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ELEŞT İR İ  /  İ NCELEME

Yazının başlığı aslında Türk Bilim ve Sanat Adamlarını Türkçe Te-
rimler Üzerinde Düşünmeye Çağrı idi. Başlık uzun olur diye bu bi-
çimde kısalttım. Bu başlığı yazarken çağrıya bir yanıt, bir yorum gel-
meyeceğini, terimlerin Türkçelerini düşünmeden yabancı kökenli 
olanlara yönelmenin devam edeceğini biliyorum. Daha önce bu der-
ginin çeşitli sayılarında da yabancı terimler konusundaki örnekleri 
işleyen yazılar yazmıştım. Onları da dikkate alan olmadı. Günlük dil-
den derlediğim şu yeni örneklere bakınız.  risk faktörü, sinerji, simü-
lasyon, terörize edilmek, jeopolitik vizyon daha neler neler. Derledikle-
rimin arasında tribünlere oynamak, kariyer peşinde koşmak, kafa karı-
şıklığı gibi Türkçe Sözlük’e girmemiş ve deyimleşmiş örnekler de var. 
Acaba gazetelerin, radyo ve televizyonların yayın işlerinden sorumlu 
olanlar dildeki bu yabancılaşmaya neden ilgisiz kalıyorlar?

Söz konusu ettiğim terimler, terim olmaktan çıkıp günlük gazeteler-
de de geçiyor. Gazete okuyucusu bu yabancı kelimeleri nasıl anlıyor 
ve nasıl anlamlandırıyor, merak ediyorum. Dildeki yabancılaşma 
karşısında neler oluyor, nereye gidiyoruz diye bir kaygı duyulmuyor. 
Herkes bir sessizlik içinde. Sizler de elinize aldığınız gazetelerde bu 
tür kelimelere rastlıyor televizyonlarda yapılan açıklamalarda bun-
ların örneklerini duyuyorsunuzdur: Ülke ekonomisinde transformas-
yon yapan…, Hadiseleri manipüle eden…,  Her kararı bir optimizasyona 
tabi tutma vb.

Söz konusu yabancı kelimelerin hangi gazetede geçtiğini, vermek is-
temiyorum. Örneklerden biri allostatik, tanımı da verilmiş:

“allostatik yüklenme uzun süreli streslere bağlı olarak beden, zihin ve 
duygularımızdaki aşırı yıpranmanın yol açtığı bedeli ifade ediyor.” 

Allostatik terimi, Türkçe Sözlük’te doğal olarak yer almamıştır. O za-
man İngilizce bir sözlüğe başvurmak gerekiyor. Türk Dil Kurumunun 
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iki ciltlik İngilizce Sözlük’ünde de allostatik yer almamış. Bu, sağlık sorununu 
gündeme getiren iyi niyetli bir bilim adamının açıklaması. Türk okuyucusuna 
yabancı, tanım verilmiş olmasına rağmen ne olduğu yeterince anlaşılmayan 
bir açıklama.

Anlaşılan, bu terimde all “tamamıyla” anlamı veren İngilizce bir ön ek ve Türk-
çe Sözlük’te “gelişme ilerleme göstermeyen duruk” anlamında bildiğimiz statik 
kelimesinden oluşuyor. Karşılığı ne olabilir o ayrı bir iş. Tıp Terimleri Çalışma 
Grubu üyeleri bunu ele alacak ve sözlüklerine katacak. Belki de benim bu açık-
lamamı da doğru bulmayacak. 

Sözüne güvenilerek kendisine başvurulan bilim adamı, gazete okuyucusunu, 
televizyon seyircisini kendisi gibi kullanılan sağlık terimlerinin ne demek ol-
duğunu biliyor sanıyor. Bu durum karşısında bir defa da olsa, pik yaptı yerine 
yani zirve yaptı, doruk noktasına ulaştı demek olan… demiyor, okuyucuyu seyir-
ciyi düşünüp de belirti yani semptom demeye çalışmıyor. Söze başlayan bilim 
adamı muhakkak ki yararlı açıklamalar yapıyor ama karşısındaki kimselerin 
aynı meslekten insanlar olmadığını dikkate almıyor veya terimlerin Türkçe 
karşılıklarını kullanarak açıklamada bulunmayı basit buluyor, bilimsellikten 
uzaklaşma sayıyor. Dilin yabancı kökenli kelime ve terimlerle kirlenmesi on-
ları rahatsız etmiyor. Seksen üç milyonun kaçı alınmaya çalışılan palyatif ön-
lemler sözünde geçen palyatif kelimesinin anlamını bilir diye düşünülmüyor. 
Bu sözü kullanan da “Türkçe karşılığını türetip bir yerde yayımladınız mı ki 
benden Türkçesini istiyorsunuz?” diye sorabilir. Sorunun bir de bu boyutu var. 
Bu soruya yanıt olarak anlık kelimesini öneriyorum: Alınmaya çalışılan anlık 
önlemler işe yaramadı. İsteseniz siz de bu titizliği gösterebilirsiniz. Durum bu 
merkezdedir.

