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“Bilişim Kısaadları Sözlüğü”nü yayımlayan Başar Titiz:

Teknoloji dilini yerelleştirmede 
geç kalındı

“Teknolojiyi getiren ve yayılması 

için çaba sarf eden insanların, bu 

teknolojinin dilini yerelleştirmek 

bir yana, korumaya çalışmalarını 

görmek utandırıcı” diyen Titiz, bu 

konuda asla ödün vermeyen bir 

yerelleştirme politikası oluşturup 

uygulamakta da geç kalınmış 

olabileceğine işaret etti.

Aslıhan Bozkurt

Bir dönem bilişim ve telekomünikasyon alanındaki 
kısaltmalar konusunda çalışma yapıp Bilişim 
Kısaadları Sözlüğü’nü yayınlayan Başar Titiz ile bir 
söyleşi gerçekleştirdik. Başar Titiz, eski milletvekili 
, Kültür ve Turizm Bakanı, İstihdam, Bilim ve 
Teknolojiden sorumlu Devlet Bakanı Tınaz Titiz’in 
oğlu. 2001’den bu yana  IBM Global Services İş ve 
Teknoloji Hizmetleri şirketinde çalışan Başar Titiz, 
bilişim alanından başka amatör gökbilim ile de 
ilgileniyor.
1994’te kısaadları ve anlamlarını bulabilmek için, 
kütüphanelerdeki dergi ve kitaplar ile, o yıllarda 
yaygınlaşmaya başlayan WWW kaynaklarından 
yararlanan Titiz, kısaadların açılımlarından başka 
Türkçe’deki karşılıklarını da içeren ikinci bir çalışma 
da yapmış ama onu yayınlamamış. Kısaadların sürekli artmasının eksiksiz bir 
liste yapılmasını zorlaştırdığına dikkat çeken Titiz, bu çalışmaların yararlarının 
umulandan az olabileceğinin altını çizdi. Titiz, bu konuda bir şeyler yapılacaksa, 
sorumluluğun öncelikle gönüllülerde olması gerektiğini vurguladı. 
“Teknolojiyi getiren ve yayılması için çaba sarf eden insanların, bu teknolojinin 
dilini yerelleştirmek bir yana korumaya çalışmalarını görmek utandırıcı” diyen 
Titiz, bu konuda asla ödün vermeyen bir yerelleştirme politikası oluşturup 
uygulamakta da geç kalınmış olabileceğine işaret etti. Bilişim teknolojilerinin, 
diğer teknolojilerde olduğu gibi kötüye kullanımının söz konusu olabileceğine 
değinen Titiz, bilişim teknolojilerine karşı koyacak bir gücün kolay olmadığını, 
kişi veya kuruluşların bir duyarlılık geliştirmedikleri sürece, bu tehlikenin daha 
da artacağı uyarısında bulundu.

-Bir dönem bilişim ve telekomünikasyon alanındaki 
kısaltmalar konusunda çalışma yaptığınız doğru mu? 

-Evet, 1995 yılında “Bilişim Kısaadları Sözlüğü” adında yayınlanan 
bir çalışma (ISBN 975-7982-024) yaptım.

-Bu çalışmayı hangi gereksinim nedeniyle başlattınız?

-Bilişim alanındaki kısaadların (acronym) açık anlamları ilgimi 
çekiyordu. Bunların sayılarının giderek artması ve gündelik dil 
içine girmeye başlaması, bu alanda özel bir sözlük oluşturmanın 
yararlı olacağını düşünmeme neden oldu.

-Bilişim ve telekomünikasyon alanındaki kısaltmalar 
çalışmasına ne zaman başladınız, bu kapsamda nasıl 
bir çalışma yaptınız? Projenizi tamamlayabildiniz mi? 
Son durumu hakkında bilgi verir misiniz?

