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DilDil



  

Dil!Dil!



  

Dil?Dil?



  

Tıp DiliTıp Dili



  



  



  



  

Sorun, Sorun, 
“anlaşılmaz” “anlaşılmaz” 

olmak.olmak.



  

““Nevzaddaki iltihabat-ı sunduka-i tabliyede nezlat-ı Nevzaddaki iltihabat-ı sunduka-i tabliyede nezlat-ı 
basitede olduğu gibi hafif tefellüsat-ı muhati-i basitede olduğu gibi hafif tefellüsat-ı muhati-i 
sathiyeden ta irtişah-ı beyne’l hücevreviyeye kadar sathiyeden ta irtişah-ı beyne’l hücevreviyeye kadar 
ale’d-derecat tegayyurat meşhud olur ve daimaale’d-derecat tegayyurat meşhud olur ve daima
musli, koyu ve ekseriya sıvışkan ve hüceyrat-ı musli, koyu ve ekseriya sıvışkan ve hüceyrat-ı 
kayhiye ile karışık ifrazat husule gelir.” kayhiye ile karışık ifrazat husule gelir.” 
(Muallim Ziya Nuri, 1909)(Muallim Ziya Nuri, 1909)



  

““Nevzaddaki iltihabat-ı sunduka-i tabliyede nezlat-ı Nevzaddaki iltihabat-ı sunduka-i tabliyede nezlat-ı 
basitede olduğu gibi hafif tefellüsat-ı muhati-i basitede olduğu gibi hafif tefellüsat-ı muhati-i 
sathiyeden ta irtişah-ı beyne’l hücevreviyeye kadar sathiyeden ta irtişah-ı beyne’l hücevreviyeye kadar 
ale’d-derecat tegayyurat meşhud olur ve daimaale’d-derecat tegayyurat meşhud olur ve daima
musli,musli,  koyukoyu ve  ve ekseriyaekseriya  sıvışkansıvışkan ve  ve hüceyrat-ı hüceyrat-ı 
kayhiye ilekayhiye ile  karışıkkarışık  ifrazat husuleifrazat husule  gelirgelir.” .” 
(Muallim Ziya Nuri, 1909)(Muallim Ziya Nuri, 1909)



  

““Perkütan transhepatik kolanjiyografininPerkütan transhepatik kolanjiyografinin
evaluasyonunda primer (inisiyal) kriter duktuslarınevaluasyonunda primer (inisiyal) kriter duktusların
opasifikasyonudur. Parametrelerden kontur opasifikasyonudur. Parametrelerden kontur 
irregülaritesi, striktürler, inhomojenite ve defektler irregülaritesi, striktürler, inhomojenite ve defektler 
sayılabilir. Klinik diagnoz, radyolojik diagnostik sayılabilir. Klinik diagnoz, radyolojik diagnostik 
metodlarla konfirme edilmelidir.”metodlarla konfirme edilmelidir.”

Hüseyin Akan. Tıpça üzerine Türkçe düşünceler. Hüseyin Akan. Tıpça üzerine Türkçe düşünceler. 
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (2003) 9:131-134(2003) 9:131-134



  

““Perkütan transhepatik kolanjiyografininPerkütan transhepatik kolanjiyografinin
evaluasyonunda primer (inisiyal) kriter duktuslarınevaluasyonunda primer (inisiyal) kriter duktusların
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irregülaritesi, striktürler, inhomojenite ve defektler irregülaritesi, striktürler, inhomojenite ve defektler 
sayılabilirsayılabilir. Klinik diagnoz, radyolojik diagnostik . Klinik diagnoz, radyolojik diagnostik 
metodlarla konfirme metodlarla konfirme edilmelidiredilmelidir.”.”

Hüseyin Akan. Tıpça üzerine Türkçe düşünceler. Hüseyin Akan. Tıpça üzerine Türkçe düşünceler. 
Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (2003) 9:131-134(2003) 9:131-134



  

SorularSorular

● Kullandığım dil Türkçe değilse ne?Kullandığım dil Türkçe değilse ne?
● Neden Türkçe kullanmıyorum?Neden Türkçe kullanmıyorum?
● Kullandığım dilin nesi varmış ki?Kullandığım dilin nesi varmış ki?
● Nasıl konuşacağıma kim karışabilir?Nasıl konuşacağıma kim karışabilir?



