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“Öyle istiyorum ki, Türk Dili bilim
yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun
ve her dalda yazı yazanlar, bütün
terimleriyle ço unlu un anlayabilece i
güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar”
Mustafa Kemal Atatürk

Özet
Bu çalı mada Türkçenin bilim dili olarak n aat Mühendisli i ve n aat
Programı’ndaki algılanması, dü ünülmesi, kullanılmasının verisel bir saptaması
yapılmaya çalı ılmı tır. Bu amaçla, Ondokuz Mayıs Üniversitesi n aat
Mühendisli i ve n aat Programı’ndaki ö retim elemanlarının bilim dili olarak
Türkçeyi kullanma yakla ım, duyarlılık ve tutumları ara tırılmı tır. Bilim dili
olarak Türkçenin nasıl de erlendirildi i bu üç kavramı kapsayacak biçimde
hazırlanmı bir sormaca uygulanmasıyla gerçekle tirilmi tir. Ara tırma sonucuna
göre; her iki bölümde çalı an ö retim elemanlarının da akademik çalı ma ve
kariyerlerinde Türkçeyi kullanmak istedikleri ancak yerle ik kullanım
alı kanlıkları ve alanlarındaki bazı kabullenmeler nedeniyle yabancı kaynaklı
sözcükleri de kullandıkları saptanmı tır.
Katılımcıların tamamı n aat
Mühendisli i alanında bilim dili olarak Türkçenin kullanılması, geli tirilmesi ve
yaygınla tırılması yönünde görü bildirmi lerdir.
Anahtar sözcükler:
dili,Türkçe.

n aat Programı,

n aat Mühendisli i, bilim

∗
Bu çalı ma Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 16–18 Mayıs 2007 tarihleri arasında düzenlenen “Dil Devriminin
75.Yılında Bilim ve Ö retim Dili Olarak Türkçe” öleni’nde sunulmu bildirinin gözden geçirilip geni letilmi
biçimidir.
**
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, E itim Fakültesi, Fransız Dili E itimi ABD, Samsun,Türkiye
***
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksekokulu, Samsun,Türkiye

n aat Programı ve n aat Mühendisli i Bölümü Ö retim Elemanlarının Bilim
Dili Olarak Türkçeyi Kullanma Yakla ım ve Duyarlılıkları (Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Örne i)
154
Absract
This study aims to be able to provide data for the provision of a
perspective, a train of thought, a mode of utilization for the conception of Civil
Engineering and Construction Programmes as fields of scientific study in Turkey.
In line with this purpose, the approach taken by the instructors of the Civil
Engineering and Construction Programme at Ondokuz Mayıs University to the use
of Turkish as the language of scientific study was studied. How these professionals
evaluate Turkish as a language of scientific study was assessed through a survey
encompassing these three perspectives. The findings were that: though
professionals in both departments would have wanted to use Turkish for scientific
study purposes due to the fact that they have become used to using foreign
terminolgy and the fact that borrowed terminology has been accepted in their
milieu they were not able to use their native language to the extent that they
wished. All participants in the survey agreed that Turkish should be used as the
language of instruction and it should be enriched and more widely used as the
language of scientific study in their discipline.
Key words: Civil Engineering programme, Construction engineering,
scientific language, Turkish.

leti im Dilinden Bilim Diline Türkçe
Bildiri im ve ileti imi sa layan dil, sesbilim, sözcükbilim, dizinbilim,
anlambilim dallarıyla bizi ve ya amımızı tüm yönleriyle saran çok yönlü, büyülü
bir varlıktır. Dı dünyayı anlama ve yorumlamayı sa layan dil, bireyin anlam
evrenine girmedikçe içselle tirilemez. Onun bu büyüsü insanın en önemli edimi
olmasıyla da yakından ilgilidir. Bildiri me dizgesi olan dili, yalnızca bir dizge
olarak de il, toplumsal yapısıyla bir kurum olarak da de erlendirmek olasıdır.
Bildiri menin gerçekle mesi, yani anla ma, ancak verici ve alıcı arasında ortak
olan bir dizgeyle sa lanabilir (Aksan, 1979: 44). Bu ortaklık, insanları bir arada
tutan ve toplumun ya ayı , dünya görü ü, ekinsel yapısı, inanı ı ve felsefesi gibi
pek çok mirasını ku aktan ku a a aktaran bir araçtır. Ses, biçim ve anlamın
birle iminden olu an bu dizgenin en önemli amacı anla ma ve anlatımı
sa lamaktır.
Kendi içinde çok yönlü bir yapı ta ıyan dil, ya am ko ulları, toplumsal ve
ailevi çevre, ö renim ve ekin düzeyine ba lı bir dizi sorunu da beraberinde
getirmi tir. O halde, ortak bir toplumu olu turan bireylerin aynı dili konu uyor

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/3 Spring 2008

155

Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ

olmalarına kar ın beliren bu sorunlar nedir ya da neden ortaya çıkmı tır? Aslında
bu sorunun kayna ı da yanıtı da çok çe itli ve farklı nedenlere dayalı olarak
belirmektedir. Örne in, bir toplumun kendi içindeki ve di er toplumlarla ekinsel,
ticari, dinsel ya da siyasi ili kiler nedeniyle sözcük geçi leri kaçınılmaz olmu tur.
Diller arası ili kiler yalnızca sözcükler ba lamında de il sözdizimsel açıdan da
olmakta ve yeni kavramlar gerek çeviri gerekse, ses dizgeleri ve anlatım
yollarının yakınla ması yoluyla gerçekle mektedir.
Her toplum ya da toplulu un anlam yaratması ve bunu aktarma, payla ma
yani ileti im boyutuna dökmesi kendi anadili ile olmaktadır. “Evren zihnimizde,
anadilimize göre biçimlenir; biz çevremize anadilimizin penceresinden bakar,
varlıkları, durumları hep onun anlama ve anlatma yolundan giderek adlandırırız”
(Aksan, 1992: 11). Dilin en yüce varlık ‘ana’ ile özde le tirilmesi konu maya
ba layan bebe in öykünerek anneyi örnek alması ve onun sıcaklı ına
sokulmasındandır. “Genellikle annenin dilinin ses dizgesi, vurgu, ton gibi
özellikle büyümekte olan çocu un diline derin çizgilerle yerle ir. Bu özelliklerin
de i tirilmesi zor, hatta kimileri için olanaksızdır” (Aksan, 1992: 6). Yani
annenin sesletim ve dili kullanım biçim ve düzeyinin çocu un anadil geli imde
ilk ve do rudan etkiye sahip tek güç oldu u yapılmı birçok çalı mayla
bilinmektedir. Felsefeci Uygur’un da tanımladı ı gibi, “ço un geni lemedir,
özgürle medir, yaygınla madır, yücelmedir anadil bizim için” (1989: 15).
Dünyada ya amı ve ya ayan dillerin sayısının çe itli kabile dilleri de
dâhil olmak üzere ortalama 3000–3500 oldu u belirtilmektedir (Aksan, 1979:
101). Aksan’nın belirtti i bu sayı güncel verilerle kar ıla tırıldı ında öyle bir
sonuç ortaya çıkmaktadır. Avrupa Konseyi tarafından “26 Eylül Avrupa Diller
Günü” etkinlikleri için gerçekle tirilen bir ara tırmaya göre, Avrupa’da 225 yerli
dilin konu ulmakta oldu u ve bu sayının dünyada konu ulan dil sayısının sadece
yüzde 3’ünü olu turdu u belirtilmektedir.1 Ayrıca, dünya üzerinde birbirine
yakınlık ya da benzerlik ta ıyan dillerin 2000’e yakın halk tarafından
konu uldu u belirtilmektedir.2 Bu diller içinde Yahya Kemal’in “Türkçe a zımda
annemin sütüdür” diyerek kutsalla tırdı ı, Fazıl Hüsnü Da larca’nın “Türkçem
benim ses bayra ım” diye tanımladı ı Türkçe, yalnızca ileti imsel ve yazınsal
boyutta de il bilim ve ö retimde de varsıldır.
Biz bu küçük ara tırmada Türkçeyi genel dil çerçevesinde de il özellikle
bilim dili olu u yönüyle ele almaya çalı tık. O halde bilim dili nedir sorusunun
ça rı tırdı ı ilk anlam, bir bilim alanı veya dalına özgü bir dildir. Açıklamalı
Dilbilim Terimleri Sözlü ü’nde, bilim dili “bir bilim dalına özgü terimlerin
olu turdu u üstdil” olarak tanımlanmaktadır (1988: 48). Bu üstdil tıpkı genel dil
gibi bilgiyi aktarmayı imler. Bir ba ka anlatımla, “bilimi olu turan veri ve
bilgileri sözlü ve yazılı olarak ba kalarına aktarmak üzere kullanılan dildir”
1
2

