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Bilişim

“…Mutlaka Türkçe 
Konuşulmalıdır.” 
M.K. Atatürk

Cumhuriyet ‘in Türkçe Alfabesi ile yaratılan Harf Devriminin yasal 
kimlik kazanması 1 Kasım 1928 dır. “ Mustafa Kemal Atatürk 1907 
Yılında Selanik’te Vardar isimli kahvede Bulgar Türkolog İvan 

Manolov’a,  ilerisi için görüşlerini anlatırken şunları söylüyor:
“… Batı uygarlığına girmemize engel olan yazıyı atarak Latin kökünden 
gelen bir alfabe seçmeli, kılık kıyafetimize kadar her şeyimizi de 
Batılılara uydurmalıyız. Emin olunuz bunların hepsi bir gün olacaktır. “ 
(1) 
Cumhuriyet  “aydınlanmasının” en önemli devrimlerinden birisi 
kuşkusuz, Harf Devrimi ile geliştirilen yeni Türk Alfabesinin hayata 
geçirilmesidir. Türkler, tarih boyunca değişik alfabeler kullanmışlardır. 
Türklerin kullandığı ilk alfabe, Göktürk Alfabesi’dir. Bu alfabe aynı 
zamanda ilk millî alfabemizdir. Bundan sonra Uygur Türkleri kendilerine 
özgü bir alfabe kullanmışlardır.  İslâmiyet’in kabulünden sonra Arap 
Alfabesi kullanılmaya başlanmış ve böylece dil, Osmanlı İmparatorluğu 
boyunca Arap ve Fars dilleri ve kültürünün etkisine girmiştir. Giderek 
medrese eğitiminde Arapça, edebiyatta Farsça ağırlık kazanmış.  Arap 
alfabesi halkın kolay öğrenemeyeceği ve kullanamayacağı güçlük 
ve uyumsuzluklar içerdiğinden okuma yazma oranı binde birlerde 
kalmış. Türkçe Dili,  Arapça ve Farsça sözcüklerin günlük hayatta bile 
kullanıldığı,  yoz bir dil olmaya yönelmiştir.
 
Çoğunluğu Türk kökenli olduğunu bilmese de, Anadolu topraklarında 
yaşayan halk Türkçe konuşmaktadır. Örneğin 1277 yılında Konya’yı 
ele geçiren Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Bugünden sonra divanda, 
dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil 
kullanılmaya!” buyruğunu vermesi anımsanmalıdır..(2)

Osmanlı toplumunun yönetim merkezi olan İstanbul’un saray ve sözde 
aydın kesimi Arapça ve Farsçayı yazı ve edebiyat dilini öne çıkarırken, 
medrese eğitiminde de söz sahibi olan din adamları Kuran’ın dili 
Arapçadır diye sanki Arap dilinin kendisi kutsalmış ya da onda büyülü bir 
güç varmış, anlamadan da Kuran’ı ya da hadisi Arapça olarak söylemek 
din sahibi olmaya yetermiş gibi dine de, akla da aykırı bir tutum, 
yüzyıllarca sürdürülmüştür. (2)

1 Atatürk ve Yazı Devrimi, Yaşar Öztürk. Bütün Dünya sayı 2012/8 1 Ağustos 2012
2 www.serenti.org/latin-alfabesine-neden-gectik
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Dil ve Alfabe
Toplumları birbirinden 
ayıran, toplumun 
içselleştirdiği ve 
yaşadığı; aile, eğitim, 
bilim, iletişim, 
devlet, din, dil... bir 
toplumun sosyal varlık 
kurumlarıdır. Her 
toplumda var olan 
benzer ya da çok farklı 
özellikler gösteren bu 
sosyal kurumların tümü, 
toplumsal kültürü ve 
kimliği oluşturur. Tüm 
bu sosyal kurumlar 
içinde dilin önemli 
ayrıcalığı vardır. Çünkü 
dil, iletişimi ve etkileşimi 
sağlayan, tüm toplumun 
yaşamını, geleneğini 
ve bilimini yaşatan ve kuşaklara taşıyan tek 
araçtır.
 