  



  

Çözüm, Çözüm, 
“anlaşılır” “anlaşılır” 
olmak.olmak.



  



  

ChilekChilek
BorekchiBorekchi
CooltukCooltuk
DosheDoshe
ArslansArslans
MyhoshMyhosh

Hair Designer FarukHair Designer Faruk

Mey Sales ForceMey Sales ForceHappy Hamile ClubHappy Hamile Club



  

Her İşin Bir Okulu Var!Her İşin Bir Okulu Var!



  

•    Cherry – kirazCherry – kiraz
•    Sour cherry – vişne!Sour cherry – vişne!

•    Submarine / denizaltıSubmarine / denizaltı

Her İşin Bir Okulu Var!Her İşin Bir Okulu Var!



  

    Rose hip / gül meyvası?Rose hip / gül meyvası?

Her İşin Bir Okulu Var!Her İşin Bir Okulu Var!



  

•    Apfel / apfelsineApfel / apfelsine

Her İşin Bir Okulu Var!Her İşin Bir Okulu Var!



  

Birebir çeviri!Birebir çeviri!

BilgisayarBilgisayar Knowledge Knowledge 
countercounter

ComputerComputer

Diz üstüDiz üstü Above knee, Above knee, 
knee topknee top

LaptopLaptop

İç savaşİç savaş Internal warInternal war Civil warCivil war
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BilgisayarBilgisayar Knowledge Knowledge 
countercounter

ComputerComputer

Diz üstüDiz üstü Above knee, Above knee, 
knee topknee top

LaptopLaptop

İç savaşİç savaş Internal warInternal war Civil warCivil war

Birebir çeviri!Birebir çeviri!



  

Amerikalılar işi biliyor.Amerikalılar işi biliyor.
NNe demiş adamlar?e demiş adamlar?

"i" yani ben, "i" yani ben, 
"lav" yani seni, "lav" yani seni, 
"yu" yani seviyorum."yu" yani seviyorum.

Cem Yılmaz, GoraCem Yılmaz, Gora



  

Bu Harfler Nece?Bu Harfler Nece?

• MP3MP3
• BTBT
• cccc

EmEm
PiPi

ÜçÜç



  

Bu Sözcükler Nece?Bu Sözcükler Nece?

• Speküle etmekSpeküle etmek
• Atake etmekAtake etmek
• Ekarte etmekEkarte etmek
• Miks / mikstMiks / mikst
• Proçes / prosesProçes / proses
• SquamözSquamöz
• Cervicit / servixCervicit / servix

• To speculate ?To speculate ?
• To attack ?To attack ?
• ? (Fransızca)? (Fransızca)
• MixedMixed
• ProcessProcess
• SquamousSquamous
• Cervicitis / cervixCervicitis / cervix



  

Osmanlıca!Osmanlıca!

• MayiMayi
• MevcutMevcut
• EbatlarEbatlar
• TetkikTetkik
• HakimHakim
• HarabiyetHarabiyet
• Habis / selimHabis / selim
• MenşeMenşe

• SıvıSıvı
• VarVar
• BoyutlarBoyutlar
• İncelemeİnceleme
• BaskınBaskın
• ZedelenmeZedelenme
• Kötücül / iyicilKötücül / iyicil
• KökenKöken



  

Özel Adlar!Özel Adlar!

• GobletGoblet
• Wilm’sWilm’s
• NabothiNabothi
• LeydingLeyding
• DescementDescement
• Good-PastureGood-Pasture
• HashimatoHashimato

• gobletgoblet
• WilmsWilms
• NabothNaboth
• LeydigLeydig
• DesçemetDesçemet
• GoodpastureGoodpasture
• HashimotoHashimoto

YANLIŞYANLIŞ DOĞRUDOĞRU



  

Yanlış KullanımlarYanlış Kullanımlar

• Yeniden nüks etmekYeniden nüks etmek
• Geri iade etmekGeri iade etmek
• Yapılan incelemeYapılan inceleme
• Pleomorfik şekilliPleomorfik şekilli



  