Tıp alanında biri konjenital (congenital)  diğeri acquired olmak üzere iki terim 
kullanılıyor. İlk anda bu iki terimin tıp bilginleri dışında diğerlerinin bilmesi-
ne gerek olmadığı düşünülebilir. Ancak durum böyle değil bu iki terim doğum 
yapan her kadını ilgilendiren, onların duyabileceği terimler, üstelik gazeteler-
de de konjenital biçiminde geçmektedir.

Konjenital terimine bir tarihte doğuştan kelimesi karşılık olarak gösterilmiş ve 
bu Türkçe terim benimsenmiş. Doğuştan kelimesi herkesin bildiği bir söz. Çe-
kim eki -den ile yapılmış deyip meslektaşlar bunu doğru bulmayabilirler ama 

-den (-tan) çekim ekiyle yapılmış toptan, toptancı “aniden” karşılığı birden, “sa-
mimiyet” karşılığı içten, içtenlik gibi kelimelerimiz var. Zarfını da içtenlikle bi-
çiminde kullanıyoruz. -ten çekim eki üzerine başka ekler de gelebiliyor. Onun 
için doğuştan terimin yapısına takılmayalım.

Konjenital karşılığı doğuştan, Arapça kökeni fıtrî kelimesinin karşılığıdır. Anla-
şılan Fransızcadan konjenital dile girdiği tarihlerde bu kavrama fıtrî, Cumhu-
riyet Dönemi’nden sonra da fıtrî kelimesine doğuştan karşılığı uygun düşmüş. 
Terimin anlamına, kullanıldığı yere bakalım. Tıpta çocuğun doğumla birlikte 
hastalığı bünyesinde taşımış olması doğuştan terimiyle ifade ediliyor. Burada 
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dilci meslektaşlarıma -dan ekinin “fıtrî doğuştan” bir sıfat yapma eki, hatta 
zarf yapma eki  gibi kullanıldığını hatırlatmak isterim.

Doğuştan gelen hastalık yanında bir de çocuğa sonradan bulaşan hastalıklar 
var. Buna da Batılılar acquired demişler. Tıp bilginleri bu terimi daha çok akkiz 
biçiminde adlandırırken Türkçesini bulmaya gerek duymamışlar. Ama has-
tayla kurulan temasta bu terim dile geliyor. Söz konusu kavram söz içinde edi-
nilmiş diye ifade edilebiliyor. Ancak sözlüklerde edinilmiş biçiminde bir sözlük 
maddesi, terim yok. Keşke olsaydı. Burada bir ihmalimiz olmuş. Fiilden isim, 
sıfat yapan -mış ekini belirsiz geçmiş zaman eki sayarak türetmelerde pek kul-
lanmamışız. Oysa “mazi” karşılığı geçmiş, “hidayete, doğruya ulaşmış” anla-
mında ermiş, “kişi adı” Satılmış ve “ulaşım aracı” dolmuş gibi kelimelerimiz bu 
ekle kurulmuş. Üstelik bunların üzerine gerektiğinde erişmişlik gibi yapım eki, 
dolmuşa örneğinde olduğu gibi çekim ekleri gelebiliyor. 

Bir dilci kadar olmasa da alan uzmanları Türkçe sevdasıyla bu tür yabancı ke-
limeler ve terimler üzerinde düşünüp çözüm önermeli, müzakere etmeli, isti-
şarede bulunmalı (kengeşmeli), iş birliğine gitmelidir. 

Osmanlı Türkçesinde bir hukuk terimi olarak geçen müktesep kelimesi, yuka-
rıda ele aldığımız Batı kökenli tıp terimi akkiz’in karşılığıdır. Türkçe çalışmala-
rında müktesep için edinç önerilmişti. Türkçe Sözlük’te edinç “Edinilen şey veya 
şeyler, müktesebat.” şeklinde tanımlanmıştır. Şimdi tıp bilginleri akkiz için 
edinç terimini uygun bulurlar mı? Bunu bilmiyorum. Bana kalırsa söz konusu 
terim için gene edinmek fiiline başvurmak gerekiyor. Benim tercihim, önerim 
ise edinilmiş teriminden yanadır. İstenirse edinmek fiilinden edinik yapıca ve 
anlamca uygun bir başka öneri olabilir. Dilimizde bu yapıda başka kelimeler 
de var. Böylece doğuştan teriminin karşısına edinilmiş veya edinik terimini ko-
yarak paralellik sağlayabiliriz. Uygulama işi alanın hocalarına, onların benim-
semesine kalıyor. 