http://www.karalahana.net/index2.php?option=com_content&task=view&id=399&pop=1&page=0&Itemid=59
http://www.pro-tran.com/tr/Sprachen-Informationen/Sprachen-Informationen.htm
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(Köksal, 1989: 42). Yani bilim dilinde de dilsel bildirimlerin ortak amacı
gereksinmelerdir.
Türkçenin bilim dili olarak ele alındı ı ve incelendi i pek çok bilim alanı
vardır. Bu alanlar içinde tıp, bilgisayar mühendisli i, otomotiv, elektronik, bili im
gibi alanlarda çok çalı ma, gözlem ve ara tırma yapılmı oldu unu da dikkate
alarak bir ba ka bilim dalı olan in aat ve in aat mühendisli indeki genel durumun
saptanmasına katkı sa layacak yönde bir yakla ımın uygun olabilece i kanısına
ula tık. Bu kanıya varmamıza in aat mühendisli i alanında yabancı veya yabancı
kaynaklı sözcüklerin kullanılıyor olması yanında bu alanda çok fazla çalı manın
veya incelemenin yapılmamı olması da etken olmu tur.
Türkçe saydamlı ı, tınısal güzelli i, yapısal düzenlili i, söz da arcı ı,
türetme olanaklarının zenginli i, uyumlu sayma ve dil sistemi ve i lek yapısıyla
bilim dili düzleminde yetkinli ini ve özgünlü ünü kanıtlamı tır. Ancak bu görü e
tamamen veya belli açılardan katılmayanların farklı dü ünceleri de olabilir. Bu
dü ünceleri sorunun nedenleri üzerinde biraz durarak açınsayabiliriz.
Türkçenin bilim dili olarak geli imini engelleyen nedenlerin ba ında
üniversitelerde özellikle de ngilizce olarak yabancı dilde ö retimin
yaygınla ması ve bilim dili olarak da ngilizce’nin gücünü artırmı olması yer
almaktadır. Özellikle son otuz yılda artan bir e ilimle, bilim alanını, kendi dilini,
ekinini bile ngilizce olarak ö renmeye ko ullanan gençler hiçbir ussal nedene
ba lanamayan bir yakla ımla e itim görmeye ba ladılar. Kendi anadilini etkin
olarak kullanamayan bu gençler yine yarım yamalak ö rendikleri ngilizce ile
anadillerini tehlikeye atmı oldular. Dolayısıyla ne anadilini do ru biçimde
kullanabilen ne de ö renme sürecini bir türlü tamamlayamadıkları yabancı dili
ö renebilen bir ku ak yaratıcılık ve ara tırıcı ruhtan yoksun bırakılmı oldu.
“Bilim dilini olu turabilmenin ön ko ulu ça da la maktır, onun birinci adımı da
toplumun bireylerine iyi bir e itim vermektir” (Kuleli, 1989: 33). yi bir e itimin
yolu da Türkçenin bilim dili olarak e itim dizgesinde yer alması ko uluna
ba lıdır.
Türkçenin bilim dili olmadı ı ya da yetersiz veya eksik oldu u görü ü
ba tan bu dilin geli imine vurulan bir baltadır. E er Türkçe bilim dili olarak
yeterince onay görmüyorsa -Türkçenin bilim dili olma yönünde yıllar önce
kanıtladı ı gücü ve etkinli i yanında tartı maya bile gerek duyulmayacak kadar
saçma bu görü - en büyük nedenleri arasında bilim ve teknolojiye ‘evrensel
boyutta’ bir katkı sa lanamamı olmasıdır. Bu nedenle de kullandı ımız
kavramlar yanlı lıkları ve eksiklikleriyle kendi dilimizde de il bir ba ka yabancı
dilden aktarılarak kullanılmaktadır. Bu aktarım sırasında terimler veya sözcükler
anlattıkları varlıkları adlandırırlarken dilden dile farklılıklar ortaya
çıkabilmektedir. Oysa bilimin evrenselli i bilim dilinin olanaklarının iyi
saptanmasına ba lıdır. “Bilim dili bilimde elde edilen, ula ılan kavramları kesin,

