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Bir bilim dili olarak Türkçe’miz
z

z
z

Türkçe’miz tüm diğer çağdaş bilim dilleri gibi
yaşayan organizmalara benzer bir şekilde her gün
değişiyor, gelişiyor.
Bizim Tıp dilini kullanırken bana göre en büyük
yanılgımız dili de “statik bir obje” sanmamız.
Oysa Tıp’taki gelişmelerle birlikte sürekli yeni
kavramlar üretiliyor ve bunların hemen tamamı
İngilizce.
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Her terim gerçekten İngilizce mi?
“Tıp’taki gelişmelerle birlikte sürekli yeni kavramlar
üretiliyor ve bunların hemen tamamı İngilizce”

Bu gerçekten doğru mu?
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İngilizce kaynaklı tıp terimleri I
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İngilizce kaynaklı tıp terimleri II
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Anglosakson kökenli tıp terimleri
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Özel isim kökenli tıp terimleri
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Anestezi (duyu yitimi, uyuşturum)
sözcüğü geçen bazı terimler
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Kelime kökenleri anlamları çözmeye
yetiyor mu?
z

z

Kinanesthesia: Bir hareketin yönünü,
büyüklüğünü algılayamama ile birlikte,
ataksiye sebep olan bir derin duyu
bozukluğu.
Anesthekinesia: Duyusal ve motor
paralizinin birlikte bulunması.
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Bazı terim kombinasyonları
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Örnek verdiğim terimlerin anlamları
z
z
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Bathyanesthesia: Derinlik hissinin
kaybolması.
Bathyesthesia: Tüm ciltaltı duyular için
genel terim.
Bathyhyperesthesia: Kas dokuları ve diğer
derin yapıların aşırı hassasiyeti.
Bathyhypesthesia: Kasların ve diğer derin
dokuların hissetme bozukluğu.
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Sözcükleri uyarlama süreçleri
z

z

z

16

Biz “bilim yaratan” değil en iyimser yorumla “bilim
uygulayan” konumda olduğumuz için bu yeni
kavramları hep dışarıdan almak ve kendi dilimize
uyarlamak zorundayız.
Bu uyarlama aşamasının da akılcı süreçleri olmalı.
Zaman içinde sözcüklere yüklenen anlamlar da
değişim gösteriyor.
Bu sunuyu hazırladığım bilgisayar bir “bilgi sayıcı”
değil ama ona yüklenen anlam bizi bilgisayar
sözcüğünü rahatlıkla kullanabilmemizi sağlıyor.
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Sözcüklere yüklenen anlamlar
z

z

Tıp terminolojisinin içindeki birçok sözcüğün aslında
basit ve tıpla ilişkili olmayan anlamları var ama o
sözcüklere yüklediğimiz anlamlar gerçek kavramları
oluşturuyor.
Örneğin kolorimetre, renkölçer demek, ancak bu
sözcüğe tıp dilinde yüklediğimiz anlam çok daha
karmaşık.
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Türkçe tıp kitaplarını okurken
yaşadığım zorluklar
z

z
z
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Anadilim Türkçe olmasına karşın Türkçe tıp
kitaplarını okuduğum zaman daha fazla
zorlanıyorum.
Başka bir deyişle var olan Türkçe bu şekilde benim
konuyu anlamamda bir engel oluşturuyor.
Oysa bu durum çok yanlış. Nedenlerinin iyice
araştırılıp çözümlenmesi lazım.
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Sözcüklerin farklı yazım şekilleri
z
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Öncelikle ciddi bir kavram kargaşası var.
Bir sözcüğün farklı yazım şekilleri (örn.
catecholamine, katekolamin, kateşolamin,
yanıksalgıkesen) kavramları anlamada bana engeller
oluşturuyor.
Hangi yazımın doğru olduğu konusunda bir kılavuz
veya ortak payda yok.
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Türkçe bilgimiz
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Anadilimiz Türkçe olmasına karşın birçoğumuzun
“Türkçe dilbilgisi” ve “sözcük dağarcığı” oldukça
zayıf.
Özellikle yazı dilini kullanmayı iyi bilmiyoruz.
Basılan kitaplarda dilbilim uzmanlarınca bir denetim
yapılmıyor. Özellikle çok yazarlı kitaplarda her bölüm
ayrı telden çalıyor.
Bu şekilde tüm bilim insanlarımızın da akademik
çalışmalarında, uluslararası yayın üretmelerinin yanı
sıra mutlaka kendi dilimizde eserler yaratmaları
Türkçe Tıp Dili’nin gelişmesi için kaçınılmaz.
20

