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Giriþ
Dil kendisiyle düþünülürse geliþir (1). Bu düþünme

elbet ki sanatsal ve bilimsel düþünmedir(2). Kendi

diline sahip olarak yabancý dil öðrenmek ise kimlik

ve kiþiliðini geliþtirmektir. Dillerin sözcük alýþveriþi

toplumlar arasý iliþkilerin kaçýnýlmaz sorunudur.

Kendi dilinden baþka bir dile özenmek ise kendi

kimliðinden kaçmanýn tipik belirtisidir. 

Ürettiðiniz bilimi çevremizdeki öðrenciler ve

insanlara yaymak ve onlarý etkilemek için önce

Türkçe yazma zorunluluðu vardýr. Bu þekilde düzelt-

meleri daha kolay yapabilir ve etrafýmýzdaki insanlarý

etkiliyebilecek tümceleri kurabiliriz. Üniversitede

çoðu bilimsel makaleler doðrudan  Ýngilizce yazýl-

maya çalýþýlmaktadýr. Bu þekilde yabancý dilde

tanýmlanan, yakýnlaþýlan yabancý sözcük ve kalýplar

Türkçe’ye sokularak  yabancý sözcük kullanýmý art-

makta, araþtýrma makalelerindeki Türkçe yazým dili

de gittikçe anlaþýlmaz olmaktadýr. Bunda yabancý dil

kaynaklý sözcüklerin kullanýmýnýn  etkisi yanýnda

bunlarý dilimiz yazým kurallarýna uydurularak yazýl-

maya çalýþýlmasýnýn da rolü vardýr. Söylenmeleri

Türkler için çok güç olan, uyumsuz ses taþýyan dili-

mize girmiþ batý kaynaklý kelimelere karþý direnme

gösteremediðimiz gerçektir.(3) Dilde “kirlenme”

denilen olgu aslýnda kültürel bir yýpranmaya ve aþýn-

maya iþaret etmektedir(2).

Ýngilizce’nin ayný kökten geldiði Germen dillerine

etkisi yalnýzca söyleyiþte sorun yaratýrken, Türkçe’de

sessel alandan daha derinlere etkisi olmuþtur. Bu

sözcükler Türkçe’nin yapýsýný bozmakta sözdizimi

kurallarýný altüst etmektedir. Baþka bir deyiþle var-

lýðýna kastetmektedir(2). Dil konusundaki kirlenme

Türkçe’ye giren yabancý kelimelerden kaynaklandýðý

gibi düþünmenin üçüncü aracý olan “dilde düþün-

menin” iç mantýðýnýn yitirilmesine de sebeb olmak-

tadýr (2).

Bu araþtýrmadaki amacýmýz, araþtýrma

makalelerin içinde kullanýlan yabancý dil kaynaklý

sözcükleri (YDKS) nitelik ve nicelik olarak çözümle-

mek, kullanýlým yanlýþlarýna dikkat çekmek, yerlerine

eþdeðer Türkçe sözcükleri yerleþtirme yöntemini ve

gereçleri göstererek, anlaþýlabilir ve öðretilebilir

ortopedi bilim dilinin oluþmasýna katkýda bulunmak-

týr.

Gereç ve Yöntem 
Kanýta dayalý çalýþma modeli oluþturuldu. Bunun

için Acta Ortopedica et Traumatologica Turcica

(AOTT) dergi sayýlarýndan 2003, 2004, 2005 ve

2006 da yayýnlanan makaleler arasýndan rastgele

seçilen sekiz araþtýrma makalesi (n=8) çalýþmaya

dahil edildi. Yabancý kaynaklý Yerleþik, Alýntý ve

Ödünç yabancý sözcükler saptandý. Makalelerde kul-

lanýlan yabancý kelimelerin Türkçe karþýlýklarý

araþtýrýldý. Farklý ve yanlýþ uygulamalar sýnýflandýrýldý.

Yabancý dil kaynaklý sözcüklerin dil kurallarýmýzla

yazýlýþlarýndaki yanlýþlýklara dikkat çekildi. YDKS kul-

lanýmýnýn kiþisel ve kurumsal nedenleri tartýþýldý.

Yanlýþ uygulamalarý ve kullanýmlarý en aza indirebile-

cek yöntem ve kullanýlacak baþvuru kaynaklarý gös-

terildi.

Bulgular
A- 286 adet (YDKS) kullanýldýðý saptandý. En

fazla YDKS kullanýmý 2006 yýlýnda yayýnlanan iki

makalede görüldü. Bu sözcüklerin hepsinin Türkçe

eþdeðer karþýlýklarý vardý. YDKS ler yerleþmiþ, alýntý

ve ödünç olarak sýnýflandýrýldý. Üç sýnýfta incelenen

kelimelerin ayrýmý, kullaným sýklýðý, kulak alýþkanlýðý

ve kaynak aldýðý yabancý dillere göre yapýlmaktadýr.

Bilimsel Araþtýrma alanlarý geniþleyip konular

çoðaldýkça, artan teknik terim sayýsýna paralel

Ýngilizce “alýntý” ve “ödünç” sözcüklerin dilimize fazla

sayýda sokulmaya çalýþýldýðý belirlendi. Kiþisel zorla-

malarla dilimize sokulan sözcükler de farklý yazýlýþ ve

okunuþtaydý. 

