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Giriş
Okumakta olduğunuz yazının yazarının konuyla ilgisini bilmek istersiniz diye kendimle 

ilgili kısa bir giriş yapmalıyım. Bilişim konusuna çok erken başlama şansım oldu. 1963-
1967 yılları arasında İstanbul’da bir bilgisayar şirketinde (IBM Türk) sistem uzmanı olarak 
çalıştım. ABD’de sistem mühendisliği konusunda doktora çalışmalarımdan sonra 1971-
1996 yılları arası, Kanada’nın resmi iki dilinde (İngilizce ve Fransızca) eğitim ve araştırma 
yapılan Ottava üniversitesinde bilgisayar bilimi profesörü olarak çalıştım. Erken emekliliğimi 
aldığım 1996’dan beri de emeritüs profesör olarak özellikle benzetim ve yazılım etmenleri 
alanlarındaki araştırmalarımı, dolayısıyla yayınlarımı ve profesyonel kuruluşlar ile konferans 
ve seminerlerdeki etkinliklerimi sürdürmekteyim. Bilişimde özenli Türkçe konusundaki yazı ve 
etkinliklerim için kaynak: [1].

Bilişimde Yeni Kavramlar
Günlük yaşamımızın çeşitli yönlerini de etkileyen bilişimin bilimsel, mühendislik, teknikbilim 

yönleri ve sosyal alandaki etkileri çok önemli olduğu gibi, bilişim ayrıca günümüzde pek çok 
uygulama alanına da altyapı sağlamakta. Çok geniş bir etki alanı olan bilişimdeki yenilikler ve 
sosyal alandaki etkileri, yepyenı kavramların dolayısıyla özellikle İngilizce pek çok yeni terimin 
ortaya çıkmasına neden olmakta. Bu nedenle, TBD’nin Özenli Türkçe Çalışma Grubu olarak, 
bu çalışmadan amacımız, henüz TBD Bilişim Terimleri Sözlüğünde olmayan ve çoğu yeni olan 
İngilizce kavramları belirten terimlerin (1) listesini (dizelgesini) hazırlamak ve bu listeyi sürekli 
güncellemek ve (2) bu terimlere Türkçe önerilerde bulunup bunları doğruluk, tutarlılık ve 
Türkçe sözvarlığına uygunluk bakımından irdeledikten sonra Türk bilişimcilerinin beğenilerine 
sunmaktır. 

Bilişimde Türkçe Yeni Terim Önerileri için Yöntem
Türkçede terim üretirken tuttuğum yolu daha önceki bir yazımda [2] şöyle özetlemiştim: 

“Uğur Mumcu’nun ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz’ özdeyişine uygun olarak 

(1) önce kavramları ve yakın kavramları ayırtıları ile anlamak, 

(2) yapabiliyorsak terimlerin karşılıklarını birden fazla yabancı dilde öğrenmek, 

(3) kültür farklarına göre aynı kavramın değişik dillerdeki karşılıklarını irdelemek ve 

(4) gerekli kaynakları kullanarak akıl ve beğeni süzgeçlerinden geçirip öneriler üretmek 
olumlu bir yaklaşım olur.”

İngilizce terimlerin değiştirmeden kabullenilmesi konusunda çoğunlukla şu savı da okur ya 
da duyarız [2]: “’Teknolojiyi geliştirenler terimleri de üretirler; bizlere de –Türkçe karşılıklarını 
bulmak yerine– o terimleri kullanmak düşer’ yanıltmasına kanmadan önce sorunu daha geniş 
bir açıdan irdelemek yararlı olabilir.” 
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İnandırıcı gibi görünen bu sav doğru olsaydı ne “uçak” ne “denizaltı” terimleri Türkçemizde 
olabilirdi; zira uçak da denizaltı da ilk olarak Türkiyemizde yapılmamıştı. Türkçede “cep 
telefonu” hatta kısaca “cep” de dediğimiz iletişim aracının İngilizcede adları “cellular phone”, 
“cell phone”, “mobile phone” ya da “hand phone”dur. İyi ki İngilizce adı Türkçeye çevirme yerine 
Türkçe bir terim bulunmuş. Yoksa hücresel veya gözesel, hatta “sellülar” veya “sel” telefon 
veya gezgin ya da mobil telefon diye adlandırılabilirdi. Cep telefonlarının, bankacılık işlemleri 
ve uzaktan kontrol dahil çok daha fazla işlevi olabilecek şekilde bilgi işlem yeteneklileri için 
kullanılan akıllı telefon (İng. smart phone) çok yerinde bir terimdir. Benzer şekilde, ek bazı bilgi 
işlem yeteneği ile asıl işlevini daha iyi yapabilen araçlara akıllı denmesine de “akıllı bilet” veya 
“akbil” Türkçemizde güzel örneklerdir.  

