ÖNSÖZ
Günlük konuflmada kelimelerin tafl›d›klar› anlam ile meslekte o kelimenin tafl›d›¤› anlam aras›ndaki fark biraz farkl›l›ktan bafllay›p çok farkl› ve bazen yepyeni olan anlamlara kadar de¤iflir. Bu fark meslek d›fl›ndaki kiflilerin bir bilim
dal›ndaki konuflmadan anlayabildikleri ile meslek terimlerini bilenlerin anlayabildikleri aras›nda anlam kayb›, yanl›fl
anlama, konu ile ilgisini kaybetme gibi sonuçlar do¤urur. Bu kopma etkisi, meslek d›fl›ndakilerde görülenden daha hafif flekli ile terim tan›mlama bilgisinin eksikli¤i ile do¤ru orant›l› olarak, meslekten kiflilerde de görülür. Demek ki, bilim dal›m›zda kulland›¤›m›z hem Türkçe hem di¤er dillerden gelen kelimelerin anlam s›n›rlar›n› çizerek ö¤renece¤imiz
sözlüklere olan ihtiyaç tart›fl›lmazd›r.
Bir bilim dal›n› anlaman›n ön flart› onun terimlerini ve kelimelerini s›n›rlar›n› çizerek anlamakt›r. Bu ön flart fikir ak›mlar›, felsefeler, dinler ve ideolojiler için de geçerlidir. Aksi halde, körler ve sa¤›rlar diyalogu fleklinde ilerleyen ve tart›flanlar›n anlaflmaya varma ihtimali olmayan k›s›r tart›flmalar ile karfl›lafl›r›z.
Sözlük, bir bilim dal›n›n kulland›¤› kavramlar›n tafl›y›c›s› olan sözlerin o bilim dal› için ifade ettikleri anlamlar›n s›n›rlar›n› çizerek ve yeniden tan›mlayarak o terimlerden herkesin ayn› fleyi anlamas›n› sa¤lar. Di¤er bir ifade ile günlük
konuflma, yaz›m ve ortalama edebiyat dilinde kelimelerin tafl›d›klar›, ortalama insanlar›n duyduklar›nda anlad›klar› anlamdan farkl› anlam yüklenmifl sözcüklerin bu yeni anlamlar› ile yeniden tan›mlanmas› ve ö¤renilmesidir.
Bir mesle¤in, bir fikir ak›m›n›n, bir edebi ak›m›n ve bir bilim dal›n›n terimlerini ve deyimlerini onlar›n temsil ettikleri gerçek anlamlar› ile ö¤renerek bu alana girmezseniz, konuflmalar› do¤ru anlayamazs›n›z. Çünkü o kelimeler sizin kula¤›n›za ulaflt›¤›n›zda sizin beyninizde söyleyeninkinden farkl› düflünceler uyand›r›r. Yani eksik ve yanl›fl bir çeviri gerçekleflir. Demek ki, sözlerin özel hayat ve bilgi alan›ndaki anlam›n› o alandaki anlama, yaflay›fla ve ifade tarz›na yaflarak hâkim olmufl birinden ö¤renmek gerekir. O zaman konuflan›n kafas›ndaki düflünce ile kelimeleri ve cümleleri kula¤›n›z duydu¤unda sizin beyninizde uyanan düflünce bir birinin üzerine oturur. ‹letiflim aç›s›ndan do¤ru ve baflar›l› bir
iletiflim hatt› kurulmufl olur. ‹letiflim ortam› ve çevrimleri bilgi kayb› ve hatas› yapmam›fl olur.
Yeni ortaya ç›kan bir kavram› temsil edecek yeni kelimeyi seçerken, temsil edilen anlam› hemen akla getirecek kelimeleri seçmek gerekir. Di¤er bir ifade ile sözcük seçimi anlam› ça¤r›flt›rma merkezli olmal›d›r. Terimi yeni duyanlar terim ile anlam aras›ndaki ba¤lant›y› hemen anlaml›, terimin temsil etti¤i anlam› unutanlar terimin söz düzeninden anlam› hemen ça¤r›flt›rarak hat›rlamal›d›r.
Tar›m toplumunda, bilim ve edebiyat dilinin esas özelli¤i, halk dilinden ayr›, halk›n anlamad›¤› bir seçkin dili olmas› idi. Bu ayr›l›¤› idareciler ve okumufllar özellikle seçiyordu. Avrupa’da e¤itim dili Latince, ‹slam dünyas›nda Arapça
idi. Hatta Selçuklularda ve Anadolu Selçuklular›nda edebiyat ve devlet yaz›flma dili Farsça idi. Osmanl› yaz› dili, Arapça, Türkçe ve Farsçan›n bir karmas› olan Osmanl›ca idi. Bu durum ayd›nlar› ve idarecileri belki seçkin ve halktan ayr› ve onlars›z olmaz hale getiriyordu. Dertler ve ileri sürülen gerekçeler farkl› idi. “Latince ve Arapçadan baflka dillerde
bilim yap›lamaz” savunmas› bunlar›n bafl›nda geliyordu. Bu gün de “Türkçe ile bilim yap›lamaz” iddias›nda bulunan tar›m toplumundan kalma, ça¤›n e¤ilimlerini anlayamam›fl ayd›nlar› görebiliyoruz.
