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Bütün dünyada zorlu ve hararetli günlerin yafland›¤› günlerin
ortas›ndan hepinize merhaba.
Öncelikle, geçen say›daki editör köflesinde soyad›n› yanl›fll›kla
K›z›ltan yapt›¤›m için sevgili meslekdafl›m ve mesai arkadafl›m
Prof. Dr. Mine Özmen’den özür diliyorum.
Dr. Kemal Yaz›c› ve Dr. Aylin Ertekin Yaz›c›’n›n flizofrenide
hipotalamo-pituiter-gonadal eksen âr›zalar›n› özetledikleri güzel
bir derlemeyi, Dr. Yalç›n Güzelhan ve arkadafllar›n›n Dikkat
Eksikli¤i Hiperaktivite Bozuklu¤u olan çocuklardaki ilginç
araflt›rmas› izliyor. Dr. Ayhan Kalyoncu ve arkadafllar›
alkolizmdeki takip çal›flmalar›ndan bilgi veriyorlar. Dr. Mert
Savrun’la beraber kaleme ald›¤›m›z evrimsel psikiyatriye girifl
yaz›s›, bilebildi¤imiz kadar›yla, bu konudaki ilk Türkçe makale;
ilginizi çekece¤ini umuyoruz. Dr. Nazan Ayd›n ve Dr. Mehmet
Ayd›n’›n ensefalit sonras› okskarbazepin kullan›m› ile ilgili vak’a
takdimlerini Dr. Hatice Güz ve Dr. Nesrin Dilbaz’›n erken ve
yetiflkin tip flizofreniyi k›yaslad›klar› ufuk aç›c› araflt›rma takip
ediyor. Dr. Ali Saffet Gönül’ün köflesi bu sefer ‹ngilizce bir ›fl›k
saçarak ö¤renme ve haf›za mes’elesini ayd›nlat›yor. Hâlen
tart›flmas›z uluslararas› tek bilim dili olan ‹ngilizce’yi kullanmak,
bu lisan› okumak ve bu lisanda yazmak, hele akademisyenli¤e
gönül verenler için olmazsa olmaz bir mâhiyet kazanm›fl
durumda. Amac›m›z kendi dilimizi unutmak veya unutturmak
de¤il, ‹ngilizce okuyup yazma becerisine özendirmek...
Dil sekterli¤ine izin vermeme ilkemizin somut örneklerini geçen
say›daki yaz›larda müflahede etmiflsinizdir. Gelen yaz›lar›n
lisan›na sâdece alenen yanl›fl kullan›m varsa müdahale etmek,
onun hâricinde kar›flmamak düsturuyla yolumuza devam
ediyoruz. Alenen yanl›fl kullan›mlara birkaç örnek vermek
istiyorum: Memleketimizin en etkili ve yetkili kurumlar›, yazarlar›
“... koordineli bir flekilde ...” diye beyanat veriyor, köfle yaz›lar›
yaz›yorlar. Ya “... koordine flekilde ...” ya da “... koordinasyonlu
bir flekilde ...” dersiniz; isteyen de “... eflgüdümlü olarak ...” der
ama lisan katliam›na hakk›m›z yok. Takke iflaretlerini kullanmay›
flu veya bu sebeple istemeyenlerin de tercihlerine sayg› duyuyoruz (duymaya da devam edece¤iz) tabii de, meselâ “... âlim
Ali’m benim, hâlâ m› halam› bulamad›n, bilim âlemine alem
yapacakt›k onu ...” gibi bir cümleyi baflka nas›l do¤ru yazabiliriz? Temelde yatan amaç, Arapça ve Farsça as›ll› kelimelerden
Türkçe’yi ar›nd›rmak için uzatmal› telâffuz edilen bütün sözcüklerin bu yolla tasfiyesi fikridir. Bu fikre de sayg› duyal›m
duymas›na ama dayat›lmas›na tahammül edemeyiz. Dilin evrimi
do¤al ay›klanma ile olur, Lamarck tarz› intibaklar da kültürel
evrimde ve dolay›s›yla dillerin geliflmesinde yer al›r ama bir nev’î
istibdat (keyfî idare, bask›) ile yola ç›k›nca sonuç zarar olur,
fakirleflme olur, el âleme muhtaçl›k olur. A. B. D.’deki terörden
sorumlu tutulan adam›n ad›n› “Osama Ben Laden”, “Usama
Bin Ladin”, “Osame Bin Laden” ve bir sürü daha acayip flekilde
yaz›p telâffuz eden muhterem medyam›zdan, isyan ç›¤l›¤›n› yükseltip “daha 50 sene önce biz bu kelimeleri kullan›yorduk” diye
hayk›ran tarihçi gazeteci Murat Bardakç›’n›n mesaj›ndan
al›nacak ibretler var.
Sayg› ve sevgi ile...
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