlanmıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığın-
da 2001 yılında bir Milli Komite kuruldu ve Ankara Üniversi-
tesi TÖMER Dil Öğretim Merkezinde, yabancılara Türkçe öğ-
retiminde kullanılmak üzere Dil Gelişim Dosyası oluşturuldu. 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Avrupa 
Konseyi Yaşayan Diller Bölümünün geliştirdiği dil öğretim 
yaklaşımı temel alınarak Dil Gelişim Dosyası hazırlandı 
(Karababa, 2002). Yetişkinlerin dil öğreniminde kullanılmak 
üzere oluşturulan bu model, yalnızca yabancılara Türkçe 
öğretiminde değil, TÖMER’de yer alan diğer yabancı dillerin 
öğretiminde de uygulanabilir niteliktedir. 

Kısaca değinilen konularla ilgili olarak üniversitelerimizde 
de çalışmalar yapılmakta, tezler hazırlanmakta, projeler 
üretilmektedir. Bu arada sarsıcı ve düşündürücü iki noktayı 
gündeme getirmekte yarar var: 

Türk Alfabesi yetersizmiş

Son yıllarda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını 
engellemek için yaratılan ve neredeyse her gün bir 
yenisi çıkarılan pürüzler arasına, Türk alfabesinde “W, Q, 
X” harflerinin kullanılmaması da gerekçe olarak eklendi. 
Sanki Avrupa Birliği’nin başka hiç işi kalmadı. Sözde, Kürtçe 
isimlerin yazılmasında sorunlar doğuyormuş. Peki bu 
sorunlar yeni mi ortaya çıktı? Asıl amaç Türkiye’yi köşeye tam 
sıkıştırmak, canından bezdirmek, AB kapısında bekletmek, 
içeriye almamak. Başka türlü bir açıklaması yok bunun. İşte 
bu gerçeği görmek, onurlu bir tutum ve davranış geliştirmek, 
başka seçenekler üretmek gerekir.

Alfabe konusu, Cumhuriyeti ve devrimleri bir türlü 
içine sindiremeyen, bunlara saldırmak için fırsat kollayan 
kimi çevrelerce de zaman zaman gündeme getirilir. Hem 

de bilimsel kılıflar uydurarak ve gerçek niyetler gizlenerek. 
Neymiş, “kadın” sözcüğü “q” ile yazılmalıymış vb.

Bu tür anlamsız görüşlerin ve AB’nin hiçbir bilimsel 
dayanağı, mantıklı gerekçesi yoktur. Aklımıza hemen şöyle 
bir örnek geliyor: Adı “Özlem, Çetin, Ülkü” olan ve Avrupa’da 
yaşayan, örneğin aynı zamanda Alman vatandaşı olan beş 
on Türk, Alman alfabesine “ö, ç, ü” harflerinin eklenmesini 
isteyebilir mi? Ya da İngiltere’de böyle bir şey olur mu? Böyle 
bir istek olsa AB ne der?

Bilindiği gibi Türk alfabesinde yukarıda belirtilen harflerin 
karşılığı vardır: “w” harfi “v” ile, “q” harfi “k” ile, “x” harfi “ks” 
ile yazılır, ortada bir yetersizlik yoktur. Bu gerçek çok iyi 
bilinmelidir. 

Türkçeye Gerek yokmuş

Günümüz dünyasında kültürel emperyalizm büyük 
bir tehlike oluşturmaktadır. Artık ülkelerin işgali savaş 
araçlarından çok, kültürel yayılma ve kuşatma ile oluyor. 
Bu ise hem dış güçler hem de yerli işbirlikçiler kanalıyla 
yürütülmekte. 

Bilindiği gibi kültürün de temel ögelerinin başında dil 
gelir. “Küreselleşme, globalleşme, yükselen değerler, yeni 
dünya düzeni” gibi yutturmaca sözler, ulus ve ulusalcılık 
kavramlarını yok etmeye çalışıyor. Emperyalizme küresel 

Avrupa Birliği ve Türkçe
 Prof. Dr. Cahit KAVCAr

 Ankara Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara
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gelişme gözüyle bakan, bu uğurda çırpınan çok sayıda 
aydın tipi var. Bu konuda temel hedef ise önce yerli diller, 
anadilleridir.