1- Ortopedide kullanýlan 183 adet Türkçe

eþdeðerleri kolayca bulunabilen (YDKS) lere örnek-

ler.

Artrotomi: eklemi kesmek ( açmak ), osteotomi:

kemiði kesmek, osteosentez:kemik birleþtirme, epi-

fiz (Fr.): kemiðin uç kýsmý, fiksasyon: sabitleþtirme,

instabil: dengesiz, kararsýz, instabilite: kararsýzlýk,

dengesizlik, immobilizasyon: (inmobil, immotil)

devinimsiz yapma -hareketsiz býrakma, osteosentez:

kemik parçasý birleþtirme, osteotomi: kemiði
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kesme, perkutan: deri yoluyla, spongiyöz: sünger-

imsi, transvers: enine-yatay, tension: gerilim -

gerginlik, tensil: gerici-geren, dekalsifiye: kireçsi-

zleþtirme-kalsiyumdan arýndýrma, fleksiyon:

bükülme, fiksatör: sabitleyici, dislocation (disloke):

çýkýk, stabilite: kararlýlýk, denge, immobilizasyon:

devinimsiz (hareketsiz hale getirme), kortikal:

kabukla ilgili - kabuksal, remodelasyonu: yeniden

yapýlma -yapýlaþma, makroskopik: gözle görülen -

iri ölçekte, otolog: kendinin, subkondral: kýkýrdak

altý, kondrojenik: kýkýrdak yapýcý – kýkýrdak yapan,

distraksiyon: farklý yönlere çekme, hipertrofik:

hiper:fazlalýk ; tropizm: doðrulum-yönelim, perios-

teum: peri:çevresinde-yakýnýnda; osteum: kemik,

izole: ayrýk-ayrýlmýþ- yalýtýk, teknik: uygulayým-yön-

tem, artrotomi: eklemin (kesilerek) açýmý, intrinsik:

içten gelen, debridman: yara temizliði -yara kazý-

masý, entegrasyon: uyum, deplasman: ayrýþma,

dekalsifikasyon: kireçsizleþtirme, kondrogenez:

kýkýrdak oluþumu, rijiditeli: katýlýklý, abrazyon:

sýyrýk, entegrasyon: uyum, osteotomi: kemik kesi,

kemik açma.

2- Ortopedi de kullanýldýðý gibi diðer týp dallarýn-

da da kullanýlan 103 adet Türkçe eþdeðerleri olan

sözcüklere örnekler.

mekanizma: düzenek, nötral: yansýz-etkisiz-yük-

süz, fonksiyon: iþlev, mikrotom: ince kesit alan -

ince kesen, kalite: nitelik, reorganizasyon: yeniden

yapýlanma, ekspansiyon: geniþleme-genleþme,

doz:ölçü-verit, fibrinöz: fibrine benzeyen,

anatomik: yapý bilimi ile ilgili, lokal:yerel, kombine:

birleþik, fleb: kapak, avasküler: damarsýz, aktif:

etkin, etik: törebilim -törel - yerel, infiltrasyon:

sýzma -süzülme, rutin: alýþýlagelen, septik: bulaþlý,

sentez: yapým - birleþim, skala: gösterge çizelgesi,

parametreler: deðiþkenler -deðiþtirgenler, non

parametrik: deðiþken olmayan, reorganizasyon:

yeniden yapýlanma, lineer: doðrusal, aktif: etkin,

diferansiye:ayrýmlaþmýþ- farklýlaþmýþ, restorasyon:

yenileme, randomize: rastgele-geliþigüzel. 

a- Tam yazýldýðý gibi alýnan (YDKS) ler.

Malunion, Nonunion, Band wiring, Gauge

monoflament, 

b- Anlamý ayný olduðu halde farklý yazýlanlar .

kompresiyon,kompresyon 

enkondral, en(do)kondral 

d- Ýki (YDKS )den hece almýþ bileþik sözcükler 

pseudoarthroz

e- Türkçe okunduðu gibi yazýlan Yabancý

Kaynaklý Sözcükler.

longitidunal instabilite: ( uzunlamasýna veya

boyuna dengesizlik). Postoperatif morbidite:

(ameliyat sonrasý saðlýksýzlýk), stabil fiksasyon

(dengeli sabitleme)

f- Türkçede olmayan yazýlýþ þekli (ses dizimi) ile

yazýlmýþ sözcükler. 

‘grup’ gibi. ‘topluluk’ ise eþanlamlýsýdýr. 

h- Tek baþýna kullanýlmayacak olan sözcükler

‘Skopi kontrolu altýnda..’ diziminde ‘skopi’

sözcüðünü tek baþýna kullanmak yanlýþtýr. 

Esas sözcüðün sonuna eklenmelidir.

Skopi-skope aygýtýn özelliði + sonek: gözlem

aygýtý 

mikro+skope 

stato+ skope 

artro+skope

-skopy sonek:…. gözlem, bakýþ 

artro+skopy eklem gözlemi 

k-Kullanýlmasý gerekli olanlar, seçme þansý

olmayanlar.

trokanterik, tibia, fibula, eminensiya 

n- Kökü ve eki farklý anlamda olup, birleþtir-

ildiðinde anlamý deðiþenler. 

jenerasyon Fransýzca.: kuþak, nesil 

re-: ‘ re’ Ýngilizcede önek olup ‘tekrar’ anlamýný

vermektedir. 

rejenerasyon Fransýzca..: yenilenme anlamýnda

kullanýlabilir. 

dejenerasyon: yozlaþma, bozulma anlamýndadýr.

p- Sözlüklerde olmayan sözcükler. Zorlama ile

dilimize sokulanlar

artrozik:

lameller lamela (lýmelý) ince levha 

lamellate (d): ince levhalý

lamelle (Fr.) lamela 

biyosentetik: bioticos: hayat, bio: hayat. Canlýya

ait moleküller ile birleþtirilerek yapýlan mý (oluþturu-

lan mý) ?

biyosentezik: Canlý içinde yapýlan birleþim mi ?