-1994 yılında, kısaadları ve anlamlarını bulabilmek için 
kütüphanelerdeki dergi ve kitaplar ile, o yıllarda yaygınlaşmaya 
başlayan WWW kaynaklarından yararlanmaya başladım. Daha 
sonra kısaadların İngilizce açılımlarından başka Türkçe’deki 
karşılıklarını da içeren ikinci bir çalışma yaptım ama bu 
çalışmayı yayınlamadım. Bunun başlıca sebebi,  terimlerin 
Türkçeleştirilmesinin ayrı bir uzmanlık, öncelikleri birbirinden 
farklı çok sayıda kesimin katılımı ve uzlaşmasını gerektiren 
bir çaba olduğunu anlamam oldu. Bu amaçla Türkiye Bilişim 
Derneği’nin (TBD) terim kolu çalışmalarına da katıldım. 
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-Çalışmanız sırasında ne gibi sıkıntı ve 
engellerle karşılaştınız? 

-Kısaadların sayısının sürekli artması, bunların 
eksiksiz bir listesinin yapılması karşısındaki 
başlıca engeldi. Ayrıca bilişim terimlerinden 
farklı olarak, kısaadlar kuralların daha az 
geçerli olduğu bir alana ait. Bir şeyin kısaad 
olarak yaygınlaşıp kabul görmesi, yeni 
sözcüklerden çok farklı değil ama bir bakış 
açısıyla da kısaadların kullanımının getirdiği 
yararlar yanında dili bozucu ve iletişimi zaman 
zaman zorlaştırıcı bir etkisi var. Bugün olsa, 
zamanımı bilişim konusunda Türkçe bir 
terimler sözlüğü ya da bir elkitabı hazırlamak 
için kullanmayı düşünürdüm.

-Türkçe’nin, dünyanın en köklü ve 
en zengin dillerinden biri olduğu 
vurgulanıyor. Bilim, teknoloji, evrensel 
sanat ve felsefe üretemediğimiz için 
son yüzyılda söz varlığı, kelime, deyim, 
atasözü ve terim zenginliği bakımından 
Türkçe’nin durumuna ilişkin 
görüşlerinizi alabilir miyiz? Dilin 
bireysel ve toplumsal işlevi üzerinde 
neler söylemek istersiniz?
 

-Türkçe’yi diğer dillerle 
karşılaştırmalı değerlendirmek, 
oldukça zor. Bir insanın ana diline 
karşı tarafsız olması bence olanaksız. 
Kendimizi en iyi ve doğru ifade 
edebildiğimiz dil, anadilimiz. Diğer 
dillerin Türkçe ile karşılaştırıldığında 
güçlü ve zayıf yanları elbette 
bulunabilir. Bir görüşe göre, her 
kültürdeki dil ya da müzik gibi öğeler, 
gündelik yaşamı devam ettirmek 
için gereken çabalarımızda oluşan 
dış hareketlerle, bunların üzerinde 
ve ötesinde, fiziksel olmayan iç 
hareketlerin etkileşiminin bir 
göstergesidir. Dilimiz, son 30 yıldır 
nasıl değişiyor sorusunu yanıtlamaya 
çalıştığımızda, bu etkileşim ya 
da denge hakkında da bir yargıya 
varabiliriz. 

Benim görüşüm, dilimiz Türkçe’nin 
şu anda oldukça ağır biçimde 
hastalanmış olduğu şeklinde. Bu 
hastalık nasıl tedavi edilir ya da 
edilebilir mi emin değilim ama ilk 
söylenmesi gerek şey hastalığın 
dilde değil çok daha gerideki bir 
yerlerde olduğu. Hastalığımızı anlayıp 

tedavi etmek mümkün olduğunda Türkçe de 
canlanmaya başlayacaktır.

