
Türkçe Bilişim Terimleri 

Özet 

Bilişim mesleğinin Türkiye’de belirginleşmeye yüztuttuğu 

1960’ların ortalarından başlayarak, bilgi işlem, komut, 

bellek gibi terim niteliği taşıyan Türkçe sözcükler 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Yeni teknikbilimlerle birlikte, genellikle Batı kökenli 

sözcüklerin Türkçeye girmesi gelenek olmuşken, 

Türkçenin gücüne inanan meslek öncülerinin ve Türkiye 

Bilişim Derneği (1971) ile Bilişim dergisinin (1972) uzun 

soluklu, ilkeli ve örgütlü yaklaşımlarıyla lokomotif, radyo, 

televizyon sözcüklerinin kolayca benimsendiği  bu eski 

gelenek, yerini donanım, yazılım, bilgisayar, işletmen, 

bilişim, iletişim gibi yepyeni sözcüklere ve bu yeni 

teknikbilimi özümsemeye istekli, teknikbilimsel öncülüğü 

özleyen, özgüvene dayalı yeni bir ulusalcı aydınlanmaya 

bırakmıştır.  

Bu yazıda bu başarıyı sağlayan ilkeler, yöntem ve 

yaklaşımlar anlatılmaktadır.  

Giriş 

Türkçe bilişim terimlerinin Türkçe köklerden üretilerek 

gündelik yaşamda kullanılması, bilişim mesleğinin 

Türkiye’de belirginleşmeye yüztuttuğu 1960’ların 

ortalarından başlayarak yaygın biçimde gözlenmiştir. 

Başlangıçta, ABD kökenli bu yeni teknikbilimin, ilkin 

kompütür, memori biçiminde İngilizce kökenli sözcükleri 

Türkçeye getirmesi doğaldı. Bununla birlikte, örn. 

1966’da, delikli kart, delgi makinesi gibi Türkçe 

karşılıkların yanı sıra, bellek yerine hafıza,  bilgi işlem  

yerine malûmat prosesingi gibi Osmanlıcaya benzer 

sözcüklerin, deyimlerin ve bilgisayar yerine elektronik 

beyin gibi halkça yakıştırmaların da kullanıldığı, bilişim 

meslek yazınına yansıyan anılarda belirtilmiştir. 

Başlangıç Yılları ve TBD ile Gerçekleşen Aydınlanma 

Ortamı 

Bilişim terimlerine Türkçe karşılık arama denemelerinin, 

1960’ta T.C. Karayolları’nda (TCK) kurulan ilk elektronik 

bilgisayar merkezinde çalışanlarla başlamış olması 

doğaldır. Örn. delikli kart sözcüğünün o dönemde 

kullanıldığını; çizelgeleyici denilen elektro-mekanik 

donanımlarla çalışan önceki kuşaklarca da kullanıldığını; 

bu kişilerden birinin 1930’larda “Delikli Kartla İştigal 

Edenler Cemiyeti” oluşturmak üzere çaba gösterdiğini 

biliyoruz.  

Bilgisayar ortamındaki çalışmaların TCK’da 

Amerikalı uzmanlarla işbirliği içinde başlaması, doğal 

olarak gündelik dilde İngilizce sözcüklerin kullanılmasını 

kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte,  “Kara Kuvvetleri 

Komutanlığı Elektronik Hesap Merkezi”ni kurulması 

hazırlıkları sırasında, birkaç yüz terimin Türkçe-İngilizce 

karşılıklarını ve Türkçe İngilizce açıklamalarını içeren, 

Otomatik Bilgi İşlem Terimleri başlıklı çalışma 1964’te 

derlenmiştir. Daha sonra Deniz Kuvvetleri’nde, İstanbul 

Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü’nde, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri 

Bölümü’nde, kimi kişisel çalışmalarla İngilizce sözcüklere 

Türkçe karşılık bulma denemelerinin sürdüğünü 

görüyoruz. 

Kaya Kılan’ın değerlendirmesine göre, Türkçe’nin 

sözcük türetme olanaklarının işlekliğinden beslenen  

Türkçe bilişim terimleri türetme çabası, baştan beri var 

olan yerel ya da bireysel çabaların ötesinde, gerçek 

anlamda, tutarlı bir meslek terimbiliminin geliştirilmesine 

olanak verercek çizgide ve örgütlü biçimde, 1967’de ilkin 

Hacettepe Üniversitesi’nde, çalışmalarında belgelemeye ve 

yazılı yayın vermeye önem veren çekirdeğin, Aydın 

Köksal tarafından oluşturulması ile başlamıştır.  

“Türkiye’de bilişim çalışmalarının verimini arttırarak 

bu teknikbilimin yurt kalkınmasına katkı sağlayacak 

biçimde  uygulanmasını sağlamak” amacıyla, 1971’de 

kurulan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve 1972’den 

başlayarak onun süreli yayını Bilişim dergisinde buluşan 

yazarlar, türettikleri Türkçe bilişim terimlerini duyurmada 

ve bu yeni mesleğin üyelerini Türkçe konuşmaya, 

yazmaya özendirmede etkin bir ortam bulmuşlardır. 