Bir yapay ürün yapýmý mý ? 

lam: slide,mikroslide slayt: yansý,saydam. slide:

diyapozitif,lam, 

resimli cam.

lamel: ince cam örtü 

kitle: insan topluluðu, yýðýn, öbek 

mass media: kitle iletiþimi 

mass: kütle 

spongioza: (uydurma ..?) spongiyöz: süngerimsi 

“dinamizasyon” sözcüðü zorlama olup sözlükte

yoktur. Zorlamadýr.

lukse sözlükte yok. Luksasyon: çýkýk. Luxatio

Latince.: çýkýk.

B- Türkçe’deki sözdizimi kurallarýna aykýrý çok
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sözcüklü yazýmlarýn olduðu görüldü. YDKS’ler

seçilip Türkçe dil kurallarýna göre yazýldýðýnda,

anlam yanlýþlýklarýnýn ve tekrarlarýn ortaya çýktýðý

saptandý. 

Aþaðýda çeþitli yanlýþ kullanýmlarý sýnýflandýrýlmýþ

þekilde göreceksiniz. 

111- Türkçe sözcükler ile birlikte ikili, üçlü olarak

yazýlan (YDKS) ler.

eksternal cihaz, domine etmek, forse etmek,

medüller bölge (spongiozada): iliksi bölge medülla:

ilik 

‘deforme etmek’; sözcüðünde ‘deforme’ biçim-

siz, bozuk biçimli anlamýndadýr. Ýkisi beraber ‘bozuk

biçimli etmek’ anlamýna gelir. Yerine kullanacaðýmýz

tümce ‘ þeklini bozmak ‘ olmalý. 

Diðer bir misal ‘sabit tutulmak’ olup; sabit:

hareketsiz,oynamasýz anlamýndadýr. Birleþtirdiði-

mizde anlamý ‘hareketsiz tutulmak’ olmaktadýr.

Sadece ‘hareketsiz’ in kullanýlmasý yeterli olacaktýr. 

dril hýzý: ‘matkap hýzý’ veya ‘delgi hýzý’ þeklinde

kullanýlmalý.

opere edildi: Ýngilizcesi operate (apýreyt) iþ

görmek, iþlemek anlamýndadýr. 

‘It was operated’ (výz apýreyt) iþlendi, iþ görüldü

anlamýndadýr. Türkçe olarak düþündüðümüzde ‘ Ýþ

görmek edildi, iþlemek edildi’ diye yanlýþ bir anlam

çýkmaktadýr. Yani Ýngilizce’de fiil olan bir sözcüðü,

‘edilmek’ fiili ile söylemek yanlýþtýr.

test edilmesi: ‘test’ in eþdeðeri denemek ve sýna-

mak olup, edilme sözcüðü ilavesiyle sýnama edildi,

deneme edildi anlamý çýkmaktadýr.

laterale lukse etmek Lukse Ýng. sözlükte yoktur.

Luxatio Latincedir.”çýkýk’ anlamýndadýr. ‘Luksasyon’

Ýngilizce sözlükte olup: çýkýk anlamýndadýr. ‘Laterale

luksasyon etmek’, daha uygun bir kullaným olabilir-

di. Diðer taraftan 

‘yana çýkýk etmek’ anlam olarak yanlýþtýr. 

nötralize etmek, okunuþu (nutrýlayz): ‘tesirini yok

etmek’ anlamýnda olup, etmek fiilini getirdiðimizde;

‘tesirini yok etmek etmek’ anlamýna gelir. Kullanýþ

þeklimizde sözcüklerle anlam tekrarý olmaktadýr.

neutral (nutrýl) okunur: etkisiz-yüksüz-yansýz-

tarafsýz.

‘modifiye edilme’ yerine ‘ uyarlanmýþtýr ’ý kullan-

mak doðrudur. 

'istatiksel olarak veya istatiksel deðerlendirme

' yerine  'istatistiki'  veya 'istatiksel -(statistically):

kullanmak yeterli olabilir. 

'stresin miktarý', 'gerilimin veya zorlamanýn

deðeri'

222- Özel bir kelimeyle birleþtirilen iki veya üçlü

sözcükler. Kaynak verilerek yazýlmalý veya anlamý

veya ne amaçlý olduðu konusunda kýsa bir açýklama

yapýlmalý.

Tidemark devamlýlýðý 

Mankin skala 

'SF uygulama': 'serum fizyolojik  uygulama'

yanlýþ kullanýlmýþ olup, damardan  serum fizyolo-

jik verme veya bölgenin serum fizyolojik ile yýkan-

masý þeklinde  kullanýlabilir.

abdüksiyon açýsý; dýþaçekim açýsý. Böyle bir

tanýmlama yok. 

Yanlýþ sýfatla kullanýlanlar. 