Sanayi toplumu, edebiyat, devlet idaresi ve bilim alanlar›nda halk dili üzerine kurulu milli dilleri geçerli k›ld›. Bu alanlar› anlayan ve yaflayan insanlar›n toplum içindeki say›s› eskisi ile k›yaslanamayacak kadar artt›. Bu hem sebep hem
de sonuçtu. Sanayi toplumunda milli dille edebiyat ve bilim yap›lamayaca¤›n› söylemek bir önceki tar›m toplumu ça¤›na tutkun kalman›n iflaretidir. Belki, içinden ç›kt›¤› halk› (yumurtas›n›) hor görmenin ve kendisini ondan soyutlama
iste¤inin bir göstergesidir. Belki de, “ siz sanayileflip ne yapacaks›n›z, Avrupa’ya kavun karpuz üretip satmak sizin için
en iyisidir” diyenlere kanm›fl olabilirler. Türkçe ile bilim yap›lamayaca¤›n› söyleyenler, her halükarda ça¤dafl kavramlardan ve bilgi ça¤›n›n e¤ilimlerinden uzak kalm›fl insanlard›r.
‹nsanlar bilim üretmek için kavramlar› do¤ru anlamak ve yak›n haf›zalar›n› çok yüklemeden düflünebilmek ihtiyac›ndad›rlar. Bu da o dalda kendi dilinde e¤itim almak ve kendi dili ile o konuyu düflünebilmekle mümkün olur. Yabanc› dildeki kaynaklar, eksikleri tamamlama ve yenilikler daha yak›ndan takip imkân› verir. Bunu söyle bir benzetme ile
anlatabiliriz. Türkçe yaz›lm›fl kaynaklar bir baklavad›r. Yeni bilgileri üzerine eklemek için yabanc› dille yaz›lm›fl kaynaklara ulaflmak ta gereklidir. Yabanc› kaynaklar baklava üzerine konmufl kaymakt›r.
K›sacas›, en s›k kullan›lan ve temel olan kavramlara öncelik vererek yabanc› kelimelere Türkçenin kelime türetme
kurallar›na uyarak Türkçe karfl›l›k bulmak birinci öncelikli iflimizdir. ‹kincisi bu karfl›l›klar›n konuyu az bilen duyanlarda ne anlam ça¤r›flt›rd›¤›n›n test edilmesinin gereklili¤idir. Bu amaçla, birkaç seçenek haz›rlanarak, konuyu az bilenlerde en yaklafl›k anlam› ça¤r›flt›ran kelime kullan›m için sunulmal›d›r. Anlam› ifllek olan kelimelerle ve kendi dili ile
düflünenler, bilinen kavramlar üzerine yeni kavramlar ve teoriler kurabilme imkân›na kavuflurlar. Üçüncü nokta Türkçe karfl›l›k, “yabanc› dildeki anlam› tam karfl›lam›yor” tak›nt›s› ile Türkçe karfl›l›k bulmaktan vazgeçmemektir. Unutmay›n›z, ‹ngilizce ve Latince kelimelerin onlar›n edebiyat ve konuflma dillerindeki karfl›l›klar› da kastedilen anlam› iyi
karfl›lamamaktad›r. Fakat meslekte kullan›ld›kça kast edilen anlam› kazanmaktad›rlar. Türetme eklerinin çoklu¤u ve
eklerin matematik bir keskinlikle birbirine eklenme mimarisi sebebiyle dünyan›n en matematik yap›l› dilini, bilimsel terim üretme k›s›rl›¤› ile suçlamak insafs›zl›kt›r. Bu türetme kapasitesi ‹ngilizcede bile yoktur. Dördüncüsü, Türkçe terimleri kullanma hakk›n›n art›k Türkiye’deki Türkler ile s›n›rl› olmad›¤›, Türkçe konuflan di¤er Türk devletlerinin ve
topluluklar›n›n Türkçe terim kullanma haklar›n›n da oldu¤unu akl›m›zda tutmam›z gerekti¤idir. Yani onlar›n da kolayca anlayabilmesi imkân›n› göz önüne almal›y›z.
Hematoloji (kan bilimi) alan›ndaki sözlü¤ü haz›rlama f›rsat›n›n bize verilmesinden dolay› Sözlük Dergisi’ne teflekkür
ediyoruz. Okuyuculardan terimler konusundaki elefltirilerini ve alternatif tekliflerini bekliyoruz. Duyulunca kastedilen
anlam› ça¤r›flt›rma, Türkçe ifllek kural ve ses örgüsüne uyumluluk ve ö¤rencilerinize ve meslektafllar›n›za ilk defa söyledi¤inizde duyanlar›n ak›llar›na gelen ilk anlam›n küçük bir örnekleme ile test edilmesi temel ilkelerimizdir. Alternatif
tekliflerinizde bu kurallara dikkat etmenizi rica ediyoruz.
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