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Özet

Summary

Amaç: Çocuk cerrahlar›n›n u¤rafllar› yönünden Türkçe'ye
bak›fl›n›, Türkçe'yi bilim dili olarak kullanma e¤ilimlerini
ve Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne¤i'nde (TÇCD) yap›lan
dil çal›flmalar›n› alg›lay›fl›n› araflt›rmak.

Prosefessional perception of Turkish pediatric surgeons
on Turkish language

Gereç ve Yöntem: Çal›flma kesitsel ve tan›mlay›c› anket
uygulamas› olarak yap›ld›. TÇCD Dil Kurulu üyeleri taraf›ndan haz›rlanan yap›land›r›lm›fl bir anket formu, 2005
y›l›nda Gaziantep'te yap›lan ulusal kongrede çocuk cerrahisi uzmanl›k alan›nda çal›flan 250 hekime da¤›t›ld›. Elde
edilen veriler tan›mlay›c› istatistiksel yöntemler ve X2 testi
kullan›larak de¤erlendirildi.
Bulgular: Anketlerin % 72.4'i geri topland›. Kat›l›mc›lardan % 79.1'i erkek, % 20.9's› kad›nd›. Yabanc› kökenli terimlerin çoklu¤u nedeniyle hastalar›yla iletiflim kurmakta
güçlük çeken çocuk cerrahlar›n›n oran› % 66.5 olarak bulundu. Kat›l›mc›lar Çocuk Cerrahisi Dergisi'nde bir dil köflesi oluflturulmas›n› % 72.9, yabanc› kökenli terimlere
Türkçe karfl›l›k bulunmas› çal›flmalar›n› % 83.1 ve çocuk
cerrahisi terimler sözlü¤ü çal›flmalar›n› da % 86.5 oran›nda desteklemekteydi. Türkçe'nin do¤ru ve güzel kullan›m›
konusundaki çal›flmalar› tamamen destekleyen profesörler
(% 86.4) ile yard›mc› doçentler (% 68.4) aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark vard›. Yeterli Türkçe kaynak
olsayd› mesle¤imi daha iyi uygulard›m diye düflünen araflt›rma görevlileriyle (% 76.7) ö¤retim üyeleri (% 28.1) aras›nda belirgin bir fark bulundu (p<0.05).
Sonuç: Türk çocuk cerrahlar› günlük yaflamlar›nda Türkçe'nin etkin kullan›m› konusunda oldukça duyarl›d›r. Bu
duyarl›l›k yafl ve unvandaki yükselifl ile giderek artmaktad›r. Ülkemizde çocuk cerrahisi alan›nda Türkçe kaynak yetersizli¤i vard›r ve bu durum baflta araflt›rma görevlileri
olmak üzere bütün meslek üyelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Meslektafllar›m›z ayn› dili konuflabilme ve yazabilme konusundaki çabalara önemli oranda destek vermektedir. Ayr›ca TÇCD Dil Kurulu çal›flmalar› meslek üyelerince yak›ndan izlenmekte ve önemsenmektedir.
Anahtar kelimeler: Türkçe, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derne¤i Dil Kurulu, çocuk cerrah›, dil alg›lay›fl›, anket
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Aim: To investigate the perception of Turkish pediatric
surgeons on the studies of conservation and improvement
of Turkish language under the protection of the Turkish
Association of Pediatric Surgeons (TAPS) and their professional opinion about Turkish language.
Material and Methods: This was a cross-sectional and
descriptive study. The constructed questionnaire, designed
by the members of the Language Committee of the TAPS
(LCTAPS), was distributed among 250 Turkish pediatric
surgeons in the annual meeting which was held in Gaziantep in 2005. The obtained data were analyzed with descriptive statistics and X2 test.
Results: In the study, 72.4 % of the questionnaires were returned. The participants were 79.1 % male and 20.9 % female. The rate of Turkish pediatric surgeons who had communication difficulty with their patients due to abundance
of the foreign originated terms was 66.5 %. It was found
that the participants supported to constitute a “language
section” in the official journal of TAPS (72.9 %), to find