‘ yüksek rijidite’: yüksek yerine çok,

rijidite yerine sert kulanýlmalý Yazýlýþý‘ çok sert’

olmalý.

‘deney hayvanlarý laboratuvarý’: ‘deney hayvan-

larý üretim merkezi’ olmalý 

“Hayvan deneyleri laboratuvarý” olmalý. 

sitoplazmik vakuolizasyon:

sitoplazmik, Ing. yazýlýþý cytoplasmic: Hücre sývýsý

(sitoplazma) ile ilgili 

vakuus (lat.) boþ

vakuolizasyon vacuum (Eng)

vacuole (Eng)

sitoplazmik vakuolizasyon’ u ; ‘hücre sývýsýnda

boþluklar’ olarak yazdýðýmýzda daha  anlaþýlýr olabilir. 

'vakuolizasyon' karþýlýðý sözcük Ýngilizcede yok. 

Anlamýný kýsa olarak eþdeðer sözcüklerle yaz-

maya çalýþmalý.

333- Teknik özellikli YDKS ile birlikte kullanýlan,

anlamý ve söz dizimi yanlýþ olan çoklu sözcükler;

uygulanan kuvvet deðeri kuvvet þiddeti veya

kuvvet deðeri 

abduktör moment kolu: dýþaçeken kuvvetin

merkeze olan uzaklýðý 

‘kolu’ koymak gerekli deðil. ‘abduktor momen-

ti’ yeterli.

26 Gauge Monoflament: ölçümü 26 olan tek

iplik tel. Eðer multiflament olsaydý, ‘çok iplikli tel’

demek bize ne kaybettirecek? Ýngilizce terimden

daha iyi.

Kareli- okuler- mikrometrede- kaplanan birim

sayýsý: göz(le ilgili) mikrometrede -kaplanan birim 

‘Mikrometrede kaplanan birim karelerin  gözle

sayýmý.’

oküler ( okunuþu: akyýlýr ): göze ait, gözle

görülür, gözle ilgili 

okuler mikrometre: gözle ilgili küçükölçer veya

küçüksayar 

osteo-neo-genezis: ‘kemik –yeni-oluþumu’ þek-

linde anlamlandýracaðýmýz söz dizimi ‘yeni kemik

oluþumu’ þeklinde yazýlmalý.

osteogenez: kemik oluþumu 
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osteal reaksiyon: kemikle ilgili- tepki, kemiðin

tepkisi 

sinovyal eklem osteoartriti: ‘sinovyal eklem’ var

mý?

cerrahi tedavi yöntemi: cerrahi tedavi bir yön-

temdir. ‘yöntem sözcüðü ‘eklemeye gerek yok.

anteriör kompartman sendromu: 

anteriör:ön 

sendrom:hastalýk, belirgi,belirtiler 

kompartman: kompartýman (Fr.) ön oda

hastalýðý veya belirgileri kullanýlabilir. 

444- Teknik terim içeren birden fazla sözcükle

yazýlan anlaþýlmasý zor olan söz dizinleri. 

lateral tibial bending moment: yana tibial

eðilme moment? 

moment: bir kuvvetin eksen etrafýnda yarattýðý

rotasyonun ölçümü, vektör deðeri ile dönme ekse-

nine dikey uzaklýðýn çarpýmýdýr. Eðer “moment”

gibi kavram özellikli bir sözcüðü  bir kaç yerde tekrar

yazmayý düþünüyorsak, ilk kullanýldýðý yerde mutla-

ka bunun gibi bir bilgi verilmeli.

multipl diz patolojisi: çoklu diz hastalýðý 

ad libitum beslenmek: arzu edildiðinde,

istendiði kadar beslenmek 

enkondral ossifikasyon: kýkýrdak içine veya

kýkýrdakdan içeri kemikleþme 

'endokondral' ikinci bir yazým þekli olarak

düþünülmüþ. 

'ossifikasyon' yerine kemikleþme kullanmak

çok mu zor ?

555- Araþtýrmanýn ilgili olduðu bilim dalýnda

sözlükte olmayan sözcükler veya dizilimler.

Biyomekanik bilimi ile ilgili: 

dinamizasyon(dynamization): canlýlýk verme,

hareketlendirme. 

aksiyel dinamizasyon eksensel hareket, 

dynamic: hareketli, enerjik, tabii kuvvete ait 

dynamically: hareketli olarak 

yüksek stres kuvveti: stres: basýnç, gerginlik 

‘stress’ Ýngilizce’ den alýnma olup, gerilme ve

zorlama eþdeðer sözcüklerdir. 

‘yüksek basýnç kuvveti‘ þeklinde söylenilmesi

anlam karýþýklýðý yaratmaktadýr. 

'Kuvvet' fazla gerginlik veya yüksek basýnç yeterli

olabilir.

mitotik aktivite: mitoz: ökaryot hücrelerin tipik

çekirdek bölünmesi 

aktivite: etkinlik 

‘çekirdek bölünmesi ile ilgili etkinlik.’ bu tümce-

den 

‘hücrelerin çekirdeklerinin bölünebilmesi‘ni anla-

mak gerekir. Burada yapýlmasý gereken, sözcükleri

birlikte yazarken karþýlýklarý anlamlý bir þekilde bir-

leþtirmek gerekliliðidir.