- Bilgisayar terimlerinin 
Türkçeleştirilmesi ve bilgisayarda 
Türkçenin yanlışsız kullanılması 
konusunda kimler/ hangi kurumlar 
ne gibi çalışmalar yürütmeli? Bu 
konudaki mevcut durum hakkındaki 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
 
-Amacı sadece bu olan çalışmaların faydaları, 
yukarıda öne sürdüğüm gerekçelerle 
umulandan az olabilir. Ama yine de bu konuda 

bir şeyler yapılacaksa, bu işin sorumlusu da 
öncelikli olarak gönüllüler olmalı. Bu konudaki 
çabaların maddi bir karşılık beklemeyen 
kişilerce yapılması önemli. Teknolojiyi getiren 
ve yayılması için çaba sarf eden insanların, 
bu teknolojinin dilini yerelleştirmek bir yana 
korumaya çalışmalarını görmek utandırıcı. 
Bilgisizliğin ya da kendi dilinde olmayan 
şeylerin tedirgin ediciliğinden umulan nasıl 
bir ekonomik fayda var bunu söylemek kolay 
değil ama buna benzer bir durum olduğu da 
görünüyor. Bu konuda asla ödün vermeyen bir 
yerelleştirme politikası oluşturup uygulamakta 
geç kalınmış olabilir. Değer yargılarımız 
yanlış oluştuktan sonra, normal olmayan 
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veya akıl dışı olandan şikâyet etmek için artık 
çok geç. Yine de şu gerçeği tekrarlayabiliriz: 
“Ağır derecede hasta bir topluma uyum 
sağlayabilmek, bir sağlık işareti sayılmaz. ”

-Bilişim sektörüne “Türkçe bilişim 
ve telekomünikasyon alanındaki 
kısaltmalar konusunda” vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı?

-Şunları söylemek isterim: Ülkemiz, bilişim 
alanındaki gelişmelerden bugüne kadar 
büyük yararlar sağladı. Bunun karşılığını da 
fazlasıyla ödedi. 

TBD Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği (TBD), yabancı bilişim terim/sözcüklerine 
Türkçe karşılık bulma çalışmalarını başlatan ilk sektör sivil 
toplum örgütü oldu. TBD Terim Kolu, yabancı Bilişim Terim/
Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olarak 
TBD Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğü çalışması yürüttü.  Mart 
1999’dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanan sözlüğün 
2005 yılında güncellenen ve 12.000’den çok karşılık taşıyan yeni 
türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk bilişim kesiminin bu 
alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek 
hazırlandı. Seçilen karşılıklar, sözlük kurulunun ortak onayı ile 
oluşturuldu.
Birinci sözlük çalışma grubuna; Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent 
Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. 
Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, 
Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla 
Şensoy, İ. İlker Tabak, Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney ve Serdar 
Yakut katkı verdi. İkinci sözlük çalışma grubuna üye ve katkı verip 
katılanlar ise şu isimlerden oluştu:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. Atilla Elçi, Ayla Altun, Prof. Dr. Aydın 
Köksal,  Prof. Dr. Bülent Sankur, Dr. Ender Ateşman, Prof. Dr. Ersin 
Töreci, Hülya Küçükaras, İ. İlker Tabak, N.Kaya Kılan (Terim Kolu 
Bşk.), Koray Özer, Doç. Dr.Levent Akın, Necdet Kesmez, Doç. Dr. 
Selçuk Taral, Suat Koyuncu, Prof. Dr Tuncer Ören, Tuncer Üney ve 
Dr. Yüksel Tahran.
(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD Terim Sözlüğü, Microsoft 
Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik - Elektronik Terimler 
Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri 
Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü, TDK Bilişim Terimleri 
Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan 
Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, 
Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler, A.Arifoğlu-Yazılım 
Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü.

Diğer taraftan bilişim teknolojilerinin, diğer 
teknolojilerde olduğu gibi kötüye kullanımı 
da her zaman olduğu gibi mümkün. Üstelik 
buna karşı bir gücü, bilişiminin karşısına 
koyabilmek hiç de kolay değil. Kişiler veya 
kuruluşlar kötüye kullanım konusunda bir 
duyarlılık ve direnç geliştirmedikleri sürece,bu 
tehlike daha da artacak. Gelecekte, şu anda 
mevcut olmayan olanakları da kullanarak 
kimler neler yapabilir, tahmin etmek zor 
olsa da geleceğin dünyasının yaşamak 
istemeyeceğimiz bir yer olmaması için hep 
birlikte dua etmeye ya da çaba göstermeye 
şimdiden başlayalım :=)
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