Türkçe bilişim terimlerinin bugün yerleşmiş olan büyük 

çoğunluğu, işte böyle bir mayalanma ortamında, Aydın 

Köksal’ın  kişisel olarak Türkçe köklerden türetip önerdiği 

sözcüklerdir. 

TBD 1973’te “Türkçe bilişim terimlerini yaymak, 

özendirmek ve Türkçeyi teknikbilim dili zenginliğine 

kavuşturmak” amacı ile “Terim Kolu”nu kurmuştur. Bu 

kolun çalışmalarını bugüne değin aralıksız olarak 

sürdürmüş olması, TBD’in Türkçe bilişim terimlerine 

verdiği önemin bir göstergesidir. TBD’nin kuruluşundan 

birkaç ay sonra, hem TBD’in kuruluşunu geniş 

kamuoyuna duyurmak, hem de derneğin çıkarmayı 

planladığı bir Bilişim dergisinin nasıl karşılanacağını 

sınamak üzere, EMO’nun yayın organı Elektrik 

Mühendisliği dergisinin Ağustos-Eylül 1971 sayısı, TBD 

adına, Bilişim Özel Sayısı olarak yayınlandığında, Aydın 

Köksal’ın bu ilk özel sayıda yer alan “Türkçe Bilişim 

Sözleri” başlıklı yazısı ekinde, bu ilk dönemde Türkçenin 

yaşam çevrimine giren 704 terim, ilk kez kamusal bir 

yayın organıyla duyurulmuş oluyordu. Ağ, arabirim, 

bellek, benzetim, bilgi işlem, bilgi erişim, bilgisayar, 

bilişim, çıktı, çizici, donanım, döngü, etkileşim, 

güvenilirlik, iletişim, imleç, işletim, kullanıcı, kütük, 

özdevimli, özdevin, sayısal bilgi, tutanak, uç, uyarlık, 

yazıcı, yazılım, yordam, zaman bölüşüm  gibi kullanım 

sıklığı yüksek sözcüklerin büyük çoğunluğu bu 1971 
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yayınında yer alıyordu. Çevrimiçi, çevrimdışı, damga, ikil, 

veri tabanı, kişisel bilgisayar vb. sözcükler ise, 1971’den 

sonra önerilen sözcükler olduğundan, bu yayında henüz 

bugünkü bilişim sözcükleri dağarcığımızdaki yerlerini 

almamışlardı. 

 Bu özel sayıdan önce de, Köksal’ın ürettiği ilk Türkçe 

terimler, Programlama, UNIVAC 1005 başlıklı bir ilk 

yapıtında (DİE, 1967) ve Hacettepe Fen ve Mühendislik 

dergisinin ilk sayısında (Mart 1971) yer alan “Bilgi İşlem 

ve Yönetim” başlıklı yazısının ekinde yayınlanmıştır.  

1971’de yayınlanan 704 sözcükten sonra, TBD ve 

Bilişim  dergisi döneminde, Köksal’ın terim çalışmaları, 

bilişim meslek çevresinde ve bilgisayar gücünden ve 

bilişim hizmetlerinden yararlanan kullanıcı çevrelerinde 

yaygın biçimde kullanılan iki yapıtla sürmüştür: (a) Bilişim 

Terimleri ve Öneriler Kılavuzu (TBD, 1978); (b) Bilişim 

Terimleri Sözlüğü (Türk Dil Kurumu, 1981). 

Bilişim dergisinin ilk sayılarından birinde, “TRT ve 

Basında ‘Bilgisayar’ Sözcüğü” başlıklı haberde (sayı 8, 

yaz 1974, s. 109-110), bu sözcüğün gündelik dilde ve 

yabancı kaynaklı bilimkurgu dizilerinde bile  kullanılması 

karşısında duyduğu sevinci, ulusun parlak geleceğine 

duyduğu güvenle birlikte, derginin editörü Aydın Köksal 

şöyle dile getiriyordu: “Sevdiğimiz Türkçeyi doğallıkla 

güzel buluruz. Oysa dilin güzeli çirkini olmaz. Dilin değeri 

işlevinden bellidir. Anlamı iletmesinden, işleyişinden 

bellidir. Seslerinin belirginliği, köklerinin yalınlığı, 

eklerinin işlekliği, sözcüklerinin kurgusu, deyişlerinin 

sağlam, düzenli çatısıyla öylesine uyumlu işleyen bir 

düzendir ki Türkçe, bu sağlamlığı, deyiverişlerin esnekliği 

ile böylesine işlek bir düzen olarak bugüne dek getiren 

Türk halkının, tekniğin herhangi bir dalında olağanüstü 

başarılardan yoksun kalacağına inanmak güçtür.” 

Önerilen terimlerin Türkçenin biçim ve ses 

özelliklerine (başka bir deyişle yapısına) uygun yeni 

sözcüklerle karşılanmış olması ve adlandırılan nesne ve 

kavramların özniteliklerini anlambilimsel bakımdan iyi 

vurgulayan bir özenle seçilmiş olması bir yana, derneğin 

tüzüğünde, yapılacak işler arasında “teknik ve bilimsel 

yayın yapmak”, “bilgi işlem ve bilişim grupları arasında 

terim birliği sağlamak üzere çalışmalar yapmak, 

benimsenen yeni terimleri duyurmak ve yaymak” gibi 

somut maddelerin yer alması ve bu ulusalcı yaklaşımın, 

1976’dan başlayarak düzenlenen bütün TBD Ulusal 

Bilişim Kurultaylarında da benimsenmesi, bunların, en 

önemli işlevler olarak bütün yöneticiler ve üyelerce 

duraksamaya hiçbir zaman yer vermeyecek biçimde 

desteklenmesi, uzun soluklu bu çabayı başarıya götüren 

etmenler olmuştur (bkz. Türkiye Bilişim Derneği).  