‘eðilme rijiditesi deðeri’ yerine eðilme dayanýk-

lýlýðý deðeri ‘kýrýlma dayanýklýðý’ kullanýlabilir. 

veya sertliði için artmýþ elastik sabit deðeri

(modulus) yazýlabilirdi. 

mekanik aks: iþleyiþ ekseni, hareket ekseni 

Temel týp terimlerinde Fransýzca sözcükler aðýr-

lýklý iken, yeni bilim dallarýnda Ýngilizce teknik terim-

lerin arttýðý görüldü. Týp ile ilgili terimler haricinde

de yazým dilinde çok fazla, Fransýzca ve Ýngilizce

sözcük kullanýldýðý görüldü. Bunlarýn çoðu farkýnda

olmadan kullandýðýmýz sözcüklerdi. Ýlgili bilim

dalýnýn terimlerini araþtýrmamaktan ve öðren-

memekten doðan yanlýþlar vardý.

Tartýþma 
Bir dilin bilim dili olmasýnýn ön koþulu, o dilin

konuþulduðu toplumda bilim üretiminin, var

olmasýdýr. Bilim dili sosyo-kültürel ve sosy-

oekonomik yapýya baðlý olarak, toplumdaki eðitim

sürecinin yönlendirmesiyle ortaya çýkan bilimsel

ürünler çerçevesinde oluþarak geliþir. Bu durum,

bilim üretimiyle, bilim dilinin kavramlarý arasýndaki

koþutluðu (paralelliði) da beraberinde getirir. Bilimin

evrenselliði yalnýzca kavram boyutundadýr. Bilim

üreten her toplum, bu evrensel kavramlarý karþýlay-

acak terimleri kendi dilinde türetebilir”(4). 

Türkçenin bilim dili olarak geliþmesi için bilim

terimlerinin olmasý gerekir. Bu ortak bilim terimleri

ile öðretim yapýlmasý gerekir. Türk Dil Kurumu þu

anda Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Sanat Terimleri

sözlüðünü Ýnternet ortamýnda yayýnlamaktadýr (5).

Yetersiz olup, bizden olan sözcüklerle tam karþýlýklar

verilmemiþtir. Yabancý dillerden alýnan karþýlýklar yer

almaktadýr.

Bizdeki gibi kendi dilinde eðitim yapan, anglo-

sakson dýþý ülkelerde, týp sözlüklerinde yer alan

yabancý sözcük ve terimler, kendi dil kurallarýna

uygun olarak yazýlmakta ve okunmaktadýr. Ülke-

mizde de týp eðitim dilinde ve Türkçe bilimsel yayýn-

larda, yabancý sözcükler Türkçe sesçilliðe (fonetiðe)

uygun bir þekilde yazýlmakta ve okunmaktadýr.

Ancak, bunun ne þekilde yapýlacaðýný gösteren ne

bir eðitim programý, ne bir yayýn ne de bir týp

sözlüðü bugüne kadar hazýrlanmamýþtýr.

Türk Diline yabancý dillerin etkilerinin tarihi:

Fransýz ihtilalinin tarihi 1789 milliyetçilik akýmlarý

ile baþlýyor. Türklük bilincini uyanmasý Osmanlýnýn

sonu olacak. Serveti-Fünun Edebiyatý Tevfik Fikret

ve Hüseyin Cahit Yalçýn dönemi kapanýyor.

Kurtuluþ savaþý kazanýldý. Türk Dil Kurumu



kuruluyor, ancak Güneþ Dili (Arý Dil) saptýrmacasý ile

yara alýyor. Öztürkçe karþýlýklar (sadeleþtirme)

düþünce hayatýmýzda gerekli desteði bulamýyor.

Özenilen bir batý uygarlýðýn malý olan kelimeler

modernlik havalarý sayesinde raðbet bulmaya

baþlýyor( 3). 

Türk dil devrimi yapýlmýþtýr. Latin harflerinin

kabul edilmesiyle Germen dillerine köprü oluþmuþ-

tur. Türk dilleri içine latin harflerinin alýnmasý, batý-

dan sözcüklerinin dilimize girmesinin kapýsýný da

açtý (3 ). Daha sonra Türkçe ilk kez yakalanmýþtýr. 

Cumhuriyet dönemi sonrasý, batý dili yozlaþmaya

karþý, alýnan önlemler yetersiz kalmýþtýr. Kitle haber-

leþme araçlarý yabancý sözcüklerin giriþinde etkili

olmuþtur (6).

1950 lerde Küçük Amerika özlemleriyle, dilimizin

Amerikan Ýngilizce’siyle bozulma dönemi baþlýyor.

12 Eylül 1980 ve Türk Dil Kurumu yasaklanýyor.

ve kitaplarla birlikte Türkçe sözcükler yasaklanýyor.

Günümüz Türkiye’si:

Yabancý sözcüklerin kullanýlma, dilimize girme

nedenleri aþaðýda sýnýflandýrýlmýþtýr.

a-Bir dile yabancý sözcük girme mekanizmasýný

inceleyen Haugen böyle bir alýþveriþ için bu ‘iki dili

de belli ölçüde bilen bir grubun var olmasý ‘gerek-

tiðine iþaret etmiþtir (3). Aydýn ve yarý aydýnlar bu

görevi yaptýlar ve yapmayý da sürdürüyorlar.

b- Bilgilerini yabancý dil ile öðrenenler, kavram-

larýn kafalarýndaki karþýlýðý o dilden olduðu için

yabancý kelime kullanabilirler. ‘Ögrenci ve bilim

adamý her okuduðunu kendi anadiline çevirerek

öðrenme sürecini yavaþlatmamak için, kavram-

larýn yabancý karþýlýklarýný aklýnda tutarak

Türkçeye de kolaylýkla geçirmekteler( 3).

c- Tutuculuk 

Yarý ilericilik, gericilik, Osmanlýcalýk Hepsi…?.