Yazı dili nedir?
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Yazı dili nedir?
Gelişen basım teknolojileriyle bu kavramın karşılığını
vermek gerçekten zor!!!
Çünkü işin içine dilbilgisinin dışında:
farklı yazı karakterleri
renk kullanımı
BAŞLIK KULLANIMI
kısaltmalar, tablolar, şekiller, küçük şekiller,
yabancı alfabelerden karakterler
vs. de giriyor...
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Farmakoloji kitabı indeksinin kullanma
kılavuzu
z
z
z
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z
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Bu kitapta gelişmiş bir indeks düzeni yer almaktadır.
Birden çok yerde geçen adlar indeks içinde en çok geçtiği
yerlerin sayfa numaraları bold yazılarak belirtilmiştir.
Ticari adlar Courier yazı karakteriyle verilmiştir.
İlaç Türkiye’de kitabın basım tarihi itibariyle ruhsatlı değilse
ilacın ticari adı italik ve altı çizili Courier yazı karakteriyle
verilmiştir.
Konu, tablo ve şekil adları ile konu içinde yer alan alt başlıklar
indekste büyük harfle başlayarak belirtilmiştir.
Başlık tablo veya şekilden alınmışsa köşeli parantez içinde
italik olarak [t] veya [ş] sembolleriyle belirtilmiştir.
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İndeksten örnek bölüm
Osmolak, 472
osmotik açık, 390
osmotik basınç, 389
osmotik diüretikler, 117, 118, 121, 174
osmoz, 389
OTC, 437
Otonom sinir sistemine giriş, 43
Otonom sinir sisteminin basitleştirilmiş
fonksiyonel anatomisi, 46 [ş]
Otonom sinir sisteminin önemli etkileri,
48 [t]
Otonom ve somatik sinir sisteminin
önemli nörotransmitterleri ve
reseptörleri, 45 [ş]
Otonomik aşınımın basamakları:
ilaçların etkileri, 51 [t]
oubain, 81-82
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over hormonları, 254, 258
over the counter, 437
Ovestin, 249
Oxis Turbuhaler, 468
ökatropin, 59-60
öksürük merkezi, 366
Ön hipofiz hormonları, 230
Ön ilaçlar, 17
Ön ilaçlar ve aktif metabolitlerine
örnekler, 18 [t]
Önemli ilaç etkileşimlerinden bazıları,
24 [t]
Önemli virüslere örnekler ve
oluşturdukları hastalıklar, 335 [t]
östradiol benzoat, 255, 444, 478
östradiol sipionat, 255, 256
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İçindekiler tablosu
Konu 24. Antiepileptik ilaçlar
ANTİEPİLEPTİK TEDAVİYE GİRİŞ
Epileptik nöbet tiplerinin sınıflandırılması
ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN TEMEL ETKİ MEKANİZMALARI
Konvülsiyon yapabilen bazı ilaçlar
Antiepileptik ilaçların temel etki mekanizmaları
Antiepileptik ilaçların etki spektrumları
HİDANTOİNLER
İMİNOSTİLBENLER
VALPROİK ASİTLER
BARBİTÜRATLAR
SÜKSİNİMİDLER
BENZODİAZEPİNLER
OKSAZOLİDİNEDİONLAR
DİĞER ANTİEPİLEPTİK İLAÇLAR
Tablo 24.1: Antiepileptik ilaçların kullanım endikasyonları.
Tablo 24.2: Antiepileptik ilaçların erişkinlerdeki günlük dozları.
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Şekiller
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Yeni bir ilacın piyasaya çıkma sürecinde geçirdiği aşamalar ve daha sonra piyasadan çekilmesi.
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Tablolar
Tip A ve Tip B MAO substrat ve inhibitörleri.
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Yeni medyalar
z
z
z
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Elektronik kitaplar (Acrobat vs.)
DVD
İnternet siteleri
vs.
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Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.

Sonuç
z
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Türkçe’miz bizim en değerli kültür varlığımız.
Onu daha etkin kullanabilmek için elimizden
gelen her türlü çabayı sarf etmeliyiz.
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Teşekkürler
Sunuyu www.onersuzer.com adresinden
kopyalayabilirsiniz.
Hazırlamış olduğum ve bu sunuda içinden örnekler
verdiğim tıp terimleri sözcük listesinin tamamını
www.farmakoloji.org adresinden kopyalayabilirsiniz.
(www.farmakoloji.org ⇒ ders notları ⇒ Öner Süzer)
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