Yanlış KullanımlarYanlış Kullanımlar

• Yeniden nüks etmekYeniden nüks etmek
• Geri iade etmekGeri iade etmek
• Yapılan incelemeYapılan inceleme
• Pleomorfik şekilliPleomorfik şekilli

• YinelemekYinelemek
• Geri vermekGeri vermek
• İncelemeİnceleme
• Pleomorfik Pleomorfik 



  

Birkaç Yazım YanlışıBirkaç Yazım Yanlışı

• BarsakBarsak
• DuedonumDuedonum
• TükrükTükrük
• ErezyonErezyon
• MenapozMenapoz
• ÖzefagusÖzefagus
• StoplazmaStoplazma

• BaBağığırsakrsak
• DuDuooddeenumnum
• TükTüküürükrük
• ErEroozyonzyon
• MenMenoopozpoz
• ÖzÖzoofagusfagus
• SSiitoplazmatoplazma



  

Birkaç Yazım Yanlışı Daha!Birkaç Yazım Yanlışı Daha!

• CarsinomaCarsinoma
• SarcomSarcom
• AbseAbse
• KonjuktivaKonjuktiva
• LipofuksinLipofuksin
• FekaloidFekaloid
• HyalinHyalin

• CarCarccinomainoma
• SarcomSarcomaa
• AAppsese
• KonjuKonjunnktivaktiva
• LipofuLipofuskskinin
• FekaFekalitlit
• HHııyalinyalin



  

Bunlar Gerekli Mi? (1)Bunlar Gerekli Mi? (1)

• intakt intakt       - korunmuş- korunmuş
• junctionjunction       - bileşke- bileşke
• blue nevus blue nevus   - mavi nevus- mavi nevus
• respiratuar respiratuar   - solunum...- solunum...
• prekürsörprekürsör     - öncü- öncü
• hipersensitivitehipersensitivite - aşırı duyarlılık- aşırı duyarlılık
• multiplmultipl       - çok  sayıda- çok  sayıda



  

Bunlar Gerekli Mi? (2)Bunlar Gerekli Mi? (2)

• small cell carsinoma small cell carsinoma  – küçük hücreli... – küçük hücreli...
• destrüksiyon destrüksiyon         - yıkım        - yıkım
• primer / sekonderprimer / sekonder - birincil / ikincil- birincil / ikincil
• spesifik / sensitif spesifik / sensitif - özgül / duyarlı- özgül / duyarlı
• irregülerirregüler           - düzensiz        - düzensiz



  

Bunlar Gerekli Mi? (2)Bunlar Gerekli Mi? (2)

• small cell carsinoma!! small cell carsinoma!! – küçük hücreli...– küçük hücreli...
• destrüksiyon destrüksiyon - yıkım- yıkım
• primer / sekonderprimer / sekonder - birincil / ikincil - birincil / ikincil 
• spesifik / sensitifspesifik / sensitif - özgül / duyarlı- özgül / duyarlı
• irregülerirregüler                   

- düzensiz- düzensiz

Almanca : Kleinzelligen karzinomAlmanca : Kleinzelligen karzinom
Fransızca : Cancer à petites cellulesFransızca : Cancer à petites cellules



  

Bunlar Gerekli Mi? (3)Bunlar Gerekli Mi? (3)

• grad / grade grad / grade - derece- derece
• spindlespindle - iğ, iğsi- iğ, iğsi
• rezidü rezidü - kalıntı- kalıntı
• metod metod - yöntem- yöntem
• wedge biyopsi wedge biyopsi - kama biyopsi- kama biyopsi
• orijin orijin - kaynak, köken, - kaynak, köken, 

   başlangıç   başlangıç



  

Bunlar Gerekli Mi? (4)Bunlar Gerekli Mi? (4)

• bukkal mukoza bukkal mukoza - yanak mukozası- yanak mukozası
• stratifiye stratifiye - çok katlı, katmanlı- çok katlı, katmanlı
• elongasyon, elonge - uzama, uzamışelongasyon, elonge - uzama, uzamış
• komponent komponent - öğe, unsur, bileşen- öğe, unsur, bileşen
• hematojenhematojen - kan yoluyla- kan yoluyla
• multinükleer multinükleer - çok çekirdekli- çok çekirdekli



  