Türkçe’nin yeni sözcüklerle oluþan yapýsýyla ede-

biyatta etkilerinin kalmayacaðýný düþünen tutucu

çevrelerin karþý zorlamasý. Bilinen, tanýnan insan-

larýn ve politikacýlarýn yabancý kelimeleri kasýtlý

olarak kullanma özentileri. 

d- Aydýnlarýn (entel- yarý aydýn ) larýn çokluðu

ve halkýn konuþtuðu Türkçe’ ye yabancý olmalarý.

Amerikan tarzý yaþamý ve konuþmayý benim-

seyen enteller yanýldýklarýnda (yarý aydýn, çeyrek

aydýn) ellerinde doðru dürüst bir dil kalmayacak.

e-Küreselleþme.

Doðrudan eriþim ve iletiþim çaðýnda bir çok

sözcük görsel ve iþitsel olarak insanlara ulaþmakta(2). 

f-Anadile karþý önemsenmez bir tavýr takýnýl-

masý, yabancý dile körü körüne duyulan hayran-

lýk(7).

g-Kiþisel Özellikler

Kendilerini laf salatasýyla anlaþýlmaz ve ulaþýlmaz

konuma getirerek ikincil kazanç peþinde olmak

isteði (2) .

h-Eðitim ile ilgili sorunlar

-11yýl süren ortaöðretim sonunda Türkçe’nin

yetersiz öðretilmesi.

-Yabancý dil eðitimin küçük yaþlarda baþlatýl-

masý

Unesko yabancý dilde eðitim yapan bir okula

uluslar arasý statü kazandýrmak için ana dilini çok iyi

öðretme koþulu koymuþtur. Yine yabancý dilin

öðretilme alt sýnýrýnýn 9 yaþ olduðu belirtilmiþtir( 2).

-Yabancý dilde öðretim yapan Týp Fakültelerinin

varlýðý.

-Türkiye’de yabancý dilde bilimsel toplantýlar

düzenlemek. Dergiler yayýnlamak. 

-Yerel yönetimlerin, dükkanlar, lokantalar ve

alýþveriþ merkezlerine devþirme sözcüklerin isim

olarak verilmesine izin vermesi. 

-Bilim ve teknikteki akýl almaz geliþmeler.

Teknik sözcüklerin çoðalmasý. 

Biyoloji biliminde çok hýzlý geliþmelerin olmasý

nedeniyle, her on senede bir kullanýlan kelimeler iki

misli artmaktadýr. 

h- Farklý uygarlýk alanlarýna sözde dili kullan-

mýþ görünerek kolayca atlama karýþýklýðý (kom-

pleksi). 

Bizim bulgularýmýza paralel edebi romanlarda,

Fransýzca sözcükler daha fazla iken týp dilinde

Ýngilizce sözcükler, diðerlerine göre daha fazla art-

mýþtýr (3). Romanlar taranarak yapýlan araþtýrma

içinde sayýmlarýn hepsi birden deðerlendirildiðinde

3.150.000 kelime içinde 105 bin dolayýnda YDKS

tesbit edilmiþtir (3).

Yaygýn bir okuyucusu olan bir gazetenin 22

Aralýk 1996 günü çýkan sayýsýnda haber

köþeyazýlarý,ve büyük boy reklamlarýnda yabancý dil

kökenli (YDK) 444 kelime tesbit edildi (10).

Türkçeye girmiþ batý kaynaklý kelimelerin yoðun-

luðunu belirlemek için ayný türden metinlerden

örnek almak gerekir. Biz araþtýrma makalelerini

çözümledik(3). Çalýþmamýzda sekiz makalede 286

adet (YDKS) kullanýldýðý saptandý. 

Bizdeki gibi kendi dilinde eðitim yapan, anglo-

sakson dýþý ülkelerde, týp sözlüklerinde yer alan

yabancý sözcük ve terimler, kendi dil kurallarýna

uygun olarak yazýlmakta ve okunmaktadýr. Ülkem-

izde de týp eðitim dilinde ve Türkçe bilimsel yayýnlar-

da, yabancý sözcükler Türkçe okunuþuna uygun bir

þekilde yazýlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu dilde okunuþ

özelliklerinin farklý olduðu gerçektir. Türkler tarafýn-

dan farklý okunduklarý için yazýmda ve konuþmada

T. Ceyhan, C. Balcý
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birlik olmamaktadýr. Ancak, bunun ne þekilde

yapýlacaðýný gösteren bir eðitim programý yoktur (3).

Bir yabancý dili iyi bilmek bile, o dil ile kendi dil-

imiz arasýndaki sözlüklere olan gereksinimini kaldýr-

maz. Terim ve tanýmlarýn birinci derecede önem

taþýdýðý biyolojik bilimler ve týp’ta iyi bir sözlük en

gerekli rehberdir. Yazý ve dil devrimlerimiz, imla ve

gramer kadar ana kitaplar olan sözlük ve ansiklope-

dilerin de yenilenmesini zorunlu kýlmýþtýr. 50 yýldan

beri bu uðurda çabalarýn harcanmýþ olduðunu kabul

ederken, özellikle bilim terimleri üzerinde tutarlý

sözlüklere henüz sahip olmadýðýmýzý da kabul etmek

zorundayýz.