Türk dili hakkında edindiğimiz bilgilerin ışığında akıl yürüterek terim türet-
mek her zaman sonuç vermiyor. Birçok kaynağa bakarak, türetilecek terim 
üzerinde daha etraflı, derinlemesine düşünmek gerekiyor. Masa başında elde 
ettiğimiz birçok terim, dergilerin ve kitapların sayfaları arasında kalıyor. Kul-
lanacak, yaygınlaştıracak kimselerde bir çaba yok. Türk Dil Kurumunca 1995, 
1998, 2008 yıllarında yayımlanan Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu’ndaki 
yaklaşık 2000’den fazla kelimeye karşılık önerildi. Kesafet karşılığı yoğun, satıh 
karşılığı yüzey, rakkas karşılığı sarkaç, dejenerasyon karşılığı yozlaşma, global 
karşılığı küreselleşme, frekans karşılığı sıklık,  konsensüs karşılığı uzlaşma, proses 
karşılığı süreç vb. Bunlar kolayca benimsenmiş ve dilde yerini almıştır. Ancak 
birçokları ihmalkârlık sonucu ilgi görmemiş veya aydınlar arasında tartışma 
konusu yapılamamıştır. Denebilir ki onlar Osmanlıdan kalma kelimeler değil, 
çağdaş Batı dillerinden dile girmiştir.  Gerçekten de temelde bu düşünce var. 
Bilim ve sanat çevreleri, Batı kökenli terimlere dokunulmazlık tanımıştır. Bu 
tutum yeni değil, 1950’li yıllardan bu yana devam etmektedir. Ciddi olarak 
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Türkçecilerle Türkçeye gönül vermiş alanın öğretim üyeleri, uzmanları ve ya-
zarları bir araya gelememiş, düşünce birliğine gitmemişlerdir. Öte yandan bu 
iş devlet desteğinden de yoksundur. TÜBA’nın çeşitli alanlara ait terim çalış-
maları var. Onlarla da bir iş birliği yapılamamıştır. 

Antidot (antidote) için dilde yapısı ilgi çekici panzehir kelimesi vardı. Bu kelime 
“zehri yok eden, etkisini gideren” anlamındadır. Batı dillerinde ve Farsçada da 
bulunan pan- ön ekiyle panzehir, Arapça kökenli zehr kelimesiyle birlikte dil-
de yıllarca kullanıldı. Panzehir kullanımdayken bunun yerini tıp alanında ise 
antidot geçerlidir. Bu tercihteki düşüncede muhtemelen Batı bilim âlemiyle 
bütünleşme bulunmaktadır. Türk Dil Kurumunun İlaç ve Eczacılık Terimleri 
Çalışma Grubu üyeleri, antidot ve panzehir için Türkçe iki kelimeden oluşan 
ağugiderir, ağugideren kelimelerini karşılık olarak uygun buldu. Yıllarca süren 
bu çalışma grubunda ben de görevliydim. Oldukça hacimli İlaç ve Eczacılık Te-
rimleri Sözlüğü, önerilmiş birçok Türkçe terimle Türk Dil Kurumunda 2014 
yılında yayımlandı. Gene aynı çatı altında çalışmalarını tamamlamış olan Tıp 
Terimleri Çalışma Grubu da ağugiderir önerisini uygun bir karşılık olarak seç-
ti. Her iki çalışma grubunda görevliyken türetilenlerin Türkçenin ses ve yapı 
özelliklerine uygun olup olmadığı benden soruluyordu.  Bu çalışma grubu da 
gerçekten büyük emek harcayarak yüzlerce Batı kökenli terime karşılıklar 
buldu. En güzeli, uygunu bana göre yangı (enflamasyon) terimi idi. Divânu 
Lugâti’t-Türk’ten alındı. Başka tarihlerde de Divânu Lugâti’t-Türk’ten yarar-
lanmıştık. Batı kökenli izolasyon’a ve onun karşılığı olan tecrit terimine yalın- 
fiilinden yararlanılarak yalıtım önerildi ve benimsendi. Ancak günümüzde 
sağlıkla ilgili konular gündeme geldiğinde izolosyon revaçtadır. 