Yine aynı çizgide, Türkiye’nin bilgisayar bilimleri 

mühendisliği alanında açılan ilk doktora programında 

(Şubat 1974, HÜ) ve ilk Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 

Bölümü’nde (1977, HÜ) öğretim dilinin Türkçe olarak 

benimsenmiş olmasının, hemen ardından, aynı yıl bir de 

İngilizce öğretim yapan bölüm (1977, ODTÜ) açılmış 

olmasına karşın, bu bölümün öğretim üyelerinin de Türkçe 

bilişim terimlerinin kullanımını desteklemiş olmaları, bu 

ilk iki bölümü izleyen bölümlerde (EÜ, YÜ, BÜ, İTÜ, 

KTÜ vb.) BÜ dışında başlangıçta uzun süre yine Türkçe 

öğretim modelinin benimsenmiş olması da, kuşkusuz, 12 

Eylül 1980 sonrasındaki YÖK döneminde öğretim dili 

olarak ulusal dil Türkçe yerine adım adım İngilizcenin 

benimsendiği döneme değin, Türkçe bilişim terimlerinin 

iyice yerleşmesine yol açmıştır. 

Bu çaba, ne Arapça-Farsça, ne de Fransızca-İngilizce 

köklerden eğreti koltuk değneklerine gerekseme 

duymaksızın katışıksız öz Türkçe sözcüklerle birlikte, 

bilişim mesleğinin, Türk insanınca özümsenerek 

benimsenmesine yol açmış, Türkiye’deki başka meslekler 

için olumlu  bir örnek oluşturduğu gibi, İngilizce 

sözcüklerin ulusal dillerine sızmasından yakınan 

Fransızlar, Japonlar, Macarlar gibi yabancı gözlemcilerin 

de ilgilerini çekmiştir.  

Türkçe Bilişim Terimleri Çokuluslu Firmalarca da 

Kullanılıyor 

Bilişim dergisinin 1972’de yayınlanmaya başlamasının 

ardından, IBM Türk Ltd, “yerel dilde bir süreli yayın 

varsa, o dilde  IBM de kendi dergisini yayınlar” ilkesini 

uygulamaya koyarak IBM Dergisi’ni çıkardı (sonra Çözüm 

/ IBM Dergisi). Daha sonra, Bilgisayar dergisi, yine 

çokuluslu bir bilgiyar donanım üreticisinin Türkiye 

temsilcisince çıkarıldı. Koç-Unisys’in (sonra Koç-Sistem) 

Erişim dergisinin ve öteki firmaların ve derneklerin 

çıkardıkları dergilerin yanı sıra (örn. TÜBİSAD’ın 

Etkileşim’i), birçok yabancı derginin Türkiye sürümlerinin 

ve Türk yayın kuruluşlarının bilişim konusunda 

çıkardıkları dergilerin (örn. şimdi artık yayınyanmayan 

Yazılım, Donanım) ve haftalık gazetelerin de (örn. BT 

Haber) Türkçe bilişim terimlerinin standartlaşmasına ve 

yerleşmesine doğal olarak süregelen katkıları oldu.  

1980’lerin sonunda, 90’ların başında, yazılım 

ürünlerini dünyada İngilizce, İspanyolca, Fransızca, 

İtalyanca ve Almanca ile birlikte Türkçe olarak da 

pazarlamaya karar veren IBM, Aydın Köksal’dan IBM 

Dictionary of Computing’deki yaklaşık 12.000 terime 

Türkçe karşılıklar üretmesini istediğinde, işin bitimindeki 

duygularını, yazar daha sonra, bir yazısında şöyle dile 

getirmiştir: “Türkçenin olağanüstü yapısı ve sözcük 

türetme eklerinin işlekliği karşısında bir kez daha gözlerim 

kamaştı; bilim ve teknik dili olarak Türkçeye güvenim bir 

kat daha pekişti.” Bu çalışma IBM yazılım ürünlerinin 

Türkçeye çevirilmesi çalışmalarında kullanılmış, kısmen 

ve sınırlı olarak çoğaltılmıştır. 
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Türkçe bilişim terimlerinin yerleşmesinde başka bir 

dönüm noktası da, yine yabancı ya da çokuluslu kişisel 

bilgisayar (PC: Personal Computer)  üreticilerinin ve 

kişisel bilgisayarlar için işletim dizgelerini ve ofis 

yönetimi ile ilgili sözcük işleme, çizelge çözümleme vb. 

amaçlı yazılım ürünlerini geliştiren dünya firmalarının, 

ürünlerini ve elkitaplarını Türkçeye çevirmeye ve 

donanım-yazılım tüm ürünlerini Türkçe olarak 

pazarlamaya başlamaları olmuştur. 