En fazla yanlýþ, Türkçe eþanlamlýsý olmayan

(YDKS) leri sözdizimine sokarken, yazarken ve

konuþurken olmaktadýr. Yabancý sözcükleri tanýmla-

madan, Türkçe dilbilgisi kurallarýyla, bizden bir

sözcük ile yazýlmasý çok yanlýþlýklara yol açmaktadýr.

Farklý özellikte olan (Özne-yüklem-tümleç) gibi

temel sözcüklerin her iki dilde diziliþleri farklýdýr.

Böyle bir uygulamada yaptýðýmýzýn iþ ‘çorbalama’

olur. Eðer bu zor iþi becerebilirsek her iki dilide

kusursuz bildiðimizi söyliyebiliriz.

Genelde, ses uyumumuza uygun ve tek olan

YDKS ler daha kolay sokulmaktadýr. Örneklemek

gerekirse Yenilenme Fransýzca’da ‘rejenerasyon’,

Ýngilizcede ise ‘ being renewed’ . Fakat rejenerasyon

sözcüðü daha fazla kullanýlmaktadýr. Dil bilimciler

bunun dilin kullanýlmasýnda önemli bir kural

olduðunu belirtmektedirler. 

Diðer taraftan yabancýlar Türkçe’den alýnan bir

sözcüðü, kendi dillerindeki seslere uygun olarak

deðiþtirdikten sonra yazýyorlar. Biz de aynýsýný yap-

malýyýz. Bu bölümün sonunda yöntem tarif edilmek-

tedir.

Türkçe Bilim dili Çalýþmalarý
Tüba 2002 yýlý baþlarýnda “Türkçe Bilim

Terimleri” diye bir çalýþma baþlattý. Her bilim dalý ve

disiplin için alan uzmanlarýndan ve dil bilimcilerden

oluþan çalýþma birimleri oluþturuldu. Bu baðlamda

“Týp terimleri sözlüðü” çalýþmasý baþladý. 26-27

Aralýk 2003 yýlýnda Abant Ýzzet Baysal üniver-

sitesinde bildirilen isimlerle Türkçe Týp terimleri

Çalýþtay’ý baþlatýldý. 80’e yakýn bilim insaný katýldý.

Yine TÜBA’nýn düzenlediði, ve týp alanýndaki uzman-

larýn katýldýðý 2.Týp terimleri Çalýþtayý 17 Aralýk 2005

de Ankara’da yapýldý. 6.Uluslararasý Türk Dili

Kurultayý 20-25 Ekim 2008 de Ankara’da yapýlacak-

týr.

Yabancý terim ve kelimelerin dilimize çok fazla

girmesiyle düþünme, sorma, araþtýrma yapma yetisi

geliþmiyor. Bu terimler ezberleniyor. Onlarýn eþan-

lamlýlarý nedir diye düþünülmedikçe ve eþanlamlýlar

dilimizde tekrar yazýlmadýkça bilim kültürünün yayýl-

masý zordur. Biz gençlerimizi ve asistanlarýmýzý

yetiþtirirken onlarý soru sormaya teþvik etmiyoruz.

‘Türkçeleþme sorumluluðu herkesten önce bil-

imciye düþer. Bu yapýlmaksýzýn özgün düþünce üre-

timini arttýrmaya olanak bulunamaz’(11).

Sonuç olarak, dilimizi, YDKS lerden arýndýrmak

için önce niyetimizin olmasý gerekir. Resmi olan

kurumlar (Üniversite,Lise,Ýlkokullar) Türkçe yazýmýn

gerekli olduðunu hissettirmeli, gerektiðinde teþvik

etmelidirler. Bunlar olduðunda aþaðýdaki basamak-

larý takip etmek bize YDKS’leri temizlemekte kolaylýk

saðlayacaktýr. 

YABANCI SÖZCÜKLERÝ DÝLÝMÝZDEN AYIKLA-

MANIN YÖNTEMÝ:

1- Makalemizin alýþtýðýmýz gibi yazmaya gayret

edelim, son haline getirelim,

2- Metnin son halinde, cümlelerde farklý olup ve

yabancý dilden aktarýlma olasýlýðý olan sözcükleri ve

kaynaklarýný kendimiz sorgulayalým. Yabancý olabile-

ceðini düþündüðünüz sözcükleri bulup iþaretleye-

lim.

3- a- Var olan YDKS lerin Türkçe eþdeðer

sözcüklerini yazalým.  

b- Bir YDSK kullanmak istersek  Türkçe eþdeðerini

bulamadýðýmýz  sözcüklerin dilimizde söylendiði

ve yazýldýðý þekilde doðru  yazmalýyýz. Sözlüðe

bakmak gerekli olabilir14 .

Ortopedistlerin en fazla yaptýðý yanlýþ  bunlarý

farklý þekillerde yazmalarýdýr. Yeni bir yabancý

terim ise  okunuþu ile yazmak önerilmektedir2 .