Dil, her ne kadar bir iletişim aracı olarak 
tanımlansa da, milletlerin gelişmesine 
öncülük eden, geçmişiyle geleceği arasında 
köprü görevi gören bir kültür mirasıdır.  
Ayrıca dil,  tüm teknik, ekonomik ve toplumsal 
bilim dallarında bilimsel düşüncenin 
taşıyıcısı ve eğitimin aracıdır. Dilin bir işlevi 
de, kuşkusuz düşünmenin yaratıcılık aracı 
olmasıdır.  Tüm toplumsal bilimler ve teknik 
bilimler insan zihninin düşünebilirliğinden 
gelişe gelmiştir. İnsanı diğer yaratıklardan 
ayıran düşünebilme yeteneğidir ancak 
sonuçları, sözcüklerle dile dönüşmediği 
sürece bir işleklik kazanamaz, üretemez, 
iletilemez. (3)

Cumhuriyet Devrimi Alfabe ve Dil 
 Cumhuriyet ile yönünü gelişmiş batının 
olanaklarından yararlanma ve gelişimine 
ayak uydurabilmek için, Türk Diline hiç uygun 
olmayan Arap alfabesini terk etme gereğini 
ancak,  Ata’nın ileri görüşü ve yönlendirmesi 
ile gerçekleştirebilmiştir.

Latin alfabesinden esinlenerek Türkçe söz ve 
ses dizimine uygun ve kolayca öğrenilebilir 
bir alfabe Harf Devrimi ile kazanılmıştır. 
Konuşulan dilin seslerini tanımlayan harfler 
dizisi olan yeni alfabe, Türk toplumunu millet 
yapan özgün dilinin yeniden kazanmasını 
sağlayan değişimin, temel araçı olmuştur. 
Harf Devriminin gerçekleştirilmesi diğer 
devrimler gibi kolay olmamıştır. Ancak bunu 
zorunlu kılan Atanın kesin kararlılığıdır. 
İnsanlığı yeni bir çağa götüren “Sanayi 
Devrimini” yakalayamamış olmanın, Osmanlı 
İmparatorluğunu küçük bir kasaba yapan 
“Montrö Analaşmasını“ imzalamaya boyun 
eğdiren etmenlerin arasında kuşkusuz, 
teknik, bilim ve ekonomik alanda batıya 
yetişememenin payında dil ve dil kültürünün 
payı yadsınamaz.

Batının bilim ve teknolojisinde olduğu 
kadar, insan değerlerini de özümseyememiş 
olan toplumu değiştirmenin gereğini, 
yazı ve dil devrimini hızla gerçekleştirme 
ve yaygınlaştırmada gören Atatürk, bu 
kararlılığını şöyle özetliyor. “.  Eğer bugün 
beyinlerimizi demir çerçeve içinde bulunduran 

3 Kaynak: http://www.forumlord.net/komposizyon-ornek-arsivi/121746-turk-dilinin-onemi-ile-ilgili-
kompozisyon.html#ixzz2EHTMRkjy., http://www.forumlord.net/sorular-cevaplar/100279-turk-dilinin-
korunmasinda-turk-kulturunun-onemi-nedir.html#ixzz2EHSMtSzT
4 Bütün Dünya sayı 2012/8 1 Ağustos 2012
5 Ne yazık ki,  1980’lerde Kurumun amacı devletin amacı olmaktan çıkarılmış ve toplumun bir kesiminin eskide 
kalma eğilimi kurumu işlevsiz bırakılmıştır

bu kıskacı parçalayamassak, bütün ihtilal ve 
devrim başarılarının mutlu sonuçlarına karşın 
parçalanırız... Ulusu bilgisizlikten kurtarmak 
için, kendi diline uymayan Arap harflerini 
bırakıp Latin kökünden Türk harflerini 
almaktan başka çıkar yol yoktur!” (4).

Dilin yaygınlaşmasının getireceği çağdaş 
olanaklardan öncelikle yararlanabil-mek 
ve milli bir kültür kazanabilmek için; yeni 
Türk harfleri ile başlayan dil devrimi Türkiye 
Türkçesi sözcüklerini kaynak edinecek bir 
Türkçe sözlüğünü yaşatmak, geliştirmek ve 
“dilimizi yabancı diller boyunduruğundan 
kurtarmak” amacı ile 1932 de “Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti “ adı ile kurulan “Türk Dil Kurumu” 
bu değişimin gereklerini yerine getirmekle 
görevlendirilmiştir. 
“Dilin yeni Alfabe” ile doğru öğrenimini, 
düzgün kullanımını, yalnışsız yazılmasını 

sağlayacak ana yapıtları ortaya kayma 
sorumluluğu taşıyan tek kuruluş olmuştur 
Türk Dil Kurumu. (5) 