Son yıllarda özellikle bir kısım kişiler arasında şöyle bir 
görüş var: “Avrupa Birliği’ne gireceğiz. AB’ye girdiğimiz 
zaman dilimiz İngilizce olmak zorunda.”

AB’ye girmenin temel bir koşulu olarak Türkçeden 
vazgeçmek gerektiği gibi bir yargı birilerince 
yaygınlaştırılıyor. Aydın sıfatı taşıyan AB’ci takım yapıyor 
bunu. Büyük gazetelerimizden birinin ün yapmış genel 
yayın müdürünün, bir konuşmasında şöyle diyebildiğine 
tanık oluyoruz: “Alışın buna. Türkçe bitecek, gidecek. Hiçbir 
güç bunun karşısında duramaz. Buna karşı önleminizi alın. 
Mesela ne yapın, çocuklarınıza İngilizceye yakın, İngilizcede 
de söylenebilecek adlar koyun.” (Hepçilingirler, 2005, s.280).

Bu “muhterem” yazara ve onun gibi düşünenlere şunları 
sormak gerekir: Fransa, İtalya ve diğer ülkeler bu yolu 
izleyerek, kendi dillerini bir kenara atarak mı girdiler AB’ye? 
Ulus duygusunu, milliyetçilik bilincini ve kendi anadillerini 
yok ederek mi girdiler? Fransa’da 1994 yılında çıkan ve halen 
yürürlükte olan “Fransız Dilinin Kullanımına İlişkin Yasa” 
neden çıktı peki? İngilizcenin işgaline karşı bilinçli bir tepki 
ve önlemler dizisi değil mi o yasa? AB’ci takım ve küreselciler 
bu durumu biliyor mu acaba? Örneğin yeni üyelerden 
Polonya, “çocuklarına İngilizceye yakın adlar” koyarak mı 
girdi AB’ye?

Görüldüğü gibi çok sığ değer yargıları oluştu ve 
Türkçemiz büyük bir tehlike içinde. Kendi çocukları bile 
çeşitli sıfatlarla bu dili yok etmeye çalışıyor. İşte bu konuda 
gerçek aydınların da boş durmaması, Türkçenin yaşaması 
için dil duygusu ve anadili bilinciyle çaba harcaması gerekir.

Sonuç

Sonuç olarak, Türkçemizin bağımsız bir dil olarak 
yaşaması, varlığını sürdürebilmesi için anadili konusunda 
bireysel ve toplumsal duyarlık kaçınılmazdır. Bu konuda 
tek tek bireyler ve toplum olarak dil bilinci taşımak, bilinçli 
çabalar içinde olmak zorundayız.

Dilimize karşı her türlü özensizliği ve yanlış kullanımları 
alışkanlık haline getirmekten kaçınmak, yabancı dil 
hayranlığı ile yabancı sözcük tutkusundan kurtulmak, 
yabancı dil öğretimi ile yabancı dilde eğitimi kesinlikle 
birbirine karıştırmamak, Türkçenin bilim dili olmadığı 
görüşüne karşı çıkmak, Türkçe öğretimindeki yetersizlikleri 
görüp gerekli önlemleri almak, dil gümrüğü uygulamasına 
girişmek, sözcük ve terim üretimine hız vermek, nitelikli ve 
yeter sayıda öğretmen yetiştirmek, Avrupa Birliği masallarına 
kanmamak ve ulusal onuru ön plana almak, Türkçemizin 
yaşaması için büyük önem taşımaktadır.

Öneriler

Türkçemizin bağımsız bir dil olarak yaşaması, gelişip 
zenginleşmesi için şunlar önerilebilir: 

1. “Önce Türkçe!” sloganı kafalara ve gönüllere 
yerleştirilmeli, herkesi güzel Türkçe öğrenmeye ve 
kullanmaya özendirmeliyiz.

2. “Önce Türkçe!” konusunda bireysel ve toplumsal 
duyarlık, dil duygusu ve ana dili bilinci oluşturulmalıdır. 
Bu konuda herkese görev düşer. Asıl sorumluluk ise, 
örgün ve yaygın eğitim kurumlarına; yazılı, sözlü ve 
görüntülü kitle iletişim araçlarına, sanatçılara, yazarlara, 
aydın kesime düşmektedir.

3. Özellikle aydın kesim, yabancı hayranlığı ile yabancı 
sözcük düşkünlüğünden kurtarılmalıdır.

Bunlar ne demek ?