Parantez içinde o dildeki yazýlýþýný verebiliriz.

c- Diðer bir seçenek de, YDKS ün aslýný, parantez

içinde yazmak. Karþýlýðýnda bulduðumuz Türkçe

yakýn anlamlýlar içinden en uygun sözcüðü

seçerek parantezden önce yazmaktýr. 

4- Yabancý kaynaklý sözcüklerin (YDKS) Türkçe

eþanlamlýlarýný þu kaynaklarla bakarak yazalým. 

a- Türkçe Týp dili kýlavuzu. ( Kocaeli Üniversitesi Týp

Fakültesi 

Türkçe Týp Dili Kurulu, Ýkinci Basým,14 Mart

2007

b- Süreyya Ülker. Ülker Týp terimleri sözlüðü.

Açýklamalý 3. Basý.2004.

Latince-Türkçe

Türkçe-Latince 

c- Biyolojik Terimlerin karþýlýklarý için (Biyoloji

Terimleri Sözlüðü 

TDK 75. Yýl. Sevinç Karol, Zekiye Suludere,

Cevat Ayvalý.Türk Dil Kurumu Yayýnlarý. 4. Baský

(2007) bakýn. 

d- Redhouse sözlüðüne (Ýngilizce-Türkçe) bakýn

Araþtýrma makalelerinde kullanýlan yabancý dil kaynaklý sözcükler ve  Türkçede  kullaným þekillerinin  incelenmesi.
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Redhouse (Türkçe- Ýngilizce) 

e- Ýhtiyaç duyduðunuz takdirde teknik terimlerin

yazýlýþý ve anlamlarý için (Teknik Terimler

Sözlüðü. Nuri Özbalkan - Ýngilizce Türkçe

17.Baský 2004)   bakýn. 

f- Kullanacaðýmýz teknik terimlerin ilgili bilim (biy-

omekanik, moleküler biyoloji histoloji v.s.,) ter-

imleri içinde olup olmadýðý mutlaka gözden

geçirmeli.

Önce yaptýðýmýzý anlatan doðru teknik terimi

bulmalýyýz. Büyük olasýlýkla Ýngilizcedir. Diðer

lisanlara da ait olabileceðini (Latince Arapça,

Farsça, Fransýzca, Almanca, Amerikanca,

Osmanlý Türkçe’si ) düþünmeliyiz. 

Yabancý dil kaynaklý  terimlerin  karþýlýklarýný

Türkçe  olarak yazmaya çalýþalým.  Yazýlýþ için þu

anda elimizde bulunan, iki kaynak sözlüðe 14,15 ve

bu makalenin, Türkçe Bilim Dili Çalýþmalarý

baþlýðý altýnda 4a þýkkýnda verilen, 'Türkçe Týp

Dili  Kýlavuzuna' ve  diðer kaynaklara  bakalým.

Yetersiz kaldýðýmýzda, bu terimleri  dilimize girmiþ

þekilleriyle doðru olarak yazalým. Bunun için

mutlaka  kaynak sözlüðe bakalým14, yanlarýna da

esas dildeki yazýlýþýný parantez  içinde verelim . -

Bu Türkçeye geçiþ  dönemi için geliþtirilmiþ for-

müldür.- Ýlerde kaynak sözlükler ile tam Türkçe

yazmanýn mümkün olacaðýný düþünüyoruz.

5-YDKS leri Türkçe dilbilgisi kurallarýyla, bizden

sözcükler ile beraber yazmamýz yanlýþ olur. Farklý

özellikte olan temel sözcüklerin (Özne-yüklem-tüm-

leç) ve eklerin her iki dilde diziliþleri farklýdýr. Böyle

bir uygulamada yaptýðýmýzýn ismi ‘çorbalama’ olur.

Her iki dili de kusursuz bilmediðimize göre bu iþi

becermek çok zor olacaktýr.

6- Bulduðunuz Türkçe karþýlýklarý yabancý

sözcüklerinin ve terimlerin yerine koyalým.

Sözcükleri sesli okuyun. Önceki ve bir sonraki

tümce  ile beraber okuyarak  anlamýný düþünün ve

cümlelerin  anlamlý olmasýna dikkat edin. Birleþik

kelime, Teknik Terim, Tamlama þeklinde olanlarýn

anlamlarýný tekrar gözden geçirin. Dil bilgisi kurallarý

gerekli olabilir. Anlamýyla ve sesiyle kulaðýnýza uygun

gelenleri yani olumlu algýladýklarýmýzý makalemize

rahatlýkla yazabiliriz.

Sonunda; kurduðunuz tümcenin Türkçe sözcük-

lerden oluþmasýnýn, anlam olarak yabancý kaynaklý

tümceden daha üstün olmasýný saðladýðýna inan-

malýsýnýz. 

Sonuç olarak, yabancý dilde yazýlmýþ bir kitabý,

Türkçe düþünmek þartýyla Türkçe sözcüklerle yaz-

mak mümkündür. Türkçenin þu andaki sözcük hazi-

nesiyle, bilimsel bir araþtýrma makalesini yabancý

sözcük kullanmadan yazmak mümkündür. Akta

Ortop Travmatol Türk ‘ün son sayýsýnda de yayýn-

lanan iki makalemizde bu yapýlmýþtýr(12,13). 

Yazýþma Adresi: Taþkýn Ceyhan 

Özel Çevre Hastanesi Ortopedi ve 

Travmatoloji Bölümü

e-posta:tceyhan@tnn.net 
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