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/3 Spring 2008

157

Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ

açık, yanlı yorumlamalara, algılamalara kapalı, en anla ılır biçimde dile getiren
bir terimler dizgesidir” (Koç, 1989: 12). Ülkeler arası ekinsel, siyasal, toplumsal
veya basın yoluyla ili kiler o ülkelerin dı dünyaya açılımıdır hiç ku kusuz. Bir
dile giren yabancı sözcük ve kavramlar yalnızca sesletim boyutunda de il, biçim
ve anlamsal yönden de girdi i dilin özelliklerine göre de i ime u rar. Örne in,
mobilya (mobilia olarak talyanca’dan), möble ise (Fransızca’dan meuble) olarak
girmi tir. Yine teras (Fransızca’dan terasse), taraça ( talyanca’dan terrazza) dan
girmi tir (Aksan, 1982:34). Yabancı dilden Türkçeye kavramın aktarılması bu
terimin anlama boyutunda da kazanılmasıyla olasıdır. Bu kazanımdan sonra
özümsenmesi ve yaygınlık kazanması da arttır tabii ki. Çünkü bilinmelidir ki dile
giren yalnızca yabancı kökenli sözcükler de il, yabancı dü ünme biçimleridir de
aynı zamanda. Bu nedenle her iki dilin de anlatım yolları ve olanakları iyi
bilinmelidir. Bilim alanında kullanılan sözcüklerin günlük ya amda
kullanılageldikleri gibi yan anlamlarıyla de il terimsel anlamlarıyla
kullanılmalarının zorunlulu u sözcük türetmede bir sorun olarak belirmektedir.
Çünkü her zaman için yan anlamlarından arınmı bir sözcü ün teknik terim
olarak kar ılı ını bulmak kolay olmamaktadır. Türk Dil Kurumu’nun 102 terim
sözlü ü bilim adamlarına u ra alanlarındaki bilimle ilgili sözcük üretmelerine
büyük katkı sa layacak orandadır. Türk Dil Kurumu’nun 1932-1983’lü yılları
kapsayan zaman aralı ında “100’e yakın terim sözlü ü hazırlanmı , a a ı yukarı
100.000 civarında terim açıklamalı olarak kar ılanmı tır” (Sankur, 1989: 30). Ne
yazık ki kurumun kapatılı ı Türk Dili’nin geli ime balta vuran büyük bir bo luk
olmu tur.
Bilim dili bilim alanında kullanılan sözcük ve terimlerin tamamından
olu ur ve ilgili ulus dilinin bir parçasıdır. Genel dilin yapı ta ları olan sözcükler
sanat ya da bilim alanında özel anlamlar yüklenerek terimle ir. Dolayısıyla,
terimler Türkçedeki köklerinden türememi kendi sözcükleriyle üretilmemi se,
bilginin kazanılması ya da ö renilmesi de önemli bir güçlük olarak belirecektir.
Kendi içinde terimle en sözcükleriyle bilim dili sıklıkla konu ma diliyle örtü mez.
Ço unlukla günlük dilden farklı ya da ayrı anlamlar yüklenen sözcükler ilgili
bilim alanına özgü bir anlatım ve anlama kavu ur. Bilim alanında kullanılan
sözcükleri bilmek nasıl o dili kullanmaya yeterli olmazsa bu sorunu kendi
anadilinin sorunları dı ında tutmak da bilinçli bir yakla ım olamaz. Bu nedenle de
hukuk ya da tıp gibi alanlarda kullanılan pek çok terim alanın kullanıcılarınca
kavranabilir. Uluslararası bilimsel terimler olmayan üstelik Türkçe kar ılıkları
bulunan sözcük ya da terimler için kimi kullanımların yaygın olarak kullanıldı ı
bilinmektedir.
Yöntem
Ara tırma Deseni
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Bu çalı mada Ondokuz Mayıs Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü
ve üniversiteye ba lı yüksekokullardaki n aat Programı ö retim elemanlarının
bilim dili olarak Türkçeyi kullanma duyarlılıklarını belirlemek amacıyla
ara tırmacılar tarafından hazırlanan bir sormaca (anket) uygulanmı tır. (1)
Ara tırma Grubu
Ara tırma grubunu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
n aat Mühendisli i Bölümü, Kavak Meslek Yüksekokulu ve Havza Meslek
Yüksekokulu ö retim elemanları olu turmaktadır. Çalı ma grubunda 10 ki i n aat
Mühendisli i Bölümünde, 5 ki i de yüksekokullarda n aat Programlarında görev
yapmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Ara tırmayı gerçekle tirmek üzere ara tırma grubunun görü lerini
belirlemek için bir sormaca geli tirilmi tir. Sormacanın geli tirilmesinde uzman
görü lerine de ba vurulmu tur. Formun ilk dört sorusu katılımcıları tanımaya
yönelik sorulardır. Sonraki yedi soru n aat Mühendisli i bilim dalında Türkçenin
bilim dili olarak kullanılması duyarlılı ına yöneliktir. Son üç soru ise açık uçlu
(yapılandırılmamı ) sorulardır. Bu sorularla, katılımcıların n aat Mühendisli i
bilim alanında Türkçenin kullanılmasına yönelik saptamaları, e ilimleri,
de erlendirmeleri, öneri ve görü leri saptanmaya çalı ılmı tır.
Veri Analizi
Sormacadan elde edilen veriler soruların seçeneklerine
sınıflandırılmı , frekansları çıkartılarak pasta grafikleri çizilmi tir.

göre

Bulgular ve Yorum
Birinci soruda katılımcılara cinsiyetleri sorulmu tur. Ara tırma grubunu
13 erkek ve 2 bayanın olu turdu u görülmü tür. Katılımcıların cinsiyet oranları
ekil 1’de verilmi tir.
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13%
bayan
erkek
87%

ekil 1: Katılımcı cinsiyet oranları
kinci soruda katılımcıların meslekteki çalı ma yılları sorulmu tur. Buna
göre 0–5 yıl yanıtını 3 ki i, 5–10 yıl yanıtını 4 ki i, 10–15 yıl yanıtını 5 ki i, 15–20
yıl yanıtını 1 ki i ve 20–25 yıl yanıtını da 1 ki i vermi tir. Görüldü ü üzere,
katılımcıların meslekteki hizmet yılları 0–15 yıl arasında yo unluk kazanmaktadır.
ekil 2’de bu de erler pasta grafikte yüzde oranlarıyla verilmi tir.

7%

7%

7%

0-5 yıl

20%

5-10 yıl
10-15 yıl
15-20 yıl

32%

27%

20-25
25 yıl ve üzeri

ekil 2: Katılımcıların meslekteki çalı mı lık yılları
Üçüncü soruda katılımcılara çalı tıkları bölüm sorulmu tur. Bu soruya
n aat Mühendisli i Bölümünü yanıtını 10 ki i, n aat Programı yanıtını da 5 ki i
vermi tir. ekil 3’de bu de erler yüzde olarak verilmi tir.
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33%
n aat Mühendisli
n aat Programı
67%

ekil 3: Katılımcıların çalı tıkları birimler
Dördüncü soruda katılımcılara meslekteki unvanları sorulmu tur. Bu
soruya Ara tırma Görevlisi yanıtını 5 ki i, Ö retim Görevlisi yanıtını 5, Yardımcı
Doçent Doktor yanıtını 4, Profesör Doktor yanıtını 1 ki i vermi , Uzman ve Di er
yanıtını veren olmamı tır. ekil 4’de bu de erler yüzde olarak verilmi tir.

Ara tırma Görevlisi

7%

33%

27%

Ö retim Görevlisi
Yardımcı Doçent
Doktor

33%

Profesör Doktor

ekil 4: Katılımcıların unvanları

Be inci soruda katılımcılara “ n aat mühendisli i bilim alanında
kullanılan terim ve/veya terminolojide yabancı kaynaklı sözcüklerin oranı
hakkında ne dü ünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmi tir. Bu soruya 3 ki i %0
- %20 yanıtını, 4 ki i %20-%40 yanıtını, 3 ki i %40-%60 yanıtını, 4 ki i
%60-%80 yanıtını, 1 ki i de oran hakkında fikrim yok yanıtını vermi tir.
Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlara bakıldı ında oranların %0-80
arasında geni bir alanda de i im gösterdi i görülmektedir. Bu da bize
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n aat Mühendisli i bilim alanında kullanılan yabancı terim ve sözcüklerin
oldukça fazla oldu unu dü ündürtmektedir. ekil 5’te bu soruya verilen
yanıtların oranları görülmektedir.

7%

20%

% 0-20

27%

% 20-40
% 40-60
% 60-80

26%

Fikrim Yok

20%

ekil 5: Yabancı kaynaklı sözcük oranları
Altıncı soruda katılımcılara “ n aat Mühendisli i biliminde yabancı
sözcükler oranı Türkçeye zarar vericidir” yargısı hakkındaki görü leri
sorulmu tur. Bu soruya 3 ki i tamamen katılıyorum, 4 ki i katılıyorum, 1 ki i
kararsızım, 7 ki i katılmıyorum yanıtını verirken hiç katılmıyorum yanıtını veren
olmamı tır. Bu soruya verilen yanıtlara bakıldı ında, ortak bir görü ün ortaya
çıkmadı ı görülmektedir. Bu yargıya katılanlarla katılmayanlar arasında birbirine
tamamen kar ıt iki farklı görü ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile zarar verir ya da
vermez yönünde a ırlıklı bir kanı ortaya çıkmamı tır. ekil 6’da bu de erler yüzde
olarak verilmi tir.