Türkçesi yok mu? 

fonksiyon
mail

dizayn
bye bye

ok
start

4. Yabancı dil öğretimi ile yabancı dille öğretimin çok 
farklı şeyler olduğu kafalara iyice yerleştirilmelidir. 
Okullarımızda halen yürütülmekte olan yabancı dil 
öğretiminin çok verimsiz olduğu göz önüne alınarak, 
verimli ve etkili yabancı dil öğretimi için gerekli önlemler 
hiç zaman geçirmeden alınmalı, yabancı dilde öğretime 
ise son verilmelidir.

5. Verimli bir yabancı dil öğretimi için, yüksek öğretim 
kurumlarında ilk yıl küçük gruplar hâlinde ve nitelikli 
okutmanlarla etkili bir “yabancı dil hazırlık sınıfı” 
uygulaması, daha sonraki yıllarda “meslekî yabancı dil” 
dersleri önemli bir çözüm yoludur.

6. Bütün öğretim kademelerinde Türkçe öğretiminin 
yeterince etkili, verimli yapılabilmesi için gerekli duyarlık 
ve özen gösterilmelidir. Bu önemli konu, gelip geçici 
olan bakan ya da hükümet politikası olarak değil, sıkı 
ve değişmez bir devlet politikası olarak görülmelidir. 
İşin özü etkili ve bilinçli ana dili eğitiminde yatmaktadır. 
Şunu hiç unutmayalım ki iyi bir yabancı dil öğretimi için 
de iyi bir ana dili ön koşuldur.
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7. Çok kolay olmamakla birlikte dil gümrüğü uygulamasına 
bir an önce geçilmeli, baskın dile/dillere karşı koyabilmek 
için sözcük ve terim üretimine yeterince önem verilmeli, 
çeşitli dallardan uzmanları da devreye sokarak bu 
konuda yoğun çalışmalar yapılmalıdır.

8. Dil alanında en etkili kesimlerin başında eğitimciler, 
öğretmenler geldiğini göz önünde tutarak, öncelikle 
Türkçe ve edebiyat öğretmenleri olmak üzere, 
bütün öğretmenlerin ana dili duyarlığı ve bilinci ile 
yetiştirilmelerine büyük önem verilmelidir.

9. 1930’lardan 1980’lere kadar yürürlükte olan 5237 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanunu’nun 21. maddesi, çeşitli 
işyerlerinin kapılarına asılacak levha ve tabelaların Türkçe 
olmasını şart koşuyordu. Bu yasanın uygulamadan 
kaldırılmış olması ve değişen şartlar durumu 
tersine çevirmiştir. Adı geçen yasaya yeniden işlerlik 
kazandırılması uygun olur. 

10. Türkçenin yozlaşmaktan korunması ve kurtarılması için 
genel ve yasal bir düzenleme amacıyla hazırlanan “Türk 
Dilinin Kullanılmasına İlişkin Kanun” tasarısı, dil-anlatım 
ve konuya yaklaşım bakımından gerekli düzeltme ve 
düzenlemeler de yapılarak gündeme alınmalıdır.

11. Avrupa Birliği hayali ve masalı konusunda teslimiyetçi 
değil, pazarlıkçı politika izlemek temel ilke olmalıdır. 
Diğer ülkelerin yaptığı gibi ulus duygusu, bağımsızlık 
bilinci sürekli göz önünde tutulmalıdır. Örneğin Polonya 
gibi.

12. Bir ülkenin kültürü ve dili tek başına ele alınamaz. Dil 
ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve teknolojik yapısı 
ve özellikleri ile iç içedir ve onlardan ayrı düşünülemez. 
Eğer bir malı veya aracı kendimiz üretmiyor da dışarıdan 
alıyorsak, sadece onu değil, onun adını ve onunla ilgili 
terimleri de almak zorundayız demektir. 

O hâlde, ekonomi ve teknoloji başta olmak üzere her 
alanda üretmeden tüketmek çılgınlığına karşı çıkmak da 
ulusal bir görev ve sorumluluktur. Çünkü üretimi bir yana 
bırakarak sadece tüketim toplumu olmakla hiçbir yere 
varılamaz. Bu şekilde olup da tarihten silinen toplum ve ülke 
sayısı az değildir.

Görüldüğü gibi en çarpıcı ve can alıcı noktalardan biri, 
dili bir bütünün parçası olarak görmek, önce o bütünü 
geliştirmektir.