Turkish terms instead of the foreign originated (83.1 %)
and to write a Turkish pediatric surgery terms dictionary
(86.5 %). There was statistically significant difference between professors (86.4 %) and assistant professors (%
68.4) who supported the study of using correct and good
Turkish language. It was found a statistically significant
difference between pediatric surgery fellows (76.7 %) and
university lecturers (28.1 %) who thought as “I could better perform my job if there were more Turkish literature”.
Conclusion: Turkish pediatric surgeons are quite sensible
on the effective usage of Turkish language. This sensibility
is parallel to age and title. There is inadequate Turkish literature in pediatric surgery in our country and it has negative effects on our colleagues. The members of TAPS
mostly support the efforts on speaking and writing the same language and studies of LCTAPS on Turkish language.
Key words: Turkish language, The Language Committee of
the Turkish Association of Pediatric Surgeons, pediatric
surgeon, professional perception of language, questionnaire
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Girifl
Duygu, düflünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan
imlerin hepsine birden dil denir (1). Dil, insan›n düflüncelerini, eylemlerini, bilimsel ve felsefi araflt›rmalar›yla, fliir ve yaz› alan›ndaki eserlerini kuflaktan
kufla¤a aktar›lmas›n› sa¤layan önemli bir araçt›r.
Böylelikle flimdiki zaman ile geçmifl zaman aras›ndaki ba¤lant› kopmaz kültür, deneyim ve bilgi gelece¤e
aktar›l›r. Bilim ancak bu yolla yap›labilir, bilgilerimizin bilimsel bir nitelik kazanmas› ancak ortak bir
dilde ifade edilmesi ile olas›d›r (1,2).
Ar› bir dil düflünülemez. Ancak dildeki yozlaflma ve
kirlenmenin de önüne geçilmelidir (1-4). Özellikle
Farsça ve Arapça'n›n etkisiyle oluflan Türkçe'deki
bozulma süreci Atatürk devrimleriyle son bulmufl ve
1930'lu y›llarda ancak % 35 oran›nda kullan›lan
Türkçe sözcükler, 1970'li y›larda % 70'e kadar ulaflm›flt›r. Ancak 1980'li y›llarda ‹ngilizce'nin etkisiyle
Türkçe'de kirlenme ve yozlaflma yeniden bafllam›flt›r
(4). Bu durum t›p e¤itimine de yans›m›fl, kullan›lan
karmafl›k, bozuk ve yoz dil hasta-hekim iliflkisinin
olumsuz yönde etkilemesine yol açm›flt›r (5). Türkçe'nin bilim dili olup olmad›¤›na iliflkin tart›flmalar
sürerken, Türkçe bilim üretmek ikinci s›n›f bir etkinlikmifl gibi de¤erlendirilmifl ve bilimsel yaz›lar›n yabanc› dergilerde yay›nlanmas› temel hedef olarak görülmeye bafllanm›flt›r. Hekimler Türkçe kaynak s›k›nt›s› içine düflmüfl ve anadillerinde yaz›lan kaynaklardan faydalanarak kendilerini gelifltirme olana¤›
bulamam›fllard›r (6). Bu süreçte Türk Dil Kurumu,
TÜB‹TAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
kendi çal›flma alanlar› çerçevesinde çabalayarak,
Türkçe'nin korunmas› ve gelifltirilmesiyle ilgili etkinliklerini sürdürdüler. TÜBA taraf›ndan, Türkçe
bilim terimleri ve t›p terimleri sözlü¤ünün haz›rlanmas› gündeme getirildi. Türkiye Çocuk Cerrahisi
Derne¤i (TÇCD) olarak projeye destek vermek ve
Türkçe'yle ilgili çal›flmalar yapmak amac›yla “Dil
Kurulu” oluflturuldu ve etkinliklere baflland›. Kurul
TÜBA projesi kapsam›nda “Türkçe T›p Terimleri
Sözlü¤ü”nde yer alacak çocuk cerrahisi ile ilgili terimleri belirledi ve TÜBA'ya bildirdi. Bunun d›fl›nda
meslek çal›flanlar› için “Çocuk Cerrahisi Terimler
K›lavuzu” haz›rland›.
Tüm bu koflullar içinde TÇCD Dil Kurulu, kendi yö-