Çökkünlük, çökkünleştirici, çökkünlükgiderir önerileri depresyon, depresan, anti-
depresan’a karşılık olarak benimsenmesini beklemekteyiz. Depresyon, depresan, 
antidepresan gibi Batı kökenli terim dilde yayıldıktan sonra Türkçelerini kabul 
ettirmek zorlaşıyor. Depresyon, depresan, antidepresan bugünlerde evlere kapa-
nanların en çok kullandığı kelimeler.

Yıllar önce öğrencime “Niçin derse hep geç geliyorsun, dersi bölüyorsun.” de-
diğimde depresyondayım demişti. Bunun üzerine pek üstelemeden, yerine 
geçmesini söylemiştim. Yıllar önce rastladığım bu çıkış gösterdi ki depresyon 
artık tabana inmiş. O ara bir şarkı sözünde de geçiyordu. Öğrencim o şarkıdan 
da etkilenmiş olabilirdi.

Tekrar gazetelere dönelim. Halkın sağlığına katkı sağlayan makaleler yayımla-
nıyor. Gazeteler bunlara birer köşe ayırmış. Yararlı bilgiler veriliyor. Ancak bu 
açıklamalar arasında geçen yabancı kelime ve terimler yararlanmayı engelli-
yor. Yazarları da ek bir bilgi ile yabancı terimlere Türkçe karşılık göstermek, 
anlaşılmasını sağlamak için uygun Türkçe bir kelime önermek yoluna gitmi-
yor. Vatandaş, kullanılan cümlelerden bir anlam çıkarmaya çalışıyor. Gene de 
anlamdaki kapalılık, muğlaklık giderilemiyor.  Şu iki terime bakalım, enteral 
ve parenteral, birkaç gün gazetenin ilgili sağlık köşesinde geçti: 
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“Kişinin doğal yollarla beslenememe durumunda kullanılan iki tür beslenme 
şekli vardır. Bunlar enteral ve parenteral beslenmedir.” (Gazetenin tarihi: 21 
Ocak 2021)

Her iki kelime de yapı olarak sıfat olup beslenme kelimesini niteliyor.  Enteral 
bir beslenme biçimi olup besinlerin tüpler aracılığıyla mide ve ince bağırsak-
lara gönderilmesi demek. Parenteral ise damar içine sıvı besin zerk edilerek 
sağlanan beslenme biçimi. Parenteral’in karşılığı damardan olabilir. Yukarıda 
ele aldığımız doğuştan teriminin yapısındadır. Diğerine gelince dilimizde can 
boğazdan geçer biçiminde bir atasözümüz var. Buna dayanarak damardan teri-
mine benzer boğazdan uygun bir karşılık olabilir.

Konuyla ilgili gene gazetelerden derlediğim kelimelerden biri malnütrisyon 
Türk Dil Kurumu Tıp Terimleri Çalışma Grubunda buna kötü beslenme karşılık 
olarak gösterilmişti. Acaba beslenme yetersizliği veya yetersiz beslenme daha mı 
uygun olurdu? 

Artık toplanamayan Tıp Terimleri Çalışma Grubu üyeleri soruyor: Batı kökenli 
-oit son ekine Türkçe -imsi eki karşılık olarak uygun gelir mi? Örnek olarak del-
toit kelimesi üçgenimsi terimiyle karşılanabilir mi?

Bir geometri terimi olan üçgen eski müselles kelimesine karşılık olarak türetil-
mişti. Bu bakımdan kök için söylenecek bir söz yoktur. Batı kökenli son ek olan 

-oid kanaatimce  -imsi ile karşılanabilir. Türkçe Sözlük’te üçgenimsi kelimesi bu-
lunmamaktadır. Böylece sözlüğe bir katkı olur. Sorun, deltoit teriminin üçge-
nimsi terimiyle karşılanmasında değil yaygınlaştırılmasında ve benimsetilme-
sindedir.  Öteki -oit ile kurulmuş elipsoit yumurtamsı / jinekoit kadınsı üzerinde 
durulabilir Bu tür kelimeler ilgili bilim adamlarına gönderilip soruşturulması 
yapılabilir, görüşleri alınabilir. Bu arada öneri terim de gündeme girmiş olur.