TBD Terim kolu 1994’te, iyice oturmuş ortak sözcük 

dağarcığını paylaşsalar da, özellikle yeni kavramlar için 

her biri kendi sözlüklerini kullanmakta olan bütün bu 

firmalara, yazılım evlerine ve yazarlara, bir sözlük 

üzerinde anlaşma sağlama amacı ile, ortak bir çalışma 

takımı oluşturma çağrısında bulunmuştur. Çalışmalara 

katılan Bilkom (Apple, McIntosh), IBM (PC ve 

anabilgisayar dizgeleri), Microsoft (Windows, Office) 

şirketlerinin temsilcileri ile TBD Terim kolunu temsil 

etmek üzere yetkilendirilen, bu konuya baştan beri emek 

vermiş uzman kişilerden oluşan çalışma takımı bir araya 

gelerek iki yıla yakın bir çalışma ile üç bini aşkın 

kavramın standart Türkçe karşılıklarını içeren İngilizce-

Türkçe, Türkçe-İngilizce Bilişim Terimleri Sözlüğü’nü, 

Mayıs 1996’da yayınlamıştır. 

Türkçe Bilişim Terimleri Standart Olarak 

Benimseniyor 

Bu terimlerin, ulusal bir terimbilimin varlığını sergilediği 

ilk iki kitap TBD’nin 1974’te sırayla 1 ve 2 sayılı yayınları 

olarak basılan, Atalay Yunusoğlu’nun Uygulamalı Sayısal 

Çözümleme (Nümerik Analiz) yapıtı ile “Önsöz”ünü ve 

çevirisini Aydın Köksal’ın üstlendiği, Birleşmiş 

Milletler’ce 1971’de yayınlanmış Kalkınmada Bilgisayar 

Teknikbilimi başlıklı yapıtın çevirisidir. 

Üniversitelerde, ilkin seçmeli programlama dilleri 

dersleriyle başlayan öğretim girişimlerinde, Türk bilişim 

çalışanları Türkçe bilişim terimlerini kullanma eğilimini 

desteklemekle kalmamışlar, yazdıkları ders kitaplarında da 

bu yeni terimleri kullanmışlardır. HÜ’den Ünal 

Yarımağan’ın FORTAN IV ile Programlama (1974), 

İTÜ’den Tuncay Saydam’ın FORTRAN  (1975) kitapları 

sonraki yıllarda da örneğin yine HÜ’den Ersin Töreci’nin 

Bilgisayar Programlama ve COBOL (1983) kitabı, 

benimsenerek sürdürülecek bu çabaların birer örneğidir.   

Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), 1984’te, TBD ile 

işbirliği içinde, “bilgi işlem terimlerini standartlaştırmak” 

amacıyla bir çalışma grubu kurmuş, böylece, temel 

donanım ve yazılım terimleri “Türk Standardı” olarak 

tanımlanmıştır. 

1980’li yılların ikinci yarısından başlayarak birçok 

yayınevinin küçük ya da büyük oylumlu bilişim sözlük ve 

ansiklopedileri ve bilişim ve bilgisayar mühendisliği ile 

ilgili ders kitapları yayınlamaya başladığını görüyoruz. Bu 

çabaların akademik çevrelerce de desteklenmesi, özellikle 

öğretim dilinin İngilizce olduğu üniversitelerde öğretim 

üyeliği yapan Türk bilim adamlarının Türkçe bilim 

terimlerinin geliştirilmesi doğrultusundaki hizmetleri 

övgüyle değerlendirilmelidir (örn. elektronik 

mühendisliğinde Bülent Sankur, Boğaziçi Ü.; Semih 

Bilgen, ODTÜ). Sankur’un 15.000’i aşkın bilgisayar, 

iletişim, İnternet, elektrik, elektronik, kontrol, istatistik ve 

ölçme teriminin Türkçe karşılıklarını topladığı Türkçe-

İngilizce Ansiklopedik Bilişim Terimleri Sözlüğü (2002) bu 

çalışmalara güzel bir örnektir. 

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 2000’de bilgisayar 

bilimlerinde Türkçe kaynak eksikliğini gidermek amacı ile 

temel derslere ilişkin kitapların yazdırılıp yayınlanması ile 

ilgili bir tasarı başlatmıştır. Türkçe bilişim terimlerinin yer 

almasına özen gösterilen ilk iki kitap yayınlanmıştır.  

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ortak 

Türkçe bilişim terimlerinin kullanımı sorun olarak 

belirlenmiş ve Mühendislik Fakülteleri Dekanlar Kurulu 

2001’de Türk Dil Kurumu (TDK) ile ortak bir çalışma 

yapmak üzere karar almıştır. 

Yine 2001’de TBV,  Türkçe bilişim terimlerinin 

yaygınlaştırılması ve zenginleştirilmesine katkı vermek 

üzere “Bilişimde Özenli Türkçe” adlı bir çalışma grubu 

kurmuştur. 

Türkiye Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri Başkanlar 

Kurulu ise, 2002’de, Türkçe bilişim terimlerinin bir bilim 

dili oluşturacak biçimde kullanılmasını  özendirmek amacı 

ile, Türkçe akademik / bilimsel çalışmaları içerecek ve  

Bilgisayar Bilmleri ve Mühendisliği Dergisi adını 

taşıyacak hakemli bir süreli yayın  çıkarmaya karar 

vermiştir. 