6

nergesi do¤rultusunda, ülkemizde hizmet veren çocuk cerrahlar›n›n Türkçe'yle ilgili görüfllerinin aç›kça
ortaya konmas› ve karfl›lafl›lan sorunlar›n afl›lmas›yla
ilgili planlamalar yap›lmas› gerekti¤ine karar verdi
ve 2005 y›l›nda, Gaziantep'teki XXIII. ulusal kongre
s›ras›nda bu anket çal›flmas›n› yapt›. Çal›flman›n
amac›, çocuk cerrahlar›n›n u¤rafllar› yönünden Türkçe'ye bak›fl›n›, Türkçe'yi bilim dili olarak kullanma
e¤ilimlerini ve TÇCD'de yap›lan dil çal›flmalar›n› alg›lay›fl›n› araflt›rmakt›.
Gereç ve Yöntem
Çal›flma kesitsel ve tan›mlay›c› bir anket uygulamas›
olarak planland›. Bu amaçla TÇCD Dil Kurulu üyeleri taraf›ndan yap›land›r›lm›fl bir anket formu haz›rland›. Toplam 4 bölümden ve 30 sorudan oluflan anket formu TÇCD'ye üye olan veya olmayan, çocuk
cerrahisi uzmanl›k alan›nda çal›flmalar›n› sürdüren
araflt›rma görevlileri, uzmanl›k ö¤rencileri, uzmanlar, flef, flef yard›mc›s› ve ö¤retim üyelerine yönelikti. Anketin ilk bölümünde yafl, cinsiyet, mesleksel konum gibi demografik verilere yönelik sorular, ikinci
bölümünde TÇCD ve Çocuk Cerrahisi Dergisi ile
Türkçe iliflkisini irdeleyen sorular, üçüncü bölümünde çocuk cerrahlar›n›n bilim dili olarak Türkçe'ye
bak›fl›n› ve dördüncü bölümde de günlük yaflamlar›nda kulland›klar› Türkçe'yi de¤erlendirmeleriyle ilgili
sorular yer almaktayd›.
Önceki y›llar›n verileri göz önüne al›narak XXIII.
Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi'ne 250 kiflinin kay›t yapt›raca¤› düflünüldü ve kay›tl› kat›l›mc›lar›n tümüne ulafl›lmas› hedeflendi. Ankette yer alacak sorular genel a¤ arac›l›¤› ile dil kurulu üyeleri aras›nda
tart›fl›ld›. Sorular son fleklini ald›ktan sonra Akdeniz
ve Trakya Üniversite'lerinde bir ön çal›flma yap›ld›.
Bu ön çal›flmadan elde edilen veriler do¤rultusunda
anket yeniden gözden geçirildi ve gerekli de¤ifliklikler yap›ld›. Anketin ortalama olarak 10 dakikadan az
bir sürede doldurulabilmesi sa¤land›. Kongre s›ras›nda anket çal›flmas›n›n yap›laca¤›, ilk oturumdan
bafllayarak genel anonslarla bütün kat›l›mc›lara duyuruldu ve her kat›l›mc›n›n yaln›zca bir tek form doldurmas› istendi. Anketler kongre boyunca her gün
sabah ve ö¤lenden sonra yap›lan ilk oturumlarda da¤›t›ld› ve daha önceden yerleri duyurulan toplama
noktalar›nda salon görevlileri taraf›ndan geri al›nd›.