Sorulan bir başka terim epileptiform’a bulunmuş  -sı yapım ekiyle  tutarıksı kar-
şılığıdır. Sağlık bilimiyle ilgili tutarık sözü sara ( epilepsi)  için önerilmiş bir kar-
şılıktı. Türkçe Sözlük’te tutarık var. Halk ağzından alınmış. Uygunluğu sorulan 
husus epileptiform terimindeki form parçasının Türkçe -si ekiyle karşılanabil-
mesiyle ilgilidir. Form “şekil, biçim” demekse de burada anlaşılan “benzeyen, 
andıran, o tadı, o rengi veren ”  anlamı ağır basıyor. Bu anlamda Türkçede sası-
mak fiili var. Topraksı bir renk de denebilir. Böyle değerlendirildiğinde tutarıksı 
uygun bir şekil olarak görülüyor. Buna göre füziform teriminin de yün eğirme 
aracı “iğ’i andıran, iğ’e benzeyen” olarak düşünüp buna göre iğsi olarak karşı-
lanması mümkündür.  Kartilajiniform kıkırdaksı / kribriform eleksi / terimleri 
yukarıda belirttiğim gibi. Bunlar ilgili bilim adamlarının görüşü alındıktan 
sonra kullanıma kazandırılabilir. 

Gazetelerde konumuzla ilgili yabancı kökenli kelimeler dışında Türkçe keli-
meler de var. Bir bilim dalına ait terimler yazı dilinin kelimeleri arasına gir-
meye başladı: bileşen, özne vb. 
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Oktay Sinanoğlu’nun Türk Dil Kurumu Yayınları arasında yayımlanmış Açık-
lamalı Fizik, Kimya, Matematik Ana Terimleri Sözlüğü var. İnceleyicileri Recep 
Toparlı, Hamza Zülfikar. Kendisiyle oturup terimlerin yapısını, anlamlarını 
konuşma imkânımız olmamıştı. Sinanoğlu’nun Türkçe sevgisine söylenecek 
sözümüz yok. Ancak seçilen bazı Türkçe terimlerin yapısı, anlamı açık değildi, 
ancak kullandığı o terimlerin dokunulmazlığı vardı. Bir örnek vereyim:

“Özdem (İng. Mol) Bir Avogadro sayısınca özdeği içeren özde niceliği”. 

Şimdi gazetelerde geçen öteki bileşen kelimesi ile ilgili olarak da Sinanoğlu’nun 
çalışmasına baktım. Fizik, matematik, kimya terimi olan kelime bileşen şöyle 
tanımlanmış:

Bileşen (Fr. Composante) Bir özdeği oluşturan kimyasal bileşimi bildirmek üze-
re verilmesi gerekli kimyasal türlerden her biri.

Tanımda geçen özdek Sinanoğlu’nun eserinde madde başı olarak alınıp tanım-
lanmamış. Ancak biliyoruz ki özdek, “madde” kelimesinin karşılığı olarak öne 
sürülmüştü. 

Bir başka kaynak Türk Dil Kurumunun dışında yayımlanmış, Talat Tuncer’in 
Matematik Sözlüğü adlı çalışmasıdır. Burada bileşen terimi “Bir vektöre (kuvve-
te) denk olan iki ya da daha çok vektör (kuvvet) takımından her biri.” biçimin-
de tanımlanmış.

Kaynakların durumu böyle! Bileşen bugünlerde gazetelerde “bir siyasi kurulu-
şun bileşenleri” diye geçiyor. Anlaşılan bu kelime “destekçileri, arkasında du-
ranları,  tamamlayıcıları” anlamlarındadır. Böylece bir fizik veya matematik 
terimi yazı dilinde, genel dilde kullanılıyor. 

Bu gelişmenin bir başka örneği ise bir dil bilgisi terimi olan özne’dir. Cümle 
bahsinde sözünü ettiğimiz özne, gazetede bir eylemin faili yerine kullanılma-
ya başlandı. 

Görüldüğü gibi önerilmiş ve tutunmuş terimler bir alanın özel kelimesi ol-
maktan çıkıp yazı dilinde kullanılabiliyor. Bir yandan da gazeteden “…sorusu-
na verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu.” diye geçiyor. Okuyucu viral olmak1 
ne demek diye düşünedursun.

1930’lu yıllardan 2000’li yıllara geldik. Kabul etmek gerekir ki millet hayatın-
da en önemli yeri tutan Türkçeye karşı ilgisizlik artmış, keyfî kullanım öne 
çıkmıştır. Televizyon başındaki veya gazetesini eline alan kimse karşılaştığı, 
anlamadığı kelimeler karşısında duyarsızdır.

1 Sosyal medyada virüs bulaşma gibi, hastalık derecesinde yayıldı.