20%
46%

Tamamen Katılıyorum
Katılıyorum
Kararsızım

7%

27%

katılmıyorum

ekil 6: Yabancı kaynaklı sözcüklerin Türkçeye zarar verme oranları
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Yedinci soruda katılımcılara “Alanda kullandı ınız yabancı kaynaklı
sözcükleri hangi sıklıkta kullanıyorsunuz?” sorusu yöneltilmi tir. Bu soruya 7 ki i
ço unlukla, 8 ki i biraz yanıtını verirken, hiç kullanmıyorum yanıtını veren
olmamı tır. ekil 7’de bu de erler yüzde olarak verilmi tir.

47%
53%

Ço unlukla
Biraz

ekil 7: Yabancı kaynaklı sözcüklerin kullanım sıklı ı
Katılımcı yanıtlarına bakıldı ında, tüm ö retim elemanlarının kullanım
sıklıkları de i kenlik gösterse de hepsinin yabancı kaynaklı sözcükleri
kullandıkları anla ılmaktadır. n aat alanında bilim dili olarak Türkçenin
kullanılmasından yana olanların sayısının küçümsenmeyecek oranda olmasına
kar ın terimle me boyutunda farklı yakla ımların sergilenmesi ve tutarsızlıklar
duyumsanması anadilin tercih edilmemesi sonucunu do urmaktadır. “Bilimciler
neyi dü ünebiliyorlar ve dü üncelerini dile dökebiliyorlarsa, bilim dili olarak
Türkçe onu anlatabilir/adlandırabilir” (Kula, 2004: 132). Bu konuda alanda
ba vuru niteli i ta ıyabilecek boyut ve nitelikte kayna ın olmaması bu sonucun
do masında etkili olmu tur.
Bilim alanında bütünüyle Türkçe terimlerin, kavramların kullanılması
görü ü ne kadar yanlı sa, yabancı dillerden ödünçleme dü üncesinin tamamen
engellenmesi görü ü de bütünüyle do ru de ildir. Çünkü yabancı kaynakları
sözcüklerin anadile girmesi kolay ancak sökülüp atılması oldukça zordur. O halde
yapılması gereken bu terimler daha dile girmeden yerle melerini engellemektir.
Sekizinci soruda katılımcılara “Bilim alanınızda yabancı kaynaklı
sözcükleri kullanıyorsanız kullanma gerekçe veya gerekçelerinizi belirtiniz”
sorusu yöneltilerek birden fazla seçenek i aretleyebilecekleri belirtilmi tir. Bu
soruya, 1 tane daha bilimsel buldu um için yanıtı, 6 tane akademik çalı malarda
yanıtı, 2 tane derslerde yanıtı, 12 tane yerle ik kullanım alı kanlıklarından dolayı
yanıtı verilmi tir. ki tane de di er seçene i i aretlenerek u açıklamalar

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/3 Spring 2008

163

Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ

yapılmı tır. Bir gerekçe, “bazı sözcüklerin Türkçede tam kar ılıkları
oturtulamadı ı için” eklinde di er gerekçe de, “Türkçe kar ılı ı olabilecek
terimler anlamlı olmak ko uluyla üretilip kullanılabilir ve bu terimlerin
yerle mesi hızlı bir ekilde yapılırsa daha iyi olur” eklinde olmu tur. ekil 8’de
bu de erler yüzde olarak verilmi tir.

Daha bilimsel buldu um için
9%

4%
26%

Akademik çalı malarda
Derslerde

52%

9%

Yerle ik kullanım
alı kanlıklarından
Di er

ekil 8 : Yabancı kaynaklı sözcüklerin kullanım gerekçeleri
n aat bilim alanında yabancı kaynaklı terimlerin ve sözcüklerin
kullanılması daha bilimsel oldu u yargısıyla da bütünle ince yaygınla maktadır.
Toplumsal de erlendirme ve yargılar teknolojik ye lemeleri tetiklemektedir.
çinde bulunulan toplum ve ça ın de erlendirmeleri sonucu kimi yabancı terimin
kullanılması daha etkin, ık ya da tinsel nitelendirilebilmektedir.
Türkçenin bilim ve teknoloji dili kimli i akademik ortamlardaki
de erlendirmelere ko ut olarak de i ebilmektedir. Akademik yükseltme ve
yayınlarda daha bilimsel de erlendirildi i için yabancı terimleri ye leme
alı kanlı ı bilim dilinden Türkçeyi önemli ölçüde uzakla tırmaktadır. Özellikle
Yüksek Ö retim Kurulu’nun akademik yükselmeler için öngördü ü ko ullar
incelendi inde puanlama yöntemde yabancı dille yapılan bir yayın ya da
çalı manın Türkçe olarak yapılmı olandan daha az saygın ve bilimsel görülmesi
Türkçeye zarar veren bir ba ka açmazdır. “…Akademisyenlerin Türkçe kitap
yazmaya te vik edilmemesinin Türkçeyi yıprattı ı dü üncesi de yaygındır”
(Kızıltepe ve Do ançay-Aktuna, 2006: 237). Yabancı dil bilme ileti im ve geli me
için bir araç de il amaç olarak görüldü ü sürece bu sorunun büyüyece i çok
açıktır.
Yabancı kaynaklı sözcüklerin derslerde kullanılma gerekçeleri büyük
oranda, gelece in teknik elemanlarını yabancı kaynaklı terim ve sözcüklerle
tanı tırma adına oldu u dü ünülebilir.
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Yüksekö renim ya amı boyunca yabancı dilden terimleri kar ılama
alı kanlı ı, i ya amında zorlayıcı bir neden olmadıkça sürmü ve ortaya Türkçe
kurulmu ngilizce sözcüklerden olu an ‘Fransızla tırılmı ’, ‘ ngilizcele tirilmi ’
yapay bir dili ortaya çıkmı tır. Bu durum anadildeki terimlerin dola ıma
girebilmesini büyük ölçüde zorla tırmı tır.

Dokuzuncu soruda katılımcılara “Di er mühendislik alanlarıyla
kar ıla tırıldı ında in aat mühendisli indeki yabancı kökenli terminolojinin
kullanılması zorunludur” yargısı hakkındaki görü leri sorulmu tur. Bu
soruya 3 ki i katılıyorum, 2 ki i kararsızım, 8 ki i katılmıyorum, 2 ki i hiç
katılmıyorum yanıtını verirken tamamen katılıyorum yanıtını veren
olmamı tır. ekil 9’da bu de erler yüzde olarak verilmi tir.

13%

20%

Katılıyorum
Kararsızım
13%

54%

Katılmıyorum
Hiç katılmıyorum

ekil 9: Yabancı kökenli terminolojinin kullanılma zorunlulu u
Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlardan da görüldü ü gibi yabancı
kökenli terminolojinin n aat Mühendisli i bilim alanına yerle mesi pek onay
görmemektedir. Katılımcıların büyük bir ço unlu u bilim dili olarak Türkçenin
varsıl oldu una inanmakta ve böyle bir zorunlulu un oldu una inanmamaktadır.
Türkçenin bilim dili olarak kullanılması ve geli tirilmesine en çarpıcı
örnek olarak 1933’lü yıllarda stanbul Üniversitesi’ne gelen yabancı bilim
adamlarından Türkçeyi ö renmeleri ve derslerini Türkçe vermeleri gösterilebilir.
Cumhuriyetin kurulu yıllarını izleyen bu önemli adım bilim dili oldu unu yıllar
önce kanıtlamı olan Türkçemize imdilerde daha da sahip çıkmamız gerekti ini
gösterir.

