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Beynimizi yoguran, dii!Jiinmemizi saglayan dil
olduguna gore dii!Jiince verimlerini ancak t;ok
iyi bir dille kurabiliriz. Bu yoniiyle dil aynr
zamanda kimligimizin de bir part;asrdrr.
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birevrendir.
- Beynimizi yoguran, du~unmemizi saglayan dil olduguna
gore du~unce verimlerini ancak gok iyi bir dille kurabiliriz. Bu
yonuyle dil ayn1 zamanda kimligimizin de bir pargas1d1r.
-Bilim tek ba~ma sadece gozlem ve deney degildir. Aym
zamanda bulgulanm1zdan sonuglar 91karabilme, yorumlama,
genelleme, soyutlama yapabilmedir. Bu yonuyle dil aym
zamanda bir dOl?Once faaliyetidir. 2
-insan en iyi bir l?ekilde ancak kendi dilinde du~unebilecegine
ve du~uncesini kendi diliyle ifade edebilecegine gore ba~ka bir
dilde egitim mumkun olsa bile -her zaman bir yonuyle eksik
kalacakt1r.
-Yabanc1 dille egitimde, egitimin bir pargas1 olmas1 gereken
ince esprileri, halkm binlerce y1lllk tecrubesi ve ince zekasmdan
suzulen 0 guzelim deyimleri kullanmak ise nerdeyse
imkans1zd1r. 3

NEDEN YABANCI OiL VE OZELLiKLE iNGiLiZCE?
Olkemizde de son y1llarda bilim adma yap1lan ara9t1rmalarda gozle gorUien bir canlanma olmu9tur. Bilim yaymlan itibariyle
1981 'de dunya bilimine %0,054'10k bir katk1 yapabilen Olkemiz bilim insanlan, bu katk1lanm 1990'da %0, 113'e, 2000 y1lmda
%0,537'ye ve 2003 y1lmda %0,978'e yOkseltmi9tir. Bu katk1 2004 y1lmda %1, 14'e, 2005yilmda %1 ,26'ya <;:1km1~ son iki y1ld1r
da aym dOzeyde devam etmektedir. Bu ba9anda Yuksek Ogretim Kurumu'nun akademik kariyer kazanmada i:izellikle fen ve
sagllk alanlannda uluslar aras1 yaym yapmay1 mecburi hale getirmesinin yam s1ra, Oniversitelerdeki ara9t1rma botc;:elerinin
art1nlmasmm, web ortammda bir c;:ok bilim kaynagma kolayca ula91labilmesinin ve bilim ortamlanyla kolayca ileti9im
saglanmasmm da onemli bir katk1s1 vard1r.
Thomson lSI web veritabam WEB OF SCIENCE- butlin bilim kay1tlann1 ic;ermemesine ragmen- web ortammda bilim
yaymlanm ve bu yaymlara yapllan at1flan takip etmekte yararlamlan kaynaklann ba:;;mda gelir. WEB OF SCIENCE veri
tabanmda sadece 2006 y1lmda bir milyon dart yOz bini a9km kay1t bulundugu dikkate almd1gmda, dOnyadaki bilim
ara9t1rmalannm devasa boyutlan ortaya <;:1kar. WEB OF SCIENCE'in 2006 y11i kay1tlanna gore 4 Turkiye adresli 14702 makale
yaymlanm1:;; olup bu makalelerin 14615'i ingilizce, 37 tanesi Turk<;:e, digerleri de ba:;;ka dillerde ne:;;redilmi:;;tir. Burada
-dOnyanm genel durumu bilinmeden-Turk bilimcisine buhtan yap1labilecegi kayg1s1yla diger baz1 ulkelerin durumlarmln da
aydml1ga kavu~turulmasmda yarar vard1r. Bu noktada ABD'den sonra bilim yaymlan s1ralamasmda onde gelen Olkeler olan
ve ana dili ingilizce olmayan Japonya, Almanya, Fransa, italya, Rusya ve Qin'in durumuna bir goz atallm: WEB OF
SCIENCE'm 2006 y1il kay1tlanna gore bu ulkelerin ingilizce olarak ve kendi dilerinde yaymlad1klan makale say1s1 a~ag1daki
tabloda verilmi9tir.
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Tabla verileri farkli bak19 a<;:1lanyla yorumlanabilir. Ancak bu ulkeler i<;:inde kendi dilinde en <;:ok yaym yapan Fransa'nm
bile bilim makalelerinin %90'11k k1smmm ingilizce yaymland1g1 dikkate almd1gmda ingilizce'nin sadece gO.ndelik hayatta degil,
bilim kaynaklarma ula9mak i<;:in de onemli bir dil oldugu anla91lmaktad1r. Almanya'nm bilim at1f indeksi kapsammda 250 bilim
dergisi olmasma ragmen, Alman bilimcinin makalesini ingilizce yaymlamaya yonlendiren saik ne olabilir? Gorunen o ki,
yaymlad1klan makalelerin dO.nya tarafmdan okunmas1 ve yararlamlmas1 gibi pratik bir hedef gOden bilim insanlan, c;:ogunlukla
makalelerini kendi dillerinden degil de ozellikle ingilizce yaymlamay1 tercih etmektedirler. Yoksa bunun ardmda kendi
dillerinin yetersizligini d090nmek soz konusu olamaz. Hele 19. ve 20. yuzy1llarda bilime yapt1klan katk1lar amt duzeyinde olan
Almanya ve Fransa bilimcileri i<;:in.
PEKi NEYAPILABiLiR?
i9lerin en guzeli orta yolda olan1d1r. Yap1lacak olan, c;:ocuklanm1za hem kendi dilimizi hem de bir yabanc1 dili en iyi 9ekilde
ogretmek ic;:in c;:al1~mak. ingilizce'nin hakimiyetinin bu dilin gOcunden ziyade dOnyada ortak bir ileti9im dili olarak tercih
edilmesinden kaynakland1gmm bilincinde olarak kendi dilimizi de bir bilim dili olarak geli:;;tirmek igin gall~mal1y1z. Yunus'un,
Karacaoglan'1n, Yahya Kemal'in, Necip FaZII'm Turk<;:esi ned en bir bilim dili olmasm!
1 KimyactlargOcenmesin, bu sattr!annyazan da ekmeQini kimyadan kazanan biradamdtr.
2 Bu noktada, battda bilimde hayat boyu gegerli alan tek p8yenin doktora olduQunu ve insan, sosyal bilimler, davrant:;; bilimleri ve saf bilim alanlannda ileri dOzeyde lisans UstU bir ara:;;ttrmanm 6dQIU olarak
veri len "doktora" p§.yesinin batt memleketlerinde "Doctor of Philosophy" verildiQine dikkat gekmekgerekiyor. Yani bu anlamda doktor bir ilmin felsefesini yapmt$ insan anlam1na geliyor.
3 Bedri Rahmi'nin ironik $iirini hattrlayahm:
En aztndan Og dil bileceksin
En azmdan Uc;: dilde
Can1m1n ic;:i demesini
Can 1m aQztma geldi dem8sini
K1rm1z1 gUIUn all vardemesini
Nerden ince ise ordan kopsun demesini
Atm biUmU arpadan olsun demesini
Keyiyi yardan uc;:uran birtutam ottur demesini
insan1n insan1 sbmUrmesi
Rezi!!i9in dik alas1 demesini
Nedemesibe
GOmbUr gUmbUr gUmbUrdemesini bileceksin
En azmdan lie;: dil bi!eceksin
4 3 Agustos 2007 tarihinde al1nan veriler.

mOL 2001 wwwmuradiye.net