M. ‹nan ve ark., Çocuk cerrahlar›n›n u¤rafllar› yönünden Türkçe’ye bak›fl›

Çal›flman›n sonunda elde edilen verilerin de¤erlendirilmesi “Minitab (Release 13) statistical package
(referans numaras›: wcp 133100197)” ile yap›ld›.
Veriler tan›mlay›c› istatistikler ve ki kare testleri kullan›larak incelendi. Bu de¤erlendirmeler s›ras›nda p
de¤eri 0.05'in alt›nda ise sonuçlar istatistiksel olarak
anlaml› kabul edildi.
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Bulgular
Da¤›t›lan 250 anket formundan, % 72.4'ü (n=181)
geri topland›. Eksik ve tutars›z veri bulunmas› nedeniyle çal›flma d›fl› b›rak›lan form olmad› ve de¤erlendirmeler yan›tlanan sorular üzerinden yap›ld›. Kat›l›mc›lardan % 79.1'i (n=136) erkek, % 20.9'u (n=36)
kad›nd›. Kat›l›mc›lar›n yafl, unvan ve çal›flt›klar› kurumlara göre da¤›l›mlar› Grafik 1, 2 ve 3'te sunulmufltur. Meslektafllar›m›zdan % 96.7'si (n=175) 1, %
26.5'i (n=43) 2, % 2.8'i (n=5) ise 3 yabanc› dil bildi¤ini belirtti. Kat›l›mc›lar›n bildikleri yabanc› diller
Grafik 4'te, TÇCD'nin dil etkinlikleri ve Türkçe ile
ilgili görüflleri ise Tablo 1 ve 2'de özetlenmifltir.
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Grafik 1. Kat›l›mc›lar›n yafl gruplar›na göre da¤›l›m›.
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Tablo 1. Kat›l›mc›lar›n TÇCD dil çal›flmalar› ile ilgili görüflleri.
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Grafik 4. Kat›l›mc›lar›n bildikleri yabanc› diller.
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Grarik 3. Kat›l›mc›lar›n çal›flt›klar› kurumlara göre da¤›l›m›.
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Grafik 2. Kat›l›mc›lar›n unvanlar›na göre da¤›l›m›.
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Ankete kat›lan meslektafllar›m›zdan % 11'i (n=20)
bilimsel yay›n yapmad›¤›n›, % 7.2'sinin (n=13) çal›flmalar›n› sadece Türkçe, % 8.8'inin (n=16) sadece ‹ngilizce yay›nlad›¤›n›, % 40.9'u (n=74) ise önce Türkçe yazd›¤›n› daha sonra bunu ‹ngilizce'ye çevirdi¤ini
ya da çevirtti¤ini belirti. Kat›mc›lar›n % 34.8'i
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Tablo 2. Kat›l›mc›lar›n Türkçe ile ilgili görüflleri.
Evet

Görüfller
n
Mesleki yaflant›mda olabildi¤ince yabanc›
kökenli terim kullanmam
Yabanc› kökenli terimler hasta-hekim
iliflkisini olumsuz etkiler
Gerekli durumlarda yabanc› kökenli terim
kullanmakta sak›nca yoktur.
Mesleki aç›dan yabanc› kökenli terim kullanmak bir zorunluluktur
Baz› mesleki kavramlar›n okunuflunda ve
yaz›l›fl›nda birliktelik yoktur
Baz› mesleki kavramlar›n okunuflunda ve
yaz›l›fl›nda birliktelik sa¤lanabilir
Yabanc› kökenli terimlere Türkçe karfl›l›k
bulunmas› çal›flmalar›n› destekliyorum
Çocuk Cerrahisi Türkçe Terimler Sözlü¤ü
oluflturulmal›d›r.
Çocuk cerrahisi alan›nda yeni Türkçe
eserlere gereksinim vard›r
Yeterli Türkçe kaynak olmamas›
mesle¤imi olumsuz yönde etkilemektedir
Akademik ve mesleki yükseltmelerde
Türkçe eserlere özel önem verilmelidir
Türkçe bilim dili olabilir/olmal›d›r