Onuncu soruda katılımcılara “ n aat mühendisli i alanında hangi
dilin bilim dili olarak kullanıldı ının önemi yoktur. Çünkü aslolan o bilim
dalının geli mesidir” yargısı hakkındaki görü leri sorulmu tur. Bu soruya 4
ki i tamamen katılıyorum, 4 ki i katılıyorum, 5 ki i katılmıyorum, 2 ki i

Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal Of International Social Research
Volume 1/3 Spring 2008

165

Yrd. Doç. Dr. H. Nâlân GENÇ - Sait Sami GENÇ

hiç katılmıyorum yanıtını verirken kararsızım yanıtını veren olmamı tır.
ekil 10’da bu de erler yüzde olarak verilmi tir.

13%

27%

Tamamen katılıyorum
Katılıyorum
Katılmıyorum

33%
27%

Hiç katılmıyorum

ekil 10: Bilim dili olarak Türkçenin kullanılma önemi
Katılımcı yanıtları incelendi inde birbirine kar ıt yanıt verenlerin
sayılarının e it oldu u görülmektedir. Bu da, öncelikle bilimin ön planda olması
gerekti ini dü ünenlerin yanında bilimin, Türkçenin kullanılmasına ko ut olarak
geli mesinin önemli oldu una inananların oldu unun bir göstergesidir.
On birinci soruda katılımcılara “Yabancı kaynaklı sözcükler yerine
Türkçelerini kullanma konusundaki dü ünce veya yakla ımınız nedir?” sorusu
sorulmu tur. Bu soruya 5 ki i tamamen katılıyorum, 8 ki i katılıyorum, 2 ki i
katılmıyorum, yanıtını verirken kararsızım ve hiç katılmıyorum yanıtını veren
olmamı tır. ekil 11’de bu de erler yüzde olarak verilmi tir.

