ÖNSÖZ
Gö¤üs Hastal›klar› Terimleri Sözlü¤ü’nün ilki 2005 y›l›nda yay›nland›. Sözlü¤ü haz›rlarken en
zorland›¤›m konu, sizlerin de tahmin edebilece¤i gibi, ana sözcüklerin seçimi oldu. Çünkü, birço¤u yabanc› dillerden al›nm›fl olan t›p terimleri Türkçe’de farkl› flekillerde yaz›lmakta ve kullan›lmaktayd›. Örne¤in, ast›m konusunda yaz›lm›fl kaynaklarda hastal›¤›n astma, bronfl astmas›, bronfliyal ast›m, ast›m bronfliyale gibi çeflitli flekillerde adland›r›ld›¤› görülüyordu. “Weaning”, “remodeling” örneklerinde oldu¤u gibi baz› sözcükler, yabanc› dildeki halleriyle kullan›lmaktayd›. Baz› sözcüklerin telaffuzu ise kiflisel tercihlere göre de¤iflmekteydi. Ancak sevindirici
ve beni bu zor durumdan bir ölçüde kurtaran çal›flmalar da vard›. Toraks Derne¤i Dil Birli¤i Çal›flma Grubu’nun dilde standartlaflmay› sa¤lamak üzere haz›rlad›klar› metinde yer alan öneriler, sözlü¤ü ortaya ç›karabilmemde önemli katk› sa¤lad›. Türk Dil Kurumu baflkan› bafldan›flman› Say›n Prof. Dr. Recep Toparl› taraf›ndan de¤erlendirilen bu ilk sözlük s›n›rl› say›da bas›ld› ve da¤›t›ld›.
Sözlü¤ün flu an elinizde bulunan ikinci bask›s›nda ise, elden geldi¤ince, ilkinde eksik kalan
terimlerin tamamlanmas›na çal›flt›m. Ancak tüm çabalar›ma ra¤men gözden kaçm›fl terimler
olabilir, bu eksiklikler için aff›n›za s›¤›n›yorum. Ayr›ca, haz›rlad›¤›m sözlük flu an için gereksinimleri karfl›lasa bile, dilin canl› ve de¤iflken yap›s› gere¤i, zaman geçtikçe ihtiyaçlar›n gerisinde kalmaya mahkumdur. Çünkü t›p alan›ndaki geliflmeler, yeni yöntem, kavram ve bulufllar
birçok yeni teknik terimin kullan›ma girmesine yol açmaktad›r. Unutmamam›z gereken, bu bilimsel kavram ve terimlerin dilimizde karfl›l›¤›n›n bulunmamas›n›n Türkçe’nin de¤il, bizlerin eksikli¤inden kaynakland›¤›d›r. Bu anlamda t›pta uzmanl›k derneklerine büyük sorumluluk düflmektedir. Toraks Derne¤i bünyesinde oluflturulan Dil Birli¤i Çal›flma Grubu, sorunun çözümü
için at›lan önemli bir ad›md›r. Benzer çal›flma gruplar›n›n di¤er uzmanl›k derneklerince oluflturulmas›, bilimsel toplant›larda “Dil Oturumlar›” yap›lmas› ve bu konudaki çal›flmalar›n kesintisiz olarak ve kararl›l›kla sürdürülmesi gerekti¤i inanc›nday›m. Gö¤üs Hastal›klar› Terimleri Sözlü¤ü’nü bu inançla haz›rlad›m. Sözlü¤ün bas›m›nda eme¤i geçen Logos Yay›nc›l›k çal›flanlar›na,
sözlü¤ün bas›m› ve da¤›t›m›n› sa¤layan GlaxoSmithKline firmas›na ve sözlü¤ü haz›rlamam› teklif eden ve haz›rl›k aflamas›nda da deste¤ini esirgemeyen Sözlük Dergisi Editörü Prof. Dr.
Cengiz Yak›nc›’ya katk›lar›ndan dolay› teflekkür ederim.
Türkçe’nin t›p dilinde daha sa¤l›kl› ve yayg›n kullan›lmas› ve haz›rlad›¤›m sözlü¤ün standart
dil kullan›m›na katk› sa¤lamas› dile¤iyle...
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