13. Gelişmeye ve zenginleşmeye çok elverişli bir dil olan 
Türkçeye hizmet etmek ve onu yaşatmak, Türklük 
duygusu ve bilinci taşıyan herkesin temel görevi olmalıdır. 
Avrupa Birliği masallarıyla ve ihanet duygularıyla bu 
seçkin ve saygın dili yok etmeye hiç kimsenin hakkı yok.

İşin gerçekten acı ve düşündürücü yanı şu: Avrupa 
Konseyi bile Türkçeyi ayrı bir dil olarak kabul ederken ve 
onun öğretimine yer verirken, yerli AB’ciler bu dili bir an 
önce yok etmenin çabası ve telaşı içinde. Gelin de Gençliğe 
Söylev’deki Atatürk’ün çarpıcı sözlerini ve sarsıcı uyarılarını 
içiniz sızlayarak düşünmeyin. Bu nasıl duygudur, bu nasıl 
kimliktir diye üzülmeyin.
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Türkçeyi ve Bilim Söylemini Düşünürken
Prof. Dr. Ahmet KoCAMAn

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü,
 Emekli Öğretim Üyesi, Ankara

Bilge Konfüçyüs’ün dile ilişkin görüşünü hepimiz 
biliriz ama bir kez daha anımsayarak yazıya başlayalım: 
Konfüçyüs’a bir gün sormuşlar: Bir ulusun bütün yönetimi 
sana bırakılsaydı, ilkin ne yapardın? Konfüçyüs hiç 
duraksamadan, ilkin dili düzeltirim demiş; kanıtı da şöyle, 
‘dil düzgün olmayınca söylenen söylenmek istenen değildir; 
söylenen söylenmek istenen olmayınca yapılması gereken 
yapılmadan kalır; yapılması gereken yapılmadan kalınca, 
törelerle sanatlar geriler; törelerle sanatlar gerileyince adalet 
yoldan çıkar; adalet yoldan çıkınca halk çaresizlik içinde kalır. 
İşte bundan dolayı söylenmesi gereken başıboş bırakılamaz. 
Bu her şeyden önemlidir.’ ( Uygur 1989, 24)

Dili temel sorun sayan bu deyişi dilbilimciler olarak 
biz çok severiz; ancak dil yalnızca dilcilerin, dilbilimcilerin 
sorunu değildir, hepimizin sorunudur. (O nedenle Türkçeyi, 
Türkçe bilim dilini önemseyen Türk Nefroloji Derneği’nin bu 
konudaki duyarlığını saygıyla karşılıyorum)

Gerçekten de dil insanoğlunun en önemli ayırt edici 
özelliklerinden birisidir; bu nedenle ‘Afrika’da yeni doğan 
çocuk kuntudur(nesne) ancak dili öğrenince muntu (kişi/
insan) olur. Dil ile kimlik kazanan insanoğlu, bireysel kimliğini 

de dil aracılığıyla oluşturur. Bir yazarın seçtiği sözcükler, bir 
konuşmacının sözceleri (utterance), kendilerini görmesek 
de bu insanların kimlikleri konusunda ipuçları verir bize. 
Sözgelimi, soyut akademik sözcükleri sıklıkla kullanan 
birisinin bilim insanı kimliğini taşıyabileceğini, yerel 
sözcükleri yeğleyen bir konuşurun da halktan biri olduğunu 
kestirmek güç olmasa gerektir.’ (Kocaman 2009, 23)

Ulu önderimiz Atatürk herkesten önce bunun ayırdında 
olduğu için, ‘Ulusunu yüksek istiklalini korumasını bilen 
Türk ulusu dilini de yabancı diller boyunduruğundan 
kurtarmalıdır’ diyerek ve cumhuriyetin kuruluşunun hemen 
ardından Türk Dil Kurumu’nun kuruluşuna önderlik ederek 
Türkçeye verdiği değer bakımından da hepimize örnek 
olmuştur. Benim de son dönemde yönetim kurulu üyeliğine 
erişme onuruna ulaştığım bu kurum, birçok olanaksızlıklara 
karşın eski Türkçe metinlerden taradığı 8 ciltlik Tarama 
Sözlüğü, 12 ciltlik Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, 102 
kitaplık bilim terimleri sözlükleriyle Türkçemizin varsıllığını 
ortaya koyan çok değerli çalışmalar yapmıştı; kapsamlı 
ilk Türkçe Sözlük ve ilk Türkçe dilbilgisi de bu dönemde 
yazılmıştır. (Daha ayrıntılı bilgiler için bkz Turan ve Özel 2007) 
(Ne yazık ki bu seçkin kurum 1983’te bir devlet dairesine 
dönüştürülmüş ve özerk yapısını yitirmiştir.)