13%

33%

Tamamen katılıyorum
Katılıyorum
Katılmıyorum

54%

ekil 11: Yabancı kaynaklı sözcükler yerine Türkçelerinin kullanımı
konusundaki yakla ımlar
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Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlara bakıldı ında, büyük bir
ço unlu unun
yabancı
kaynaklı
sözcükler
yerine
Türkçelerinin
kullanılabilece inden yana oldukları görülmektedir. Türkçenin yapısı n aat
Mühendisli i bilim alanında kullanılan yabancı terim ve sözcükleri
kar ılayabilecek donanımdadır. Kullanılan yabancı terimler yerine Türkçede aynı
anlamı verecek pek çok sözcük türetilebilir. Ancak yalnızca sözcükleri türetmek
de il, dilselle tirilmi yeni anlamları kullanım evrenine sokmak, geli tirmek,
geni letmek ve yaygınlık kazanmasını desteklemek de gerekir. “Bir bilginin, bir
dü ünürün, bir yazarın olu turdu u bir deyim benimsenir, kullanım sıklı ı artarsa
sözcüklerde yer alabilir” (Aksan, 2003: 44). Duyumsanan bir gereksinme ise
payla ımı yaygınla tırır.
On ikinci soruda katılımcılara “bilim alanınızda korozyon, segregasyon,
priz, statik, agrega, rötre, kapiler, granülometri, moment, iksa, slump gibi
sözcüklerin kökenleri nelerdir ve bu sözcüklerin Türkçe kar ılıkları neler
olabilir?” sorusu yöneltilmi tir. Katılımcıların tamamı bu sözcüklerin yabancı
kökenli olduklarını belirtmi lerdir. Katılımcıların bu kavramlara verdikleri Türkçe
kar ılıklar u ekilde olmu tur.
Korozyon: Katılımcıların tamamı bu sözcük için paslanma kar ılı ını
vermi lerdir.
Segregasyon: 1 yanıt yı ı ma, 12 yanıt ayrı ma, 1 yanıt ayrılma olarak
verilmi tir.
Priz: 5 yanıt katıla ma, 4 yanıt Türkçeye çok yerle mi olmasından dolayı
aynen kullanılmalı, 1 yanıt donma, 1 yanıt birle me, 1 yanıt katıla ma, 2 yanıt
sertle me biçiminde olmu tur.
Statik: 4 yanıt dura an, 1 yanıt duran, 8 yanıt durgun, 2 yanıt hareketsiz, 1
yanıt dengeli eklinde verilmi tir.
Agrega: 1 yanıt beton karı ım malzemesi, 6 yanıt Türkçeye çok yerle mi
olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt tane boyutu, 1 yanıt iri taneli zemin,
1 yanıt taneli malzeme, 1 yanıt sa lam ince malzeme, 1 yanıt tane da ılımı, 1 yanıt
iri ve ince taneli beton malzemesi eklinde olmu tur.
Rötre: 1 yanıt ısı çatlakları, 4 yanıt Türkçeye çok yerle mi olmasından
dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt oturma, 1 yanıt esneme, 1 yanıt da betondaki
kimyasal reaksiyon sonu, 5 yanıt büzülme, 1 yanıt kısalma eklinde verilmi tir.
Kapiler: 7 yanıt kılcal, 2 yanıt sıvı emme kabiliyeti, 1 yanıt borucuklu, 2
yanıt Türkçeye çok yerle mi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt
mikroskobik kanallar eklinde olmu tur.
Granülometri: 1 yanıt elek analizi, 3 yanıt da ılım, 1 yanıt tane
sınıflaması, 3 yanıt tane da ılımı, 1 yanıt taneli parçaların birle imi, 4 yanıt
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Türkçeye çok yerle mi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1yanıt tane çapını
ölçen cihaz, 1 yanıt elek analizi eklinde olmu tur.
Moment: 3 yanıt dönme, 1 yanıt döndürme kabiliyeti, 1 yanıt e me
kuvveti, 2 yanıt kuvvet çifti, 4 yanıt Türkçeye çok yerle mi olmasından dolayı
aynen kullanılmalı, 2 yanıt döndürme etkisi eklinde olmu tur.
ksa: 1 yanıt dayama, 2 yanıt dayanma yapısı, 2 yanıt dayanma, 1 yanıt
set, 5 yanıt Türkçeye çok yerle mi olmasından dolayı aynen kullanılmalı, 1 yanıt
koruma, 1 yanıt zemin iyile tirmesi eklinde olmu tur.
Slump: 9 yanıt çökme, 1 yanıt çökme deneyi, 3 yanıt Türkçeye çok
yerle mi olmasından dolayı aynen kullanılmalı eklinde olmu tur.
1 ki i, “tüm bu sözcükler her ne kadar yabancı kökenli olsalar da dilimize
yerle mi lerdir, Türkçe kar ılıklarını bulmaya gerek yoktur”, 1 ki i de “bu tür
sözcüklerin Türkçede tam olarak kar ılıklarını bulmak neredeyse imkânsızdır,
aynen kalmalı” demi tir. “Terim yetersizli i, bazı bran larda, örnek azlı ı veya
gelenek yoklu u nedeniyle Türkçe yazmanın muhtemel zorlu u gibi sorunlar dilin
özünden de il, tamamıyla dilin kullanımından kaynaklanan sorunlardır” (Demir ve
Yılmaz, 2003: 140). Kullanılan yabancı kaynaklı terimlerin türetme ya da
kopyalama yoluyla Türkçeye kazandırılması olasıdır. Hiç ku kusuz öne sürülen bu
sözde eksiklikler dilin kendisinden kaynaklanan sorunlardan dolayı de ildir.
n aat Mühendisli i bilim alanında kullanılan yabancı kaynaklı sözcük ve
terimlerin kullanım sıklıklarının gerekçeleri altında bu sözcüklere ortak bir Türkçe
anlam kazandırılamamı olması da yatmaktadır. Sözcüklere önerilen Türkçe
kar ılıklar incelendi inde bir kavrama bir ya da birden çok kar ılık önerilmesi o
sözcü ün Türkçe kar ılı ının ortak bir görü te birle ememesi sonucunu
do urmakta bu da aynı kavramı farklı sözcüklerle anlatmayı beraberinde
getirmektedir. Bunun yanında bazı sözcüklere önerilen kar ılıklar tüm katılımcıları
aynı sözcükte birle tirmi ve bu sözcüklerin Türkçe kar ılı ının imdiden
benimsendi i gözlenmi tir.
On üçüncü soruda katılımcılara “Alanınızda bilim dili olarak Türkçenin
kullanılması hakkındaki görü ünüzü gerekçeleri ile birlikte açıklayınız” sorusu
yöneltilmi ve u yanıtlar alınmı tır. Bu konuda yalnızca iki katılımcı görü
bildirmemi tir.
“Anlatımda herkesin daha kolay anlayıp, de erlendirmesi açısından
Türkçenin kullanılması önemlidir”. Bir ö retim elemanından alınan bu görü ,
insanın kendisini en iyi ekilde anadilinde ifade edebilece inden hareketle
Türkçenin kullanılması gere ine dikkat çekmektedir. “Sürekli kullanılarak
Türkçeye yerle mi kelimelerin dı ında bilim dilinin kesinlikle Türkçe olmasından
yanayım. Çünkü her insan kendini en iyi kendi anadilinde ifade eder. E er ille de
uluslararası alanda çalı malar yayınlanacaksa çevirmen kullanılabilir.” Türkçede
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kullanımları yaygınla mı ve kabullenilmi yabancı kökenli sözcüklerin
kalabilece ini belirten bu katılımcı uluslararası boyutta da Türkçenin evrensel bir
dil olması yönünde bir görü bildirmi tir. Yabancı kaynaklı sözcüklere kar ılıklar
için, TDK’nin 1993’te kurdu u ‘Yabancı Kelimelere Kar ılık Bulma
Komisyonu’nun 5–6 yıllık çalı malarının ilkini 1995, ikincisini ise 1998 yılında
yayımladı ı iki kitapçı ı önerilebilir. Yabancı sözcüklere kar ılıklar bu
kitapçıklarda verilen bilgiye göre 1993–1995 arasında yani ilk kitabın
yayımlandı ı süreç aralı ında 568, 1995–1998 yılları arasında ise 422 sözcü e
kar ılık bulunmu ; böylece kar ılık bulunan sözcük sayısı 990a ula mı oldu u
belirtilmektedir (Çotuksöken, 2002: 212).
Bir ba ka görü de “Türkçe kaynaklı terimler kullanılmalı ama globalle en
dünyada yabancı kar ılıkları da ö rencilere ve bilimsel çalı malarda anti parantez
belirtilmeli” eklinde gelirken bir ba ka katılımcı “Yabancı kökenli kelimelerin
bilim dilinde orijinal haliyle kullanılması Türkçenin bilim dili olarak zayıf
kalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, yabancı kökenli kelimeler yerine bu
kelimelerin en uygun kar ılı ı olan Türkçe kelimelerin kullanılması daha uygun
olacaktır” biçiminde görü sergilemi tir. lk görü teki gibi bir kullanım alanın
uzmanlarınca pek de do ru olarak kabul edilmeyen bir yakla ım olarak
belirmektedir. Buna tek bir anlamın kabullenilmesi ve yayınla tırılmasında
yarataca ı engel gerekçe gösterilmektedir.
Bir di er ö retim elemanı bu konudaki görü lerini öyle anlatmı tır. “Dilin
amacı anlamayı ve anlatmayı kolayla tırmaktır. Bu nedenle, bilim dili Türkçe
olmalı, ancak yerle mi terimler o haliyle de ki inin zihninde anlamı olu turuyorsa
de i tirmek zararlı olabilir. Ancak Türkçe kökenden bunu tam kar ılayacak bir