 Son yıllarda gittikçe daha çok yaygınlık kazanan 

kişisel bilgisayar ve İnternet kullanıcılarının sayısı ile 

birlikte, bu konulara öncelik veren Türkçe dergi ve öteki 

yayınların sayısı da hızla artmaya başlamıştır. Öte yandan, 

yazılım geliştirme ortamlarında birçok yenilikler ortaya 

çıkmıştır. Kaya Kılan’ın 1988’de önerdiği istemci/sunucu 

(İng. client/server), Aydın Köksal’ın 2000’de önerdiği 

kapsar disk (İng. compact disc) sözcükleri, bu tür daha 

yeni terimlere örnek gösterilebilir. Yeni kavramların hızla 

çoğalması, gerek yayın, gerek eğitim alanda kullanılan 

Türkçe bilişim terimlerinin çeşitlenmesine, aynı kavramın 

değişik Türkçe sözcüklerle anılmasına gittikçe daha çok 

yol açmakta; bu da son kullanıcıya zarar vermektedir. 

Çözümü bu aşamada yeniden ortak terimler oluşturma 

ve yayma yollarının bulunmasında gören TBD yönetim 

kurulu, ilgilileri yeniden bir araya getirerek, ortaklaşa 

onaylanmış daha geniş kapsamlı yeni bir TBD Sözlüğü 

hazırlamak amacı ile derneğin Terim Kolu’nu 

görevlendirmiş bulunmaktadır. TBD Sözlüğü’ne 
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www.tbd.org.tr İnternet adresinden erişilebilir. Dil 

Derneği’nin de bu doğrultuda bir çabası vardır. Türkiye 

Bilimler Akademisi (TÜBA) ise, bütün bilim alanlarını 

kapsayan bir Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü yayınlamak 

amacıyla bir tasarıyı 2002’de başlatmış bulunmaktadır. 

Yöntem, İlkeler ve Yaklaşımlar 

Bilişim terimlerinin Türkçe kök ve eklerden türetilmesi ile 

ilgili çalışmaların başlangıcında benimsenen yöntemi, 

ilkeleri ve yaklaşımları Aydın Köksal “Türkçe Bilim 

Sözleri: Bir Deneyim” başlıklı yazısında aşağıdaki 

başlıklar altında yayınlamıştır (2001). 

Yöntem 

1. “Bilim sözü” ya da “terim” kavramı doğru 

tanımlanmalıdır. Terim, yalın ya da çok karmaşık bir 

bilimsel / teknikbilimsel tanımı, hiçbir belirsizliğin söz 

konusu olmadığı bir kesinlikte, bütünüyle içinde taşıyan 

bir sözcüktür. Bir nesne ya da kavramın bilimsel adı 

olması, bir terimi, dilbilgisi ve sözdizim bakımından, genel 

dildeki herhangi bir sözcükten ayrı kılmaz. Örneğin kurşun 

sözcüğü hem genel dilin bir sözcüğüdür, hem de bir bilim 

terimi. 

2. Tutarlı ilkeler başlangıçta doğru olarak 

saptanmalıdır. Bu yapılmıştır. 

3.  Başka ulusların deneyimlerinden yararlanılmalıdır. 

Anadilinin sözcüklerinden terim türetme yolunda 

Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca gibi 

dillerini bilim dili yapmayı başarmış ileri ulusların bu 

başarıya ulaşmak için benimsedikleri ilke, yöntem ve 

yaklaşımlar ayrıntılı bir biçimde incelenerek, bu dillerde 

kazanılmış deneyimden büyük ölçüde yararlanılmıştır. 

Buna ek olarak Macarca, Fince, Norveççe, Japonca, 

Arapça, Elence (Yunanca), İbranca gibi bizim 

bilmediğimiz ulusal dillerde yürütülen terim çalışmalarına 

ilişkin olarak da, yöntem ve ilkeler düzeyinde bilgi 

edinilmiştir. 

4. Türkçenin yapısal olanaklarından, zenginliğinden ve 

güzelliğinden yararlanılmalıdır. Bilim ve öğretim dili 

olarak geçmişte Türkçenin gösterdiği gelişmenin 

incelenmesi çok öğreticidir. Sözcük gömüsündeki kök ve 

ek biçimbirimlerin zenginliğiyle, Türkçe bütün diller 

içinde sözcük türetme olanakları bakımından en önde 

gelen dil konumundadır. Max Müller Türkçeyi şöyle 

övmüştür: “Türkçenin bir dilbilgisi kitabını okumak, bu 

dili öğrenmek niyetinde olmayanlar için bile gerçek bir 

zevktir. Türlü dilbilgisel biçimlerin belirtilmesindeki 

ustalık, ad ve eylem çekimi sistemindeki düzenlilik ve 

bütün dil yapısındaki saydamlık ve kolayca anlaşılabilme 

yeteneği, insan zekâsının dil aracıyla beliren üstün gücünü 

kavrayabilenlerde hayranlık uyandırır… Türk dilinde her 

şey saydamdır, açıktır. Dilin iç ve dış yapısı, billur bir arı 

kovanı yapısını seyrediyormuşuz gibi ortadadır… Türk 

dili, seçkin bir bilginler kurulunun uzun bir çalışma ve 

oylaşmasıyla yapılmış sayılacak düzgünlüktedir. Ne var ki, 

hiçbir kurul… [böyle] güzel bir dil yaratamazdı.” 