Kurum’daki bu kapsamlı ve uzun erimli çabalar sonucu 
yaratılan Türkçe duyarlığı sayesinde, Türkçe dostlarının ve 
duyarlı bilim insanlarının da katkılarıyla Türkçe Sözlükte 
1930’larda %40 olan Türkçe sözcük oranı 1980’lerin 
başlarında %80’lere ulaşmıştır. Bu başarı TDK’nin ve Türk 
aydınlanmacılarının büyük emekleriyle gerçekleşmiştir. 
(Günümüzde sayımız azalsa da, özellikle duyarlı bilim 
insanlarının çabalarıyla Türkçemiz daha da varsıllaşacaktır).

Birçok bilim insanı yanında, tıp alanında bu çabaları 
önemseyen tanınmış bilim insanlarından birisi de Prof. Dr. 
Atalay Yörükoğlu’dur. Sayın Yörükoğlu 1970’li yıllarda kaleme 
aldığı, ‘dil devrimi ve hekimlik dili’ başlıklı yazısında, bugün 
de üzerinde durulması gereken şu noktaları vurgulamaktadır 
(Yörükoğlu 1974, 87-90):

1) Osmanlılıktan çıkıp Türklüğümüzün bilincine varmamız 
kendi dilimize dönüşü zorunlu kılmıştır. (…Osmanlıca 
yalnız yamalı bir bohça gibi kalmıyordu; aynı zamanda 
eski bir dünya görüşünün… donmuş bir edebiyatın 
diliydi.)

2) Dil devriminin 2. gerekçesi halkçılığa dayanır. Eğitimin 
halka götürülmesi, halkla yöneticiler ve halkla aydınlar 
arasında köprü kurulması Türkçeden başka bir dille 
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başarılamazdı… Osmanlıca küçük bir çevrenin, halktan 
kopmuş bir azınlığın dili olmuştur.

3) Bugün bile bu eğilimden kurtulduğumuzu 
söyleyemeyiz. Günlük konuşmalarda yerli yersiz Fr./
İng sözler döktürmek aydın olmanın gereği sayılıyor. 
(Bu saptamanın günümüzde özellikle kitle iletişim 
araçlarında yaygın biçimde görülmesi Türkçeye duyarsız 
okumuş ve aydınların eseri değil midir?)

Yörükoğlu’nun bir önemli saptaması da günümüzü ne 
güzel özetliyor:

‘Her hekimin acısını çektiği bir gerçek de çeşitli 
yabancı dillerden aktarılma terimlerle Türk hekimlik dilinin 
bir arapsaçına döndüğüdür. Bırakınız halkın hekimin 
dilini anlamasını, hekimler birbirlerini zor anlar duruma 
gelmişlerdir.’ (Yörükoğlu 1974,89)

Birçok bilim insanının katılacağını düşündüğüm bu 
değerli görüşlerden sonra, ne yapılabilir? sorusunun yanıtını 
arayabiliriz.

1) Öncelikle Türkçenin gücüne inanmalıyız, çünkü 
Türkçemiz sözdizimi kurallarındaki tutarlılık, sözcük 
yapımındaki aydınlık, anlamlandırmalardaki çok 
boyutluluk vb. açılardan birçok yabancı dilbilimcinin 
hayranlık duyduğu, ‘bir bilim kurulunca’ düzenlenmiş 
olabileceğini düşündükleri bir dildir.

2) Geçtiğimiz yıllarda yitirdiğimiz saygıdeğer dilbilimci 
Prof. Dr. Doğan Aksan’ın her zaman vurguladığı gibi,’ 
ikilemeler, soyut, somut kavramların anlatımındaki çok 
yanlılık, türetim gücü Türkçenin en önemli varsıllıkları 
arasındadır.