%

148 88,1
111 66,5
97

53,6

42

23,2

150 89,8
134 80,2
44 26,5 Tamamen)
94 56,6 (K›smen)
147 86,5
163 95,4
82

50,6

149 86,6
159 92

(n=63) yapt›¤› çal›flman›n niteli¤inin yay›nlad›¤› dili
etkiledi¤ini belitti. Ayr›ca % 20.4'ü (n=37) yaz›lar›n› yurt d›fl›nda bir dergide kabul ettiremediyse Türkçe yay›nlatt›¤›n› ve Türkçe yaz›lar›n mesleki ve akademik yükseltmelerde de¤erinin pek olmad›¤›n› belirtti. Buna karfl›n kat›l›mc›lar›n % 59.7'si (n=108)
Türkçe yazman›n baflka bir dilde yazmaktan daha etkin bir anlat›m flekli oldu¤unu bildirdi.
T›p e¤itiminin ‹ngilizce yap›lmas›n›n Türkçe'ye hiçbir zarar› olmayaca¤›n› düflünenlerin oran› % 21.2
(n=36) iken, kat›l›mc›lar›n % 51.2'si (n=87) k›smen
zarar› olaca¤›n›, % 23.5'i (n=40) de tamamen zarar›
olaca¤›n› düflünmekteydi. Yabanc› dilde yaz›lm›fl bir
metni okurken konu ile ilgili önemli ayr›nt›lar›n atlanabilece¤ini % 30.9'u (n=56), konunun yeterince anlafl›lamayabilece¤ini % 33.7'si (n=61), okudu¤unu
tam olarak anlayabilse mesle¤ini daha iyi yapabilece¤ini ise % 29.8'i (n=54) bildirdi. Ankete kat›lan çocuk cerrahlar›n›n % 50.8'i (n=92) yabanc› dilde yaz›lan metinleri okuman›n kendileri için bir zorunluluk
oldu¤unu, % 5.5'i (n=10) de bu durumu itici buldu¤unu bildirdi. Ayr›ca, % 32.6's› (n=59) bilimsel eserlerin genellikle ‹ngilizce yaz›lmas›n› benimsemifl durumda oldu¤unu, % 16.6's› (n=30) bilim dünyas›nda
ses getiren eserlerin sadece ‹ngilizce yaz›labilece¤ini, % 15.5'i (n=28) de ‹ngilizce eserlerin di¤er diller8