kelime türetilebiliyorsa dildeki kelimelerin birbirleriyle etkile imi sonucu zihinde
olu turaca ı ça rı ımdan dolayı daha iyidir”. Bu görü e çok yakın bir ba ka görü
de öyledir. “Belli ba lı sözcüklerin Türkçede tam olarak kar ılı ını bulmak
neredeyse imkansızdır. Bu açıdan bakıldı ında,ortak bir terminolojinin
kullanılması gerekti i sonucu ortaya çıkmaktadır”. Bir ba ka katılımcıya göreyse,
“Türkçede kar ılı ı bulunan sözcükler muhakkak Türkçe kullanılmalı. Kar ılı ı
olmayan sözcükler ngilizce kullanılabilir. Alanımızdaki temel kavramlar Türkçe
ö retilmelidir”. Bilim dili olarak Türkçenin varsıllı ı dikkate alındı ında
katılımcıların bu yöndeki kaygılarının yersiz oldu u dü ünülebilir.
Bir ö retim elemanı da Türkçenin tarihi geçmi i ve di er dillerle
etkile imine dikkat çekerek unları demi tir. “Türk tarihinde, Türklerin yedinci
asırdan itibaren Farsça ve Arapça, On yedinci asırdan sonra Fransızca, yirminci
asırdan sonra da ngilizce’nin etkisi altında kalması, bilim dilini de olumluolumsuz yönde etkilemi tir. Ancak ngilizce’nin etkisi tehlikeli bir boyut
kazanmı tır. ngilizce’nin egemenli inin sona ermemesi halinde Türk dünyası
bilim alanında bulundu u seviyenin de çok gerisine dü ecektir. ” Bilindi i gibi,
Avrupa’yla ili kiler daha çok Fransızca kanalıyla gerçekle mi , 1839 Tanzimat
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Fermanı’ndan sonra yazın ve bilim terimlerinden günlük ya am kavramlarına de in
pek çok ö e Fransızca’dan aktarılmı tır. ngilizce, özellikle II. Dünya Sava ı’ndan
sonra bütün dünyada yaygın bir yabancı dil olmu tur. Türkiye’nin batı dünyasıyla
ili kilerinde bu dil ön plana çıkmı , yapılan anla ma, giri imler, ili kiler yanında
sinema endüstrisi, radyo ve televizyonun yaygınla ması bu dilin e itim ö retimde
yaygınla masına neden olmu tur. Almanca’dan Türkçeye geçen ö elerin sayısı bu
iki dile oranla çok dü üktür. Özellikle iki toplumu birbirine yakla tıran I. Dünya
Sava ı sırasında Türkçeye giren ve bir süre kullanıldıktan sonra unutulan sözcükler
dı ında üniversite reformu sırasında giren dekan, doçent gibi sözcükler kalmı tır
(Aksan, 2004: 132–133). Genel dilde oldu u gibi n aat alanının da Latince,
ngilizce ve özellikle de Fransızca’dan etkilenmi oldu u anla ılmaktadır.
Üç katılımcı, Türkçenin evrensel boyutta onayının ulusallıktan
geçebilece i dü üncesinden hareketle Türkçenin bilim dili olarak gücüne
inanmakta olduklarını bu konuda geli tirilmesi, güçlendirilmesi ve desteklenmesi
gerekti ini belirtmi ler. Bu görü ler ise öyle aktarılmı tır. “Dilimizin
kaybolmaması ve Türkçenin geli tirilmesi için kullanılmalı. Bir millet diliyle var
olur” yine “Türkçe bilim dili olarak yeterli ve zengin bir dildir. Bu nedenle di er
alanlarda oldu u gibi bilim alanında da Türkçe kullanılmalıdır” denilmi tir. Bir
di er katılımcıysa “Bilim dili olarak Türkçenin kullanılmasından yanayım”
demi tir.
On dördüncü soruda katılımcılara “Alanınızda Türkçenin bilim dili olarak
kullanılması yönünde öneri ve görü leriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmi , u
yanıtlar alınmı tır.
Katılımcılardan birinden gelen “Tüm akademisyenlerin ortak bir
terminolojide birle mesinden yanayım” görü ü, Türkçenin türetim olanaklarıyla
olu turulan ve ortak kullanıma kazandırılabilecek bir terminolojinin gerekli
oldu una dikkat çekmektedir.
Bilim dili olarak kesinlikle Türkçenin kullanılmasından yana olan ve bunu
destekleyen bir ba ka görü de u ekilde gelmi tir. “Türkçe kar ılı ı uygun olan
bütün kelimeler Türkçe kullanılmalı. Ö rencilere Türkçe sözcükler a ılanmalı,
Türkçe yayınlar çıkartılmalı”
ki katılımcıdan biri, “E itim ve ö retim kurumlarından ba layıp
sempozyum, kongre ve konferanslarda Türkçenin yaygın ekilde kullanılması
sa lanmalı” derken buna çok yakın bir ba ka görü de “Kendimizi ifade
edebilmenin en iyi yolu anadilini kullanmaktır. Bilim dili olarak biz Türkçeyi ne
kadar çok kullanıp makale yapabilirsek sanırım Türkçenin geli mesine o kadar çok
katkı sa lamı oluruz” biçiminde olmu tur. Bunu destekleyen bir di er görü öyle
gelmi tir. “Bilim dili Türkçe olmalıdır. Akademik atanma kriterlerinde yabancı dil
ko ulu aranmamalıdır. Alanımızda yapaca ımız yayınlarda daha fazla Türkçe
kaynak (dergi, konferans, seminer, bildiri vs.) bulunmalıdır”. Özellikle topluma
ı ık tutan ve onu aydınlatan üniversiteler Türkçeyi kullanma ve geli tirme yönünde
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de birer örnek olmalı ve olabildi ince Türkçeyi kullanma özendirilmelidir. Bir
ba ka katılımcının “Yabancı kökenli kelimelerin herkes tarafından
benimsenebilecek, kelimenin tam anlamına hitap edebilecek, Türkiye çapındaki
bilim adamlarınca desteklenen Türkçe kar ılıklarının ara tırılıp ortaya konması
gerekmektedir” eklindeki görü ü yine Türkçe terminolojinin kullanılıp
benimsenmesine dikkat çekmektedir. TDK'
nin 1963-1983 yılları arasında çıkarttı ı
sözlüklerdeki Türkçe terim varlı ı (tıp bilimi hariç) 80.000'
e yakındır. Ancak
özellikle yüksekö retimde fen bilimlerinde Türkçe terimler büyük ölçüde dı lanmı
oldu u bilinmektedir (Ülker, 2003). Buradan da anla ılaca ı üzere yabancı
kaynaklı sözcüklere kar ılık bulmada Türkçe yetkin ve güçlüdür.
Bir katılımcının “Türkçe kelimeler ne kadar çok tercih edilirse o derece dil
sadele tirilir. Bununla birlikte uzman ki ilerin çalı malarında Türkçe iyi bir ekilde
kullanılmalı, kalıcı terimler do ru olarak seçilmelidir” biçimdeki görü ü dilin
yaratıcılık gücünün önemini vurgulayarak yalnızca bir sözcük veya terime kar ılık
bulmak de il onu kalıcı kılabilmek için gösterilmesi gereken özene dikkat
çekmektedir.
Bir ba ka katılımcı ise Türkçedeki yabancı kaynaklı sözcüklere ili kin çok
farklı bir de erlendirme yapmı tır. “Bilim dili Türkçe olmalıdır. Terimler yabancı
kökenli olabilir ancak bu onların Türkçele medi ini göstermez. Yabancı kökenli
terimler için Türkçe kökenli tek kelime (iki kelime kullanım zorlu u getirir)
bulunabiliyorsa kullanılabilir. Bulunamıyorsa zorlamak manasızdır.” Dil devrimi
sözcüklerin Türkçe köke dayanması gere ine özen göstermi tir. Ancak bu durum
Latince sözcüklere dayalı tıp bilim dilinde daha az tartı malı olarak belirmektedir.
Bu da sanki bu sözcüklere kar ılık bulunamayaca ı ya da bulunmasına gerek
olmayaca ı kanısını do urmu tur. Bu kanı katılımcının bu yöndeki görü ünü
açımsayan bir örnek olarak ele alınabilir.
Yabancı yayınların çeviri yoluyla dile kazandırılması, anadilin
korunabilmesi ve kirletilmeden gelecek nesillere aktarılmasını bir görev olarak
algılayan iki farklı görü de öyle gelmi tir. “Kesinlikle Türkçe bilimsel eserler
verilmelidir. De erli yabancı yayınların Türkçeye çevrilmesi ve yayılması
gereklidir. Ancak bu dü ünce yabancı dil bilinmesine engel olarak
de erlendirilmemelidir. Mevcut durumda bilimin kullanılma alanı dil nedeniyle
çok daralmaktadır. nsanların en yüksek dü ünme gücünü anadillerinde
kullanabildikleri dikkate alınmalıdır. Kesinlikle yabancı dilde e itim-ö retim
yapılmamalı, ancak ça ın gere i olarak üç veya daha fazla dil ö retilmesi
önemsenmelidir.” Bu ve izleyen görü Türkçe için en büyük tehlikeyi e itimö retim alanında görmektedir. “Anadilimizin yarını ve do ru yolda, bozulmadan,
önümüzdeki yüzyıllara eri ebilmesi bakımından en önemli olumsuz etkenlerden
biri, anadili e itimi ve ö retiminde, özellikle son 30–40 yıl içinde kendini gösteren
gerilemedir (Aksan, 2005: 145). Özellikle e itim alanında bir yabancı dilin
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ö renilmesinin e itim sürecinin amacı haline dönü türülmü
geli imine büyük ölçüde zarar vermi tir.