Kuşkusuz, harf devrimi yazı dilinin yeni alfabe 
ile gelişmesini beraberinde getirdi. Yeni alfabe 
ve yazı dilini tanıtmak ve öğretmek için yurt 
çapında yoğun çalışmalar başlatıldı. Örneğin 
ta 1925’lerde, bir kurul ilaçlara verilecek 
Türkçe isimler ve kutuların üstüne halkın 
anlayacağı açıklamaların yazılması, bir başka 
kurulun, sokak isimlerinin Türkçeleştirilmesi 
çalışmaları çarpıcı örneklerdendir. 

Dilin zenginliği ya da yoksulluğu dilin 
her alanda özgünce kullanılabilirliğinin 
ölçüsüdür. Hayatın her alanında yeni olgular 
ve uygulamalar genişledikçe, yeni problemler 
ortaya çıktıkça ancak “kendinden” çözümler 
üretme çabası içerisinde dil zenginleşecektir.
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Türkçe Bir Eğitim, Bilim ve 
Teknoloji Dili de Olmalıydı.
Görülmektedir ki, halkın inancını bilerek 
oluşturup kendi dilinde, bilim ve değer 
üretmesi, uzun yıllar olanaksız olmuştur. Bu 
koşullar altında bilim dilinin de kısa zamanda 
Türkçe olması düşünülemezdi. Bu konu eğitim 
kurumlarına ve başta üniversitelere düşen bir 
sorumluluktu...
Batıya açılan Türkiye bir ölçüde eğitim devrimi 
de yaparak bilim ve teknik kaynakları ve 
yenilikleri batıdan aktarmaya da koyuldu. Yeni 
alfabe ile özellikle Orta ve Yüksek Eğitimde 
ilişkili konularda kaynak ve ders kitapları hızla 
Türkçeye çevrilerek uygulamaya açıldı. Ne 
yazık ki bunlar yapılırken Teknik ve Bilimsel 
terim ve sözcükler ya Türkçe okunuşu ile ya 
da bozulmuş Türkçe yazımı ile aktarıldı. Her 
bilim ve uygulama dalında Türkçe sözcük ve 
terim yaratılarak “bizden yapılmasına” özen 
gösterilmedi. Ulu önderin “Geometri Kitabı “ 
olmasaydı belki dörtgene “kuadratur, üçgene 
“triangular”, ya da “müselles “ demeye 
devam” diyecektik...

Genç Bilişimcilerin Katkısı
21. Yüzyıla geçerken yaşanan yüzyılın büyük 
devrimi kuşkusuz yeni toplumları oluşturan 
“Bilişim” Devrimidir.  Endüstri devriminden 
daha etkili öğeleri ile yeni bir yaşam, 
uygulama, bilim ve teknik olgular dizgeleri 
getiren Bilişim Devriminin ayak sesleri 
“Bilgisayar” adı verilen, insan zekasının son 
ürünü olan,   özdevimli programlanabilir 
araçla 1960’larda duyulmuştur. Bu yeni 
teknolojiye bugün bir de sınır ve coğrafya 
tanımayan “iletişim”eklenince Bilişim- Bilgi 
toplumu adı  ile gelişen  yeni bir yüz yıl 
açılmıştır. 
Beraberinde yeni bir teknik mühendislik 
bilimini de yaratan bu yeni, çok amaçlı 
uygulamalı bilim, “Bilişimi en çok geliştiren ve 
üreten ülkenin dilinde- İngilizce Dilinde”, bize 
göre yabancı dilde,  bir dizi özel kavram, kural, 
terim ve sözcük de oluşturarak, yeni bir ortam, 
konuşma ve yazı dilini bozan yeni bir oluşumu 
da kaçınılmaz olarak beraberinde getiriştir. 
Kimi ülkelerin bu konuda yasal önlemler 
aldığını biliyoruz.
Hepimizin bilip heyecanla söylediğimiz 
Onuncu yıl marşının;  “On Yılda On Beş Milyon 
Genç Yetiştirdik” dizeleri aynı zamanda 