de yaz›lanlardan daha de¤erli oldu¤u fikrini benimsemiflti. Çocuk cerrahlar›n›n % 44.2'si (n=80) ‹ngilizce yaz›lan eserlerin olabildi¤ince Türkçe'ye çevrilmesi gerekti¤ini düflünüyordu.
Anket sorular›na verilen tüm yan›tlar de¤erlendirildi¤inde kad›nlarla erkekler aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› bir fark saptanmad›. Türkçe'nin do¤ru ve güzel kullan›m› konusundaki çal›flmalar› tamamen destekleyen profesörler (% 86.4) ile yard›mc› doçentler
(% 68.4) aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark
saptand›. Ancak, her yabanc› kökenli terime Türkçe
karfl›l›k bulunmas› çal›flmalar›n› tamamen destekleme anlam›nda araflt›rma görevlisi (% 25.8), uzman
(% 22.2), yard›mc› doçent (% 27.8), doçent (% 21.7)
ve profesörler (% 28.6) aras›nda anlaml› bir fark
yoktu. Bu gruplar Türkçe'nin bilim dili olarak desteklenmesi gerekti¤ini düflünmekteydiler ve bu konuda da istatistiksel olarak anlaml› derecede farkl›
görüfl belirtmemifllerdi. Yeterli Türkçe kaynak olsayd› mesle¤imi daha iyi uygulard›m diyen araflt›rma
görevlileriyle (% 76.7) uzmanlar (% 59.3) aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› kabul edilmeyen ancak
önemli say›labilecek bir fark saptand› (p=0.062). Bu
fark araflt›rma görevlileri ve di¤er akademisyenler
aras›nda belirgindi (p<0.05). ‹leri derecede ‹ngilizce
bilenlerden sadece % 17.9'u yabanc› kökenli terimlere Türkçe karfl›l›k bulma çal›flmalar›n› hiçbir flekilde
desteklemezken, az ‹ngilizce bilenlerde bu oran %
31.8 olarak bulundu (p<0.05). Az ‹ngilizce bilenlerden % 73.9'u Türkçe kaynaklar yeterli olsayd› mesle¤imi daha iyi yapabilirdim derken, iyi derecede ‹ngilizce bilenlerde bu oran sadece % 21.8 olarak saptand› (p<0.05). Benzer durum Almanca için de geçerliydi fakat Frans›zca bilenlerin say›s› istatistiksel de¤erlendirme için yeterli de¤ildi. Yurt d›fl›nda hiç bulunmayan çocuk cerrahlar› % 59 oran›nda Türkçe kaynak eksikli¤inin mesleki uygulamalar›n› olumsuz
yönde etkiledi¤ini belirtirken, yurtd›fl›nda bulunanlarda bu oran % 9 olarak saptand› (p<0.05).
Tart›flma
Bir çok ulus baflka uluslar›n dillerinden al›nt›lar yaparak dilini zenginlefltirmifltir. Toplumlar aras›ndaki
bu kültürel al›flverifl bazen dile zarar verebilecek boyutlara da ulaflabilmektedir. Bir ulusun varl›¤›n› sürdürebilmesi; dilini korumas›, gelifltirmesi ve zenginlefltirmesi, ö¤retimde dil birli¤ini sa¤lamas› ve ileti-
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flim, sanat ve bilim alanlar›nda ana dilin etkin bir flekilde kullan›lmas›na ba¤l›d›r (7). Almanya'n›n yetifltirdi¤i önemli dil bilimciler olan Grimm Kardefller'e
göre her dilin, ölmek üzere olmayan her dilin, kendisini yabanc› sözcüklere karfl› savunma içgüdüsü vard›r. Günümüz Almanya's›nda her yabanc› terimin Almanca karfl›l›¤›n›n bulunmas›na büyük özen gösterilmektedir. Benzer özellikler Japonca, Frans›zca ve ‹branice için de geçerlidir (8). Ancak ülkemizde, özellikle son y›llarda, t›p dilinin Türkçeleflmesi ve dil birlikteli¤inin sa¤lanmas› konusunda bir kavram kargaflas› yaflanmaktad›r. T›p terimlerini Türkçelefltirmenin karfl›s›na dikilen ilk engel bir çok temel terime
Türkçe karfl›l›k bulunmas›n›n zor oldu¤una iliflkin
savlard›r. Oysa “konsesus” yerine “görüfl birli¤i”,
“adult” yerine “eriflkin” ya da “herediter” yerine “kal›tsal” gibi sözcüklerin kullan›lmas›, herkesin benimseyebilece¤i bir yaklafl›m olabilir. Mesleki yaflant›m›zda kulland›¤›m›z terimlerde birlikteli¤in sa¤lanmas› ve kabul görmüfl baz› terimlerin etkin olarak
kullan›lmas› bir bafllang›ç noktas› olabilir. Dilde özlefltirme giriflimlerini ön yarg›s›z bir flekilde desteklemek ve afl›r›l›klara kaçmadan çaba göstermek temel hedef olmal›d›r (1-10).
T›p alan›nda kullan›lan terimlerin a¤›rl›kl› bir biçimde Latince, ‹ngilizce, Frans›zca, Arapça ve Farsça olmas›ndan kaynaklanan karmafl›k durum; asl›nda kiflisel farkl›l›klarla da beslenmekte, neredeyse içinden
ç›k›lamaz bir sorun yuma¤›na dönüflmüfl gibi görünmektedir (9). Buna karfl›n, hekimlerin oluflturdu¤u
baz› meslek örgütleri dil birlikteli¤i çal›flmalar› bafllatm›fl ve bu konuda önderlik yapm›fllard›r. ‹lk olarak
1994 y›l›nda Türk Kardiyoloji Derne¤i dil kurulunu
oluflturmufl daha sonra benzer çal›flmalar Mikrobiyoloji, Toraks Radyolojisi ve Nöroflirürji derneklerinde
de bafllat›lm›flt›r (8). TÇCD ise 2004 y›l›nda Dil Kurulu'nu oluflturarak Türkçe ile ilgili çal›flmalara bafllam›flt›r.
TÇCD Dil Kurulu olarak Türk Çocuk Cerrahlar›'n›n
dil konusundaki görüfllerini ortaya koymak amac›yla
yapt›¤›m›z çal›flmam›zda, da¤›t›lan anketler % 72.4
gibi yüksek bir oranda geri topland›. Elde edilen verilerin güvenilirli¤inin da¤›t›lan anketlerin geri toplama oranlar›yla paralel (11) oldu¤u düflünülürse, çal›flmam›z›n sonuçlar›n›n oldukça de¤erli oldu¤una inan›yoruz. Bu ba¤lamda Türkiye'de çocuk cerrahisi
alan›nda daha çok genç hekimlerin çal›flt›¤›, bunlar›n