5. Terim türeten kişi, hem ilgili bilim alanının uzmanı 

olmalı, hem de Türkçeyi (ve örnek olarak üzerinde çalıştığı 

bilim dillerini) kökenbilgisi, biçimbilgisi, anlambilgisi ve 

sesbilgisi düzeylerinde derinlemesine incelemiş, öğrenmiş 

olmalıdır. 

6. Terim türetirken, iletişimin sağlanması için önkoşul 

olan artıklık kavramı göz önünde tutulmalıdır. Artıklık (Fr. 

redondance, İng. redundancy) iki sözcüğü birbirinden 

ayırmada tek bir küçük ayrıma güvenmemek gerektiğini 

belirten kuraldır. Örn. Türkçede karşıt anlam taşıyan ayrı 

ve aynı sözcükleri sözlü ve yazılı dilde kolayca 

karışabiliyor (çünkü artıklık yok), oysa ayrı ve özdeş 

sözcükleri hiçbir biçimde birbirine karışmaz. 

7. Zayıf, karmaşık, sevimsiz ya da duraksamalı bir 

çözümü öneri olarak ileri sürmekten kaçınılmalıdır. Yeni 

terim önerisinin, çok sayıda seçenek üzerinde yoğun bir 

hazırlıktan sonra açıklanması, ivecen davranılmaması 

gerekir. 

8. Her yeni terim önerisi için, arayış aşamasında, 

yoklamalarla, her düzeyde çeşitli kullanıcı çevrelerinden 

geribildirim alınmalıdır. Bu yoklamalarda, terimlerin 

anadilinin sözcüklerine dayalı olarak türetilmesi 

düşüncesine karşı çıkanlardan geribildirim almaya 

çalışmak yanıltıcı ve umut kırıcı olur. Kendi anadili içinde 

yabancı sözcükleri yadırgamadan kullanma kolaylığını 

benimseyenlerle bu konu hiç tartışılmamalı, onlarla 

iletişimde, arada çeviri köprüleri de kullanılarak herkesin 

kendi bireysel söz’ünü konuşmasıyla, bilimsel özde 

anlaşabilmenin sağlanmasına çalışılmalıdır. Bağnazlık 

dışında, zaman hep anadili çizgisindeki çevirmensiz kolay 

çözümü geçerli kılacaktır. 

9. Uygun terim bir kez seçildikten ve küçük de olsa 

Türkçeyi seven, sağduyulu, bir çevrede benimsendikten 

sonra süreklilik ve vazgeçmeme çok önemlidir. Yenilik 

ancak zamanla yerleşir. 

Yerleştirme 

Yeni terimlerin, ilkin öneren bilim adamı ya da bilim 

çevresi olmak üzere, Türkçeye özenen öncü bilim 

adamlarınca kullanılmaya başlamasıyla, standart Türkçe 

terimler olarak ulusun çoğunluğunca benimsenip 

yerleşmesi arasında, yeni bir bilim adamları kuşağının 

yetişmesine olanak verecek biçimde, uzunca bir zaman 

geçmesi doğaldır. Yeni terimlerin özenle seçilip doğru 

bilimsel yöntemlerle önerilmesi ne denli önemliyse, bu 

yerleştirme döneminde doğru yöntem ve yaklaşımların 

benimsenmesi de o denli önemlidir.  

1. Yeni terimlerin, ilgili bilim alanının yenilikleriyle 

birlikte, bütün öğretim ortamları, uygulama merkezleri, 
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meslek dernekleri ve benzeri gönüllü örgütlerle basın-

yayın ortamında, toplu iletişim araçları ortamında (ya da 

medya’da) gündemde tutulması önemlidir. 

2. Yeni terimlerin, gündelik dilde, sözlü ve yazılı 

ortamlarda kullanılmaya başlaması, ilk adımda 

yayınlanacak bir sözlükten daha önemlidir. 

3. Yeni sözcük / terim listeleri düzenlenip ilgili çevrelere 

dağıtılabilir ya da bilimsel / teknikbilimsel yazıların, 

raporların ekinde birer terim listesine yer verilebilir. 

Yazılı metin içinde yeni terimden sonra ayraç ( ) içinde 

yabancı sözcüğe ya da beğenilmeyen eski terime yer 

vermeyi önermiyoruz. Bu, okuyucuyu tembelliğe itiyor, 

yeni terimin eğreti gibi görünmesine yol açıyor. Bunun 

yerine yeni terimin tanımını metin içinde vermek, 

gerekirse ayraç içinde (Fr. terme, İng. term) biçiminde 

yabancı dildeki karşılıklarını göstermek, kullanılan 

sözcüklerin ve metnin güvenilirliğini arttırıyor. 

4. Sözlük yayınlamada çok erken davranmamalı, geç de 

kalınmamalıdır. Yerleşme olasılığı düşük önerilerin 

sözlüğe doldurulması, sözlüğün güvenilirliğini 

azaltacağından, sağlam önerilerle yetinilmeli, gerekirse 

sözlüğün kapsam bütünlüğünde eksiklikler göze 

alınmalıdır. 

5. Yeni terimleri kullanan bilimsel / teknikbilimsel bir 

yazının toplam niteliğinin yüksek olması çok önemlidir. 