Cumhuriyetin Aydınlanma devriminin 
yetiştirdiği genç, dinamik, çağdaş bilgili 
insanları “Bilgisayarı” en gelişmiş çağdaş 
ülkelerle beraber ülkemizde de kullanıma 
koyarken; bu bilim ve teknolojinin dile getirdiği 
terim ve sözcükleri “kendi dilinde” herkesin 
kolaylıkla kullanabileceği, seslendirebileceği 
Türkçe konuşma ve Bilim Dili yapmayı ilke 
edinmişlerdir.
Bu girişimin el ile tutulur ilk çıktıları konunun 
baş mimarı ve terim üreticisi Dr. Aydın Köksal 
olmuştur. Diğer taraftan bir avuç bilişimcinin, 
kısaca “…alanında çalışanları bir araya 
getirmek, yeni teknolojiyi yurt kalkınmasına 
katkı ile ve verimliliği arttıracak biçimde 
kullanılmasını sağlamak…” gibi amaçlarla 
1971 Yılında kurduğu Türkiye Bilişim Derneği-
TBD’ nin ilk çalışma Gruplarından biri,  
“Terim Kolu Çalışma Grubudur.  İlk yıllardan 
başlayarak,  Bilişim Terimleri Üretme ve 
Yayma” görevini üstlenmiş olan Terim 
Kolu, 4 yıllık bir çalışma ile,  1996 da üç bini 
aşkın Yabancı Bilişim Terim ve Sözcüğüne 
Türkçe karşılık 
oluşturmuş ve 
bu çalışmayı 
içeren “Bilişim 
Terimleri Sözlüğü” 
kitapçığını 
Mayıs 1996 da 
yayınlamıştır. 

TBD Terim kolu bu 
konudaki ikinci büyük hamlesini beş yıllık bir 
çalışmadan sonra, 2000 yılında 12.000 den çok 
Türkçe karşılık içeren sözlüğü www.tbd/sozluk 
web sitesinden kullanıma açmıştır.  
Özellikle İngilizce bilişim terim ve sözcüklerine 
Türkçe karşılık bulma ve kullanma konusunda 
ülkede bilişim teknolojisi pazarlayan yerli 
ve yabancı kökenli şirketlerdeki kimi 
bilişimcilerin çalışma ve destekleri de 
konunun yaygınlaşmasına etkili olmuştur. 
Örneğin, TBD tarafından yayımlanan ilk Bilişim 
Terimleri Sözlüğünün çalışma grubunda 
Bilkom, Simens, IBM, Microsoft şirketlerinin 
“terim” ilgilileri katkıda bulunmuşlardır. 
TBD Çalışmalarında çeşitli bilişim 
katmanlarında çalışan yirmiden çok TBD 
Üyesi görev almıştır. Bu arada Türkiye 
Bilişim Vakfı çatısı altında Dr.Tuncer Ören 
öncülüğünde kurulan Terim Çalışma Grubu 
ve özellikle Ören tarafından Bilişimin içi 

ve yakın komşuları için, süregelen Türkçe 
karşılık üretme çalışmaları önemlidir.(6) TBD 
Sözlüğünün ayrıcalığı alanında uzman geniş 
bir kurul tarafından geliştirilip onaylanarak 
hazırlanmış olmasıdır. 
TBD Dışında Bilişim Terimleri Sözlüğü 
geliştiren önemli çalışmalarda  konuyu 
“kendinden etme” çabasına katkı vermektedir.  
Bu çalışmalar gösteriyor ki, bu gelişime 
gereksinme doğmuştur ve vardır.

Türkçe Alfabe ve Bilişim
Endüstri devriminden sonra 21. yüzyıl 
aşamasının bilim ve teknolojiye getirdiği 
bilgisayar türleri ve ona bağlı iletişim yapısı  
teknolojilerini kullanma ve yararlanma 
düzeyleri bugün çağdaş olmanın temelini 
oluşturmaktadır.  Devletlerin, küçük büyük 
şirketlerin ve bilimin her alandaki yarışında 
temel kurgu bilişim teknolojileri olarak 
karşımıza çıkıyor.
Ülkelerin gelişmişliği; gerek yönetimsel 
gerekse teknolojik başarımları bu teknolojinin 
geliştirdiği yöntemlerin kullanılması ya da 
bilimsel ve uygulama ölçütleri ile büyüyor.  
Ülkelerin gelişmişlik ölçülerinden biri olan 
okuma yazma oranı yerini bilgisayar ve iletişim 
teknolojilerini “yararlı” kullanabilme becerisi 
ile ölçülüyor.  Bilgisayar ağları aracılığı ile 
sınır tanımayan bir birliktelik ve iletişim 
geliştikçe gelişiyor. Bu alanın gerek ön yüzüne 
gerekse arka yüzüne baktığımızda yürütümün 
temeldeki ilk yapısı sayısal tanımlamayı da 
içine alan Latin Alfabesi olarak karşımıza 
çıkıyor. 
Türkiye’miz Arap Harfleri alfabesi ile bu 
ortama ve çağa nasıl katılabilir ya da yeni 
teknolojiye paralel ayak uydurabilirdi? 
Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet  
Devrimlerinden biri olan, yeni Türkçe 
Alfabesinin çağdaşlığı getiren ne kadar önemli 
ve katkılı olduğu ispata gerek olmayacak 
açıklıkta ortadadır. 