neredeyse tamam›n›n en az bir yabanc› dili bildi¤i ve
ço¤unun üniversite ya da e¤itim hastanelerinden birinde çal›flt›¤› görülmektedir. Dernek üyeli¤i, ulusal
kongreye kat›l›m, genel a¤ arac›l›¤›yla yaz›flma listesinin izlenmesi ve ankete yan›t verme oranlar› göz
önünde bulunduruldu¤unda, meslektafllar›m›z›n genellikle dinamik, geliflmelere ve iletiflime aç›k, iyi
e¤itim görmüfl ve meslek yaflamlar›n›n henüz bafl›ndaki genç bireylerden olufltu¤u sonucuna var›labilir.
Ayr›ca meslektafllar›m›z dernek çal›flmalar›n› ve derne¤imizin resmi yay›n organ› olan Çocuk Cerrahisi
Dergisi'ni yak›ndan izlemektedirler. Dernek çat›s› alt›nda yürütülen Türkçe'yle ilgili çal›flmalar büyük
oranda desteklenmekte ve dergimizde bir dil köflesi
olmas› gerekti¤ini düflünülmektedir.
T›p alan›nda son y›llardaki h›zl› geliflmeler nedeni ile
çok say›da yeni terim ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar›n
Türkçe karfl›l›klar›n›n bulunmas› için çaba gösterilmemekte, meslektafllar›m›z aras›nda yabanc› terim
kullanma e¤ilimi giderek artmakta ve halk›n anlamayaca¤› terimleri kullanma al›flkanl›¤› yay›lmaktad›r
(10). Yapt›¤›m›z bu anket çal›flmas›na göre, Türk Çocuk Cerrahlar› büyük oranda günlük yaflant›m›zda
kulland›¤›m›z baz› terimlerin okunuflunda ve yaz›l›fl›nda birliktelik olmad›¤›na, yabanc› kökenli terimlerin hasta-hekim iliflkisini olumsuz yönde etkileyebilece¤ine ve dilde yaflanan sorunlar›n afl›labilecek nitelikte oldu¤una inanmaktad›rlar. Öte yandan dilimize yerleflen baz› yabanc› kökenli sözcük ve terimlerin gerekli durumlarda kullan›labilece¤ini düflünenlerin oran› yar›dan fazlad›r Meslektafllar›m›z bu tür
sözcüklere Türkçe karfl›l›k bulunmas› çal›flmalar›na
büyük oranda desteklemekte ancak bu konudaki
abart›l› yaklafl›mlardan da çekinmektedirler. Ayr›ca
Çocuk Cerrahisi Türkçe Terimler Sözlü¤ü oluflturulmas›n›n dilde birlikteli¤i sa¤lama çal›flmalar›na katk›s› olaca¤›na inanmaktad›rlar. Öte yandan meslektafllar›m›z›n uzmanl›k alan›m›zda Türkçe kaynak
bulmakta s›k›nt› yaflad›klar›n› ve daha fazla bilimsel
kayna¤a gereksinim duydu¤unu saptad›k. Kat›l›mc›lar›n yar›s›, yeterli Türkçe kaynak bulunmad›¤› için
meslek yaflant›lar›n›n olumsuz yönde etkilendi¤ini
belirtmifllerdi. Bu s›k›nt›n›n akademik ve mesleki
yükseltmelerde Türkçe eserlere özel önem verilmemesinden kaynakland›¤›n› düflünüyoruz. Çal›flmam›z›n verilerine göre, yeterli say›da Türkçe kaynak olmamas› en çok araflt›rma görevlilerini olumsuz yönde etkilemektedir.
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Türkçe t›pk› Latince ve Almanca gibi diller ve lehçeler do¤uran bir anadildir. Bugün Asya'n›n kuzeydo¤usundan Çin'in içlerine, oradan da Orta Do¤u, Anadolu ve Avrupa'ya uzanan genifl bir co¤rafyada konuflulmaktad›r (3). Arkeolojik ve paleontolojik belgelere göre en az 4000 y›ll›k geçmifle sahip olan Türkçe,
lehçeleri ve a¤›zlar›yla birlikte en çok kullan›lan
dünya dilleri aras›nda beflinci s›rada yer almaktad›r