?? Tekil / çoğulTekil / çoğul

DatalarDatalar Datum / DataDatum / Data

SeptalarSeptalar Septum / SeptaSeptum / Septa

EmbolilerEmboliler Embolus / emboliEmbolus / emboli

TrabeculaTrabecula Trabecula / trabeculaeTrabecula / trabeculae

Tek mi Çok mu (1)Tek mi Çok mu (1)



  

?? Tekil / çoğulTekil / çoğul

DatalarDatalar Datum / DataDatum / Data

SeptalarSeptalar Septum / SeptaSeptum / Septa

EmbolilerEmboliler Embolus / emboliEmbolus / emboli

TrabeculaTrabecula Trabecula / trabeculaeTrabecula / trabeculae
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DatalarDatalar Datum / DataDatum / Data

SeptalarSeptalar Septum / SeptaSeptum / Septa

EmbolilerEmboliler Embolus / emboliEmbolus / emboli
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Tek mi Çok mu (1)Tek mi Çok mu (1)



  

gangliyagangliya Ganglion / gangliaGanglion / ganglia
asinilerasiniler Acinus / aciniAcinus / acini
meatimeati Meatus / meatusMeatus / meatus
condyloma condyloma 
accuminataaccuminata

Condyloma acuminatumCondyloma acuminatum

condyloma condyloma 
accuminataaccuminata

Condylomata acuminataCondylomata acuminata

Tek mi Çok mu (2)Tek mi Çok mu (2)
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gangliyagangliya Ganglion / gangliaGanglion / ganglia
asinilerasiniler Acinus / aciniAcinus / acini
meatimeati Meatus / meatusMeatus / meatus
condyloma condyloma 
accuminataaccuminata

Condyloma acuminatumCondyloma acuminatum

condyloma condyloma 
accuminataaccuminata

Condylomata acuminataCondylomata acuminata

Tek mi Çok mu (2)Tek mi Çok mu (2)



  

gangliyagangliya Ganglion / gangliaGanglion / ganglia
asinilerasiniler Acinus / aciniAcinus / acini
meatimeati Meatus / meatusMeatus / meatus
condyloma condyloma 
accuminataaccuminata

Condyloma acuminatumCondyloma acuminatum

condyloma condyloma 
accuminataaccuminata

Condylomata acuminataCondylomata acuminata

Tek mi Çok mu (2)Tek mi Çok mu (2)
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gangliyagangliya Ganglion / gangliaGanglion / ganglia
asinilerasiniler Acinus / aciniAcinus / acini
meatimeati Meatus / meatusMeatus / meatus
condyloma condyloma 
accuminataaccuminata

Condyloma acuminatum  Condyloma acuminatum  
(tekil)(tekil)

condyloma condyloma 
accuminataaccuminata

CondylomaCondylomatata a accuminauminatata
(çoğul)(çoğul)

Tek mi Çok mu (2)Tek mi Çok mu (2)



  

Yanlış ÇeviriYanlış Çeviri

• ReversibleReversible



  

Yanlış ÇeviriYanlış Çeviri

• Geri dönüşlüGeri dönüşlü
• Geri dönüşümlüGeri dönüşümlü

• ReversibleReversible
• RecyclableRecyclable



  

Amma çevirdik! (1)Amma çevirdik! (1)

• I have a pencil. She has two pens.I have a pencil. She has two pens.
• Do you have a piece of paper?Do you have a piece of paper?

• The cells have hyperchromatic nuclei.The cells have hyperchromatic nuclei.
• The nuclei have irregular borders.The nuclei have irregular borders.



  

Amma çevirdik! (1)Amma çevirdik! (1)

• I I havehave a pencil. She  a pencil. She hashas two pens. two pens.
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• The nuclei The nuclei havehave irregular borders. irregular borders.



  

Amma çevirdik! (1)Amma çevirdik! (1)

• I I havehave a pencil. She  a pencil. She hashas two pens. two pens.
• Do you Do you havehave a piece of paper? a piece of paper?

• The cells The cells havehave hyperchromatic nuclei. hyperchromatic nuclei.
• The nuclei The nuclei havehave irregular borders. irregular borders.

Sorry,Sorry,
I don’t have time.I don’t have time. Doesn’t matter,Doesn’t matter,

I have a headache already!I have a headache already!