Hem bilimsel / teknik içerik bakımından, hem genel dilin 

kullanımı bakımından yazının özlü, kolay anlaşılır, iz 

bırakıcı nitelikte olması sağlanmalıdır. Bu gerçekten çok 

özenli bir bilim adamlığı ve yazı işçiliği gerektirir. Bu 

tutarlılığın sözlü iletişimde de sağlanması gerekir. 

6. Gündelik dilde, iş görüşmelerinde ve söyleşilerde de 

sözün açıkça anlaşılması amaçlanmalıdır. Dolayısıyla, 

yeni sözcüğü kullananın, ne demek istediğini bütün 

olanakları kullanarak (İng., Fr., Latince, Osmanlıca, 

kökenbilgisi, halk deyişi ve ayrıntılı anlatımla) açıklaması 

gerekir. Bundan sonra yeni sözcüğün her geçişi, sözcük iyi 

bir çözümse, onu belleklere yerleştirecektir. 

7. Alçakgönüllü olmak, uzmanca yaratıyı, gündelik 

yaşamda kişisel öneri niteliğinde bireysel söz olarak her 

kullanışta yeniden halkın onayına sunmak gerekir. Bu 

yolda başarı için de, halkın genel dilinden çözümler 

türetmiş olmak gerekir. 

İlkeler 

Aşağıda sıralanan ilkeler, 1966’dan başlayarak Türkçe 

bilişim terimleri çalışmalarında ve !971’de Türkiye Bilişim 

Derneği’nin kuruluşundan bugüne değin Terim Kolu 

çalışmalarında benimsenegelen ilkelerdir. 

Bilim dilinin, Türkçenin kök ve eklerinden 

yararlanılarak türetilmesi gereği, kuşkusuz, 1932’de 

Atatürk’ün bir dernek olarak kurduğu ve terim üretme 

çalışmalarına kendisinin de artı, eksi, bölü, çarpı, eğri, 

doğru, üçgen, dörtgen, açı gibi matematik terimlerini ve 

albay, yarbay, subay, astsubay gibi askeri terimleri kişisel 

olarak önererek katıldığı Türk Dil Kurumu’nca 

benimsenmiş ve Türk Dil Devrimi ile özdeşleşmiş olan ana 

ilkedir. Halkın konuştuğu ulusal dildeki sözcüklerin bilim 

ve öğretimde kullanılması, Türk aydınlanma sürecinin 

temel direklerinden biri olduğu gibi, evrensel düzeyde, 

Ortaçağ’ı sona erdiren yenidendoğuş ve 

yenidenbiçimleyiş’in de (ya da rönesans-reform’un da) en 

önemli kaynağıdır. 

1. Olabildiğince Türkçe kök ve ekler kullanılmalı; bir 

terim ya da sözcük için karşılık aranırken, yabancı dilden 

gelen karşılıklar yerine doğrudan Türkçe olanlar 

seçilmeli. 

2. Üzerinde çalışılan bilim alanında ya da başka bir 

bilim alanında, araştırılan kavram ya da yakın bir kavram 

için daha önce önerilmiş uygun bir sözcük varsa, öncelikle 

bu öneri benimsenerek kullanımı pekiştirilmeli. 

3. Olabildiğince kolay anlaşılır ve kolay söylenir 

nitelikte, kolayca benimsenebilecek karşılıklar seçilmeli. 

4. Bir nesne ya da kavramın adı, genel dilde yaşayan bir 

sözcük olarak varsa, bu sözcük (olduğu gibi), bilimsel / 

teknik terim olarak benimsenmeli. Örn. kütük, damga, 

bellek böyle seçilmiş bilişim terimleridir; kimya terimleri 

olarak, asit kavramı için önerilen ekşit sözcüğü yerine 

doğrudan ekşi daha uygundur. 

5. Türkçenin sözcük türetme olanaklarıyla en işlek ekleri 

kullanılmalı, en yeğni, doğrudan anlatım yeğlenmelidir. 

Bulunacak karşılık, Türkçenin sesbilgisi, anlambilgisi ve 

biçimbilgisine uymalı; güzel ve dolambaçsız (doğrudan) 

anlatım özelliği göstermeli. Örn. *belgelendirme değil 

belgeleme, *güncelleştirme değil günleme ya da hiç 

olmazsa güncelleme, *olabilirlik değil olurluk.  

6. Bir terim ya da sözcük için belli bir anlama gelen 

birden çok karşılık kullanılmamalı. Örn. iletişim 

sözcüğüyle birlikte muhabere, haberleşme, komünikasyon, 

telekomünikasyon, telekom gibi eşanlamlı sözcüklerin 

birlikte kullanılması toplumda bilimsel düşüncenin 

gelişmesini engeller. 

7. Sözcüklerle birlikte, o sözcüğü içeren tamlamalar, 

benzer kavramlar, yakın anlamlı kavramlar, karşıt anlamlı 

kavramlar da ele alınıp bunların tümüne, tutarlı bir dizge 

içinde karşılıklar bulunmalı. 

8. Sözcük ve terimlerin günlük yaşamda kullanılan 

karşılıkları değil, bilişim alanındaki karşılıkları Bilişim 

Terimleri Sözlüğü’ne alınmalı. 