(4). Öte yandan Türkçe, soyut ve somut olan her kavram›n anlat›m›na elverifllidir. Türkçe yap›s› bak›m›nda ba¤lant›l› dillerin tipik bir örne¤idir; hiç de¤iflmeyen bir ad veya eylem köküne, art arda sonekler eklenerek her türlü kavram oluflturulabilir. Türkçe'de
türetmede görev alan 191 ek varken Almanca'da bu
say›n›n 60 dolay›nda oldu¤u saptanm›flt›r. Ayn› ek
hem çekimde hem de türetmede kullan›labilmekte,
ekler yard›m›yla her türlü kavram söze dönüfltürülebilmektedir. Bileflik sözcüklerin ve ikilemelerin bol
miktarda bulunmas› Türkçe'nin di¤er önemli özelliklerindedir (3). Meslektafllar›m›z›n neredeyse tamam›
bu özelliklere sahip olan anadilimizin bir bilim dili
olabilece¤ini düflünmektedirler. Bir dilin bilim dili
kimli¤ini kazanmas› kendi öz de¤erleriyle karfl›lanan
terimler dizgesi oluflturmas›na ba¤l›d›r. Bilimsel e¤itimin, çal›flmalar›n, araflt›rmalar›n ve iletiflimin ulusal dilde yap›lmas› bilimsel dil olman›n temel unsurlar›d›r (10). Bu bilinci tafl›d›¤›n› düflündü¤ümüz meslektafllar›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤u, t›p e¤itiminin
‹ngilizce yap›lmas›n›n Türkçe'ye zarar verece¤ine
inanmaktad›rlar. Ayr›ca yabanc› dilde yaz›lan makaleleri okurken baz› ayr›nt›lar›n atlanabilece¤i, konunun tam olarak anlafl›lamayabilece¤i ve bunlar›n
mesleki uygulamalar› olumsuz yönde etkileyebilece¤i kayg›s›n› tafl›maktad›rlar. Bir taraftan da yabanc›
dil ö¤renmenin ça¤dafl bir gereksinim oldu¤u, yabanc› dilde de eserler yaz›labilece¤i ve yabanc› kaynaklar›n olabildi¤ince Türkçe'ye çevrilmesi gerekti¤i düflüncesindedirler.
Çal›flmam›z bir anket arac›l›¤›yla yap›ld›¤› için bu
tür çal›flmalardaki k›s›tl›l›klar› da içermektedir. Sorular›n tümünün, bütün kat›l›mc›larca do¤ru alg›lanamayabilece¤i, yan›t seçeneklerinin bütün olas›l›klar›
içermeyebilece¤i ve elde edilen sonuçlar›n genellemelerle yorumlanmas› gibi k›s›tl›l›klar olsa da, da¤›lan anketlerin geri toplama oran›n›n yüksek olmas›
ve tutars›z cevaplara ba¤l› veri kayb›n›n olmamas›
çal›flman›n güvenilirli¤ini art›rmaktad›r.
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Sonuç olarak, Türk Çocuk Cerrahlar› u¤rafllar› aç›s›ndan Türkçe'yi önemsemekte, TÇCD çat›s› alt›nda
yap›lan dil çal›flmalar›n› desteklemekte ve Türkçe'nin bir bilim dili olabilece¤ine inanmaktad›rlar.
Ulusal dil bilinci yafl, mesleki deneyim ve yabanc›
dil bilgisinin artmas›yla yükselmektedir. Ülkemizdeki çocuk cerrahlar› Türkçe kaynak s›k›nt›s› çekmekte ve bu durum baflta araflt›rma görevlileri olmak üzere bütün meslek üyelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Öte yandan, iyi derecede yabanc› dil bilmek
mesleki anlamda kendini gelifltirme f›rsat› yaratan bir
unsur olarak dikkat çekmektedir. Gelecekte bu konuyla ilgili yap›lacak çal›flmalarda Türkçe'nin kötü
kullan›m›, yozlaflmas› ve kirlenmesine yol açan etkenler bilimsel belirteçlerle tan›mlanmal› ve bunlarla mücadele yöntemleri araflt›r›lmal›d›r.
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