olması anadilin

Tüm görü lerin tam tersi bir görü de öyledir. “Türkçede terminolojik
olarak bazı sözcükler birden fazla kar ılık bulabilmektedir. Bu açıdan gerekli olan
yerde Türkçenin yanında yabancı kelimelere ( ngilizce a ırlıklı olarak) yer vermek
gereklidir”. Katılımcının bu yöndeki görü ü, günlük ya amda a ırlıklı olarak
kullanılan ngilizce’nin bilim alanında da anlatım olanakları ve sözcük
da arcı ının geni oldu u dü üncesiyle kullanılıyor olmasıyla açıklanabilir. Tabii
ki hiçbir nesnelli i olmayan bu görü ün, bu yöndeki kullanımı destekleyen bir
gerekçe olarak dü ünüldü ü görü ündeyiz.
Sonuç ve Öneriler
•Pek çok yazın ve bilim adamı Türkçeyi kullanarak onun bilim dili olarak
geli imine önemli katkılarda bulunmu lardır. Örne in, bilgisayar alanında Aydın
Köksal, dilbilim alanında Berke Vardar, yazın alanında Tahsin Yücel, Ak it
Göktürk ve Melih Cevdet Anday’ın isimleri sayılabilir. Bu çabaların di er bilim
adamları, aydınları, dü ünürleri, yazarlarınca tıpkı bir bayrak yarı ı gibi
sürdürülmesi gerekir.
•Türkçe kar ılı ı olmasına kar ın kullanımda tercih edilmeyen ya da
özensiz veya yanlı kullanımı, kimi kavramlar bir tepki ve güvensizlik
duygusunun sonucu olarak kabul görmemektedir. Bunun için sözlü kullanım de il
yazılı kullanım alı kanlıklarının desteklenmesi ve yaygınla ması Türkçeyi
benimsemeyi güçlendirecektir. Bu da ancak terimlerin sözlükte yer almasıyla
de il kullanılması ile olasıdır.
•Türkçe konu uldu u ülkede yani Türkiye’de yapılan bilimsel çalı ma ya
da ara tırmalardaki kavramları kar ılayacak güce sahiptir. Bunun için öncelikle
‘Türkçe bilim dili olmaz’ yargısının de i tirilmesi gerekir. Çünkü Türkçe sınırsız
sayıda sözcük üretme zenginli inde ve gücündedir.
•Anadile saygı, sevgi, duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle bilimin
yakından izlenmesi ve bilginin Türkçeye kazandırılması bununla da kalmayıp
özümsenmesi gerekir. Kavramın anadile aktarımında ö renilen terimle
ili kilendirme yapılması anlam alanında bir ça rı ımı da kolayla tıracaktır.
•Genel dilde oldu u gibi bilim dilinde kullanılan sözcükler de anadilde
kullanılan, ö renilen, tanınan yani ya amın içindeki gibi somutlanabilen düzeyde
olmalıdır.
•Türkçenin bilim dili olarak benimsenip kullanılması uzun ve zor bir
süreç olarak görülmektedir. Öncelikle bu durumun onayından hareketle terimlerin
yayınla tırılması ve tutarlı hale getirilmesi sa lanmalıdır.
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•Türkçenin en azından ulusal boyutta öncelikle e itim ve ö retim dili
olarak yetinle tirilmesi bilim dili olarak kazandırılmasına kaynaklık edecektir.
•Türk Dili’nin yaygınla tırılması onu ya atacak temel gereksinimleri
belirlemek, özellikle gençleri Türkçe yazmaya, okumaya ve dü ünmeye
yönlendirmek çok önemlidir.
•Yabancı kökenli bir sözcük Türkçe olarak dilselle irse yani bu yeni
anlam kendi dil ve anlam evrenimize kazandırılırsa Türkçeye kazandırılmı olur.
•Üniversitelerde ve di er ara tırma merkezlerinde, basında, yalnızca
yüksekö retim de il, Millî E itim düzeyinde yapılan çalı tay, konferans veya
toplantılarda yayınların çevirisinin yapılması ve ara tırmacılara bu konuda destek
olunması için merkezler kurulabilir.
•Yabancı dil ö renmenin bilim adamı için gerekli bir ko ul oldu unu
kimse yadsıyamaz. Ancak yabancı dil ö renmek ile yabancı dilde ö renim iki
farklı konudur. Çünkü yabancı dille e itim yapmak o dilin a ırlıklı olarak bilim
terimlerini ö renmekle sınırlıdır ki bu da genel dili ö renme yanında oldukça kısır
kalmaktadır. Çünkü yabancı dilde ö renim yapma bir dil ö retme yöntemi de ildir.
Bu nedenle, yeni terimlerin yerle tirilmesinde ana dilde e itim gerçe i de göz ardı
edilemez.
•Günümüzde Almanya, Fransa, Macaristan gibi ülkeler dillerini bilim dili
olarak koruma altına almı lardır. Bilim dili sayılan dillerin yaptı ı gibi (Örne in
1994’de Fransa’nın çıkardı ı dil kanunu) Mühendislik bilim alanında Türkçeyi
kullanma, koruma ve geli tirmek için neden bizde de yasal düzenlemelere
gidilmesin? Bu yolda Türk Dil Kurumu ve Derne i ile Ça da Türk Dili Dergisinin
yabancı sözcüklere kar ılık bulma çabaları desteklenmelidir.

Ekler
(1)Bu çalı mada kullanılan sormacaya ait sorular a a ıda verilmi tir.
n aat Programı ve n aat Mühendisli i Bölümü ö retim elemanlarının
bilim dili olarak Türkçeyi kullanma yakla ım ve duyarlılıklarını belirlemek üzere
hazırlanmı olan a a ıdaki soruları dikkatlice okuduktan sonra, ki isel bilgi ve
birikiminize dayanarak yanıtlayınız. Yanıtlamada dilerseniz isim ya da takma
isim kullanabilirsiniz.
Te ekkür ederiz.
Yrd. Doç. Dr. Hanife Nâlân Genç-Ö r.Gör. Sait Sami Genç
Cinsiyetiniz: K ( )
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E( )
Meslekteki yılınız:
a. 0-5 yıl
b. 5-10
c. 10-15
d. 15-20
e. 20-25
f. 25 yıl ve üzeri
Çalı tı ınız Bölüm:
Ünvanınız:
a. Ara tırma Görevlisi
b. Uzman
c. Ö retim Görevlisi
d. Yardımcı Doçent Doktor
e. Doçent Doktor
f. Profesör Doktor
g. Di er…………………………………………………………………………..
1. n aat mühendisli i bilim alanında kullanılan terim ve/veya terminolojide
yabancı kaynaklı sözcüklerin oranı hakkında ne dü ünüyorsunuz?
a. %0 - %20
b. %20-%40
c. %40-%60
d. %60-%80
e. %80-%100
f. Oran hakkında fikrim yok
2. n aat mühendisli i biliminde yabancı sözcükler oranı Türkçeye zarar vericidir.
a. Tamamen katılıyorum
b. Katılıyorum
c. Kararsızım
d. Katılmıyorum
e. Hiç katılmıyorum
3. Alanda kullandı ınız yabancı kaynaklı sözcükleri hangi sıklıkta
kullanıyorsunuz?
a. Ço unlukla
b. Biraz
c. Hiç
4. Bilim alanınızda yabancı kaynaklı sözcükleri kullanıyorsanız kullanma gerekçe veya
gerekçelerinizi belirtiniz. (Birden fazla ık i aretleyebilirsiniz).
a. Daha bilimsel buldu um için
b. Akademik çalı malarda
c. Derslerde
d. Yerle ik kullanma alı kanlıklarında dolayı
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e. Di er……………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. Di er mühendislik alanlarıyla kar ıla tırıldı ında in aat mühendisli indeki yabancı kökenli
terminolojinin kullanılması zorunludur.
a. Tamamen katılıyorum
b. Katılıyorum
c. Kararsızım
d. Katılmıyorum
e. Hiç katılmıyorum
6. n aat mühendisli i alanında hangi dilin bilim dili olarak kullanıldı ının önemi yoktur. Çünkü
aslolan o bilim dalının geli mesidir.
a. Tamamen katılıyorum
b. Katılıyorum
c. Kararsızım
d. Katılmıyorum
e. Hiç katılmıyorum
7. Yabancı kaynaklı sözcükler yerine Türkçelerini kullanma konusundaki dü ünce veya
yakla ımınız nedir?
a. Tamamen katılıyorum
b. Katılıyorum
c. Kararsızım
d. Katılmıyorum
e. Hiç katılmıyorum
8. Bilim alanınızda korozyon, segregasyon, priz, statik, agrega, rötre, kapiler, granülometri,
moment, iksa, slump gibi sözcüklerin kökenleri nelerdir?
a. Türkçe
b. Yabancı kökenli (Almanca, Fransızca, ngilizce, Yunanca, vb.)
Yanıtınız yabancı kökenli ise ;
Bu sözcüklerin Türkçe kar ılıkları neler olabilir ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
9. Alanınızda bilim dili olarak Türkçenin kullanılması hakkındaki görü ünüzü gerekçeleri ile
birlikte açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
10. Alanınızda Türkçenin bilim dili olarak kullanılması yönünde öneri ve görü leriniz nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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