  

Amma çevirdik! (2)Amma çevirdik! (2)

• ... atipik gliyal hücrelerin varlığı gözlendi... atipik gliyal hücrelerin varlığı gözlendi
• ... lenfosit infiltrasyonunun varlığı gözlendi... lenfosit infiltrasyonunun varlığı gözlendi
• ... mast hücresi varlığı gözlendi ... mast hücresi varlığı gözlendi 



  

Amma çevirdik! (2)Amma çevirdik! (2)

• ... atipik gliyal hücrelerin varlığı gözlendi... atipik gliyal hücrelerin varlığı gözlendi
• ... lenfosit infiltrasyonunun varlığı gözlendi... lenfosit infiltrasyonunun varlığı gözlendi
• ... mast hücresi varlığı gözlendi ... mast hücresi varlığı gözlendi 



  

Amma çevirdik! (2)Amma çevirdik! (2)

• ... atipik gliyal hücreler izlendi... atipik gliyal hücreler izlendi
• ... lenfosit infiltrasyonu gözlendi... lenfosit infiltrasyonu gözlendi
• ... mast hücresi görüldü ... mast hücresi görüldü 



  

Doktor TürkçesiDoktor Türkçesi

● Yakın akrabaları, arkadaşları, daha da kötüsü Yakın akrabaları, arkadaşları, daha da kötüsü 
ev arkadaşları doktorluk mesleğini icra ev arkadaşları doktorluk mesleğini icra 
edenlerin ilk başta anlamadıkları ama zaman edenlerin ilk başta anlamadıkları ama zaman 
geçtikçe ayak uydurdukları geçtikçe ayak uydurdukları tarzancamsı diltarzancamsı dil......

Ekşi Sözlük'ten...Ekşi Sözlük'ten...



  

● Ülkemde herkes Latinceyi 

   ana dili gibi konuşabildiği için, 

   doktorun söylediğini anlamamak 

   hastaların suçudur.

Uludağ Sözlük'ten...Uludağ Sözlük'ten...

Doktor TürkçesiDoktor Türkçesi



  

● Basitçe anlatamıyorsanız, 

    yeterince anlamamışsınız demektir.

Albert Einstein



  

GüzelGüzel  ÖrneklerÖrnekler



  

• SeçenekSeçenek
• SınavSınav
• YanıtYanıt
• BelgeBelge
• AçıklamaAçıklama
• EtkinlikEtkinlik

GüzelGüzel  ÖrneklerÖrnekler



  

• SolunumSolunum
• KıkırdakKıkırdak
• Son dönem Son dönem 
• DoğumsalDoğumsal
• YerelYerel

GüzelGüzel  ÖrneklerÖrnekler



  

SorularSorular

● Kullandığım dil Türkçe değilse ne?Kullandığım dil Türkçe değilse ne?
● Neden Türkçe kullanmıyorum?Neden Türkçe kullanmıyorum?
● Kullandığım dilin nesi varmış ki?Kullandığım dilin nesi varmış ki?
● Nasıl konuşacağıma kim karışabilir?Nasıl konuşacağıma kim karışabilir?



  



  

Şimdi n'olacak?Şimdi n'olacak?



  

Şimdi n'olacak?Şimdi n'olacak?

Transözofageal ultrasonografininTransözofageal ultrasonografinin
rezolusyonundaki artış sayesinde,rezolusyonundaki artış sayesinde,
mediastinal lenf nodlarınızın ne kadar mediastinal lenf nodlarınızın ne kadar 
atake olduğunu detaylı olarak vizualize atake olduğunu detaylı olarak vizualize 
edebileceğimizi söyleyebilirim.edebileceğimizi söyleyebilirim.



  

The Doctor, 1887. Sir Luke Fildes



  

Abdominal Abdominal 

PremenarşPremenarş

PostprandialPostprandial

SimültaneSimültane

RedüksiyonRedüksiyon

DistansiyonDistansiyon
PalmarPalmar

KütanözKütanöz

ObstrüksiyonObstrüksiyon

PruritusPruritus

SürviSürvi

DismenoreDismenore

ParsiyelParsiyel

SirkülasyonSirkülasyon

PulmonerPulmoner



  

www.patoloji.gen.trwww.patoloji.gen.tr
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