3) Türkçenin varsıllığının en güzel kanıtları Anadolu 
ağızlarındaki saydam sözcük ve deyişlerdir. ( Aksan 1987, 
60-75) Prof. Aksan’dan aldığımız şu birkaç örnek bunu 
kanıtlamaya yeter:

Gücenmek için: kırılmak, incinmek, alınmak, gönlü 
kırılmak; içerlemek, gücüne gitmek, ağrına gitmek, canı 
sıkılmak;

sevgi için: tutkun, vurgun, yangın; tutulmak, vurulmak, 
kara sevda, yanıp tutuşmak, delisi olmak…

Üzülmek için: yanmak, dert etmek, yüreğine inmek, 
dövünmek, karalara bürünmek;

İlgisizlik için: aldırmamak, aldırış etmemek, elini eteğini 
çekmek, istifini bozmamak, kılını bile kıpırdatmamak, 
parmağını oynatmamak…

Bunlara kendi çalışmamızdan birkaç örnek daha 
ekleyelim (Kocaman 2009, 27): alım (ustalık), atak(abartıcı), 
dil bilmez (küçük çocuk) içlik (gömlek) azıntı (yoldan çıkmış), 
umgu (umut) (Anadolu’da büyümüş birçok aydının bildiği 
bu sözcükler ve daha yüzlercesi Türkçemizin aydınlık yüzünü 
gösterir.)

4) Türkçe ile ilgili en önemli sorunlardan birisi de sözcüklere 
odaklanmaktır. Sözcükler elbette önemlidir ancak dil 
bir bütündür, bir dizgedir (sistem). Bu nedenle bilim 
dilinde de yalnızca terimlerin Türkçeleşmesiyle yetinmek 
yetersizdir ve dil devrimini eksik anlamaktır. Tümcenin, 
sözcenin, anlatımın tutarlılığı sağlanmadıkça terimler de 
yetmeyecektir bilim dilini aydınlatmaya.

5) Bilim dilinin bütünlüğünü kuşatmak için yapılabilecek 
işlerden birisi de, tıp ve fen bilimlerinin değişik 
alanları başta olmak üzere, nitelikli yayınların Türkçeye 
çevrilmesidir; bu yolla yukarıda sözü edilen dildeki 
bütünselliğe ulaşmak daha kolaylaşacak ve yabancı 
dilde eğitimin anlamsızlığı da anlaşılacaktır.

6) Türkçeyi dert etmeyen büyük bir kitle de yabancı dil ve 
seçkinlik meraklılarıdır. ’Kullandıkları yabancı sözcüklerle 
değişik, üstün görünmek savındalar; oysa insanın en 
büyük erdemi kendisi olması, doğal olması; bu da en iyi 
herkesin bildiği ve paylaştığı dille başarılabilir’(Kocaman 
2009,27)

7) Türkçe konusunda en önemli görev kuşkusuz anne 
baba ve eğitimcilerindir. Yalnızca Türkçe öğretmenleri 
değil, her düzeydeki bütün öğreticiler Türkçe sevgisini, 
Türkçe duyarlığını benimsemedikçe sonuç almak kolay 
olmayacaktır. (Ben kişisel olarak bu duyarlığımı Kepirtepe 
Köy Enstitüsündeki bütün öğretmenlerime borçluyum)

8) Özellikle tıp konusunda TÜBA’nın başlattığı çalışmanın 
yayınlanması da Türkçemizin bu alandaki gelişimine 
katkıda bulunacaktır.

Sonuç olarak, Türkçenin gelişmemesinden hepimiz 
sorumluyuz, ama en başta bilim insanları sorumludur; en 
başta da doktorlarımıza büyük görev düşüyor. Dağlarca’nın 
ses bayrağım dediği Türkçemiz hepimizin duyarlığı ile dünya 
dilleri arasında daha da seçkin bir yer edinecektir. Birkaç dil 
öğrenelim ama Türkçemizin değerini de bilelim. Değerli 
dilbilimci büyüğümüz Prof. Dr. Doğan Aksan’ın deyişiyle, 
‘Bu benim anadilim bir denizdir; derinliğiyle, gözün 
erişemeyeceği genişliğiyle, sınırsız gücü, güzelllikleriyle…
Türkçeye eğiliniz, tek tek sözlerine bkz. Onlarda Türkün 
bilgeliğini görecek, yüzyıllar boyunca doğa ile iç içe geçen 
yaşamını öğrenerek sevgisini, yaratılışının yüksek değerlerini 
sezinleyecek, bu sözlerin birçoğunda şiir tadı bulacaksınız.’ 
(Aksan 1987,7)
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