9. Karşılık aranırken bire bir çeviriden çok, nesne’yi, 

kavram’ı ya da işlev’i gösteren bir karşılık seçilmeli. 

10. Son kullanıcı amaçlanarak karşılık bulunmalı. 

11. Karşılık saptama sırasında üzerinde uzlaşılamayan 

öneriler bir süre ertelenmeli. 
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Yaşanmış Birkaç Anı 

Yeni terimler arayışında olanlar için, Köksal’ın birkaç 

anısı aşağıya çıkarılmıştır (a.g.y., 2001): 

1. Bilgisayar sözcüğü, yerleşmeye yüz tutmasına karşın, 

birçoklarınca beğenilmiyordu. Tepkim şuydu: “Bir ulusun 

yaşamında 10-15 yıl kısa bir süre; bu sözcüğün yerleşmesi 

için ben çabamı sürdüreceğim.” Çok geçmeden, 

1980’lerde kişisel bilgisayarın yaygınlaşmasıyla birlikte, 

bilgisayar sözcüğünü gündelik dilde kullananlar çığ gibi 

çoğaldı. Yaşlı bir profesör, bir gün, bilgisayar sözcüğünün 

Türkçede öteden beri var olduğunu bile savundu. “Çatal, 

kaşık, bıçak gibi Türkçe bir sözcük mü?” diye sorduğumda 

“evet aynen öyle” diye karşılık verdi. 

2. Yazılım sözcüğünün (ABD’de “hardware” karşıtı bir 

jargon olarak 1960 dolaylarında kullanılmış olan İng. 

software sözcüğünü saymazsak), yeryüzünde herhangi bir 

ulusun kendi anadilinde kullandığı ilk ulusal terim 

olduğunu yıllar sonra anladım. 1966’da türetip kullanmaya 

başladığım yazılım’ı, bizden 8 yıl sonra 1974’te Fr. le 

logiciel, daha sonra da İt. i sistemi logici, İsp. el logical 

sözcükleri izlemişti. 

3. Bilişim sözcüğünü, Fr. informatique, İng. informatics, 

Alm. informatik, İt./İsp. informatica olarak adlandırılan 

bilim ve meslek alanının Türkçe adı olarak, 1970’te 

bilgi’nin akışkan, devingen durumunu ve bu akışkanlığı 

sağlayan bilişim dizgelerini tanımlamak üzere, dönüşlü / 

işteş çatıyı kullanarak bilmek eyleminden ad olarak 

türettim. Bilişmek sözcüğünün, Yunus’un bir deyişinde 

700 yıl önce kullanılmış olduğunu yıllarca sonra 

öğrendim. 

4. 1983’te devletçe elkonulan Türk Dil Kurumu 

Derneği’nin eski üyeleri, 1987’de Dil Derneği’ni kurduk. 

Ankara Valiliği, “dil işine bakan bir devlet dairesi varken, 

sakıncalı bir dernek kurduğumuz için tutuklanmamız” 

isteğiyle suç duyurusunda bulundu. Savunmamın özü 

şuydu: “Ben dilci değilim, mühendisim; bilgisayar işine 

girdim. İngilizce, Fransızca sözcüklerle anlaşamıyorduk. 

Dili bozmak gibi hiçbir kötü isteğim olmadan, anadilimin 

köklerinden bilgisayar gibi Türkçe sözcükler türettim. 

İşimizi yapmayı başardık.… Başka bir derneğin, 

Galatasaray Spor Kulübü’nün de üyesiyim, sporcuyum. 

Spor Bakanlığı var diye yurttaşlar bu dernekleri 

kurmasalar, insanlar nasıl spor yapacaklardı?” Savcı, 34 

kurucu üyeyi, “siz çok yararlı bir iş yapıyorsunuz, sağ 

olun, var olun” diye onurlandırarak özgür bıraktı. 

Sonuç 

Türkçenin ek ve köklerinden Türkçe bilişim terimleri ve 

tutarlı bir terimbilim yaratma çizgisinde, 38 yılda varılan 

sonuçlar şöyle özetlenebilir: 

Kendi anadiliyle bilim ve teknikbilimle uğraşmak 

isteyen bir toplumda, anadilinin sözlerinden türetilmiş 

terim niteliğindeki sözcüklerin halkın genel dilinde de 

kolayca kullanılmaya başlamasıyla, bilim ve teknikbilimin 

halktan kopuk, erişilmez “yüce” bir kavram olarak 

algılanmak yerine, halkın malı olan, herkesin kullandığı, 

somut birer uygarlık aracı olarak özümsendiği ve 

yaygınlaştığı gözlenmiştir.  

Türkçenin eksiksiz bir bilim ve öğretim dili olarak 

kullanılabilceği kanıtlanmıştır. Türkçe bilişim terimleri 

başarısının, öteki bilim alanlarında da özendirici bir örnek 

olarak gelecekte izleneceği umulur. Burada en büyük 

sorun,  yabancı dille öğretim tuzağıdır. Bu sorun, niteliksiz 

eğitim sorunuyla iç içedir.  

Böylesine saydam ve düzenli, böylesine işlek ve güçlü 

bir anadili olan bir ulusun bunu uygarlık yolunda 

kullanamayacağını düşünmek olanaklı değildir. 
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