Bu Gün
Bugün Türk Dili, temel sözlüklerini geliştirmiş, 
biçim bilgisi yeterince incelenmiş, sözcük 

yapım ekleri işlerlik kazanmış, sözcük 
dağarcığı yeterine büyümüştür. Gelişen 
Türkçe, en gelişmiş dillerden her tür çeviri 
yapılabilen yetkin bir içerik kazanmıştır.  
Ana dilin kök ve eklerinden yeni bir kavramı 
tanımlayan “terim” ya da “sözcük” türetmek 
olanaklıdır. Bu oluşumda yerel ağızlardan, 
eski betiklerden kalmış isim ve fiilerden yeni 
kök ve köklere ulaşılabilir. Ayrıca, Türk Dil 
Kurumunun Derleme ve Tarama Sözlükleri 
kaynak olabilir zenginliktedir(7).
 
Göreve Devam ve Öneri
Bu yazı ile bilişimcileri son Onikibin’lik “Bilişim 
Terimleri Sözlüğü”nü güncelleştirmek için, 
yaklaşık iki yıl sürecek bir çalışmaya davet 
etmek istiyorum. Çalışma programı, çalışmaya 
katılacak alanında uzman kişi ve kuruluşların 
çokluğuna, kimi katılımcılardan gelecek 
önerilere göre daha sonra saptanabilir. 
Örneğin, çalışmanın süreci;  öncelikle Türkçe 
karşılık aranması ön görülen sözcük ve 
terim havuzunu belirlemek, ilgi alanlarına 
göre sınıflamak ve ilgi çalışma alt gruplarını 
saptamak ve ön çalışma için ilgi alanlarına 
ayrılmış terim ve sözcükleri ilgi alt gruplarına 
dağıtmak ve belirli süre çalışacak alt grupların 
belirleyecekleri en az ikişer karşılıktan 
oluşacak alt grup listelerini toplanacak 
alt gruplar karma grubunda incelemek 
ve olanaklı ise bir karşılığa indirgemek ve 
sonuçta İngilizce Türkçe karşılıklar listesini 
hazırlamak ve olanaklı görülürse listeyi tüm 
TBD Üyelerinin görüşüne sunmak, Türkçe ve 
Türk Diline uygunluk yönünden Dil Derneği 
ilgililerinin incelemesine sunmak ve sonuçta 
oluşturulacak, sonuç karşılıklar dizgisini 
kullanılmakta olan sözlüğümüze eklemek 
şeklinde bir süreç izlenebilir. 
Terim Çalışma Grubu üyeliği ve önerileriniz 
için 2013 yılının ilk ayının sonuna kadar 
tbdterimkolu@tbd.org.tr adresine ya 
da kkilan@baskent.edu.tr adresine 
gönderebilirsiniz. 

20 Aralık 2012 Ankara

6  Dr. T.Ören’nin hazırladığı “Veriable” sözcüğünü içeren tamlamalar sözlüğü Bilişim Dergisinin 143 ve 144. 
sayısında bulabilirsiniz. Örneğin: “Lead variable-Öncü değişken”, “Sentential variable-tümcesel değişken” gibi
7 Örneğin, “client” sözcüğüne bir karşılık ararken, tanımın temel işlevi “istemek-bir şeyin kendisine verilmesini ya 
da yapılmasını söylemek, dilemek..” anlamını içeren fiili ile örtüşmektedir. ismin son hecesindeki “ci” takısı Yapan, 
yerine getiren, mesleği o olan anlamını ekler. Böylece “client” sözcüğüne Türkçe karşılıkta “istemci” sözcüğü 
yeterince anlamlı ve Türkçe söz dizimine uygun olarak türetilmiştir.  
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