Terim önerilerinde birden fazla konuyu da dikkate almayı tasarlıyorum. Bunlar önerilen 
terimlerin: (1) doğru ve tutarlı olmaları, (2) Türkçe olarak dil zevkimize de uygun olmaları ve aynı 
zamanda (3) kendimizi aşmak ilkesine de uygun olmalarının sağlanması olarak özetlenebilir. 

İlk ve son koşullar birbirlerine karşıt gibi gelebileceği için bazı örnekler vermem yararlı 
olabilir. 1960’larda gerek yayınlarımda gerek konuşmalarımda kullanmış olduğum bazı terimler 
şunlardı: “sevk ve idare”, “elektronik beyin” ve “simülasyon”. Şimdi bu sözcükler yerine 
“yönetim”, “bilgisayar” ve “benzetim” demem eskiden kullanmış olduğum sözcük ya da terimleri 
tutarlı bir şekilde kullanmayı sürdürmediğim anlamında olmaktan çok uzak. O zamanlar üstelik 
“Türk Sevk ve İdare Derneği” adlı bir dernek bile vardı. Dolayısıyla eskiden “sevk ve idare” 
denmiş olması artık “yönetim” denmesine engel değil. Üstelik kendimizi aşamazsak hiçbir 
ilerleme yapamayız. Değerli dostum Prof. Aydın Köksal’ın “bilgisayar” terimini daha önermemiş 
olduğu o yıllar “elektronik beyin” ve “kompüter” sözcükleri kullanılırdı. İlk olarak 1965 yılında 
duyduğum “simülasyon” terimini benimsemiştim. Yıllar sonra Fransa’da konusundaki ilk 
uluslararası Fransızca bir konferansın açılış konuşmasını, çağrılı olarak, Fransızca yapmamın 
ardından terimin Türkçesi olan “benzetim” terimini kullanmaya başlamıştım. 

Kanada’da 1995’te program başkanı olarak düzenlediğim uluslararası bir konferansın bildiri 
kitabının önsözünde kendini aşmak konusunda şunları yazmıştım [3]: “İlerleme için esas olan 
rekabet, kendini aşma yetenek, istek ve güdüsünü de gerektirir. Kişi, kurum veya ülke olarak 
kendilerini aşamayanlar başkalarını geçemez. Dolayısıyla ilerleme için zor olan kendini aşmaktır.” 

Bilişimdeki Yeni Kavram ve Terimlere Örnekler
TBD Özenli Türkçe Çalışma Grubu’nun “kaynaklar” sayfasından erişilebilen “Türkçe Bilişim 

Terimleri Sözlükleri” sayfası [4] 27 tanesi bilgisunardan (İnternet) erişilebilen toplam 52 Türkçe 
bilişim sözlüğünü listelemekte ve bu konuda zengin bir kaynağa erişim olanağı sağlamakta.

“Bilişimde yeni kavramlar için İngilizce terimlere örnekler” adlı ekte verilen örnek İngilizce 
bilişim terimleri kabaca dört öbeğe ayrılabilir. (1) “Pancake people”, “quantum computing”, 
“endogenous input” gibi terimlerin bir kısmı, Türkiyemizde henüz yaygın olarak kullanmadığımız 
bazı yeni kavramları göstermekte. (2) “Cloud computing”, “affective computing”, “big data”, 
“virtual tour” gibi Türkçemizde kullanılan güncel terimler. (3) “Agent-based technique”, “fuzzy 
optimization”, “visual perception” gibi epeydir kullanılan kavramlar. (4) Bunların dışında, büyük 
bir emekle hazırlanmış olan TBD Bilişim Terimleri Karşılıklar Sözlüğünde [5] o zamanlar yer 
almamış terimlerin de listede yer alması düşünülmekte. Amacımız yeni ya da göreli olarak yeni 
bilişim kavramlarının Türkçelerini geliştirip kolayca erişilebilecek şekilde Türk bilişimcilerinin 
beğenilerine sunmak ve önermiş olduğumuz Türkçe terimlerin daha güzel ve doğruları hakkında 
uyarılar geldikçe listelerimizi güncellemektir. 

Bu dizelgeye (listeye) İngilizce yeni terimler eklemek amacıyla çeşitli kaynaklardan 
yararlanmayı tasarlamaktayım: “Word spy” [6], “Webopedia” [7], “Netlingo” [8], Bazı 
sözlüklerin özel yayımları, örneğin “Oxford” sözlükleri [9], Bilişim konferansları. (Yalnız son üç 
ayda bu amaçla kullanılmak üzere 130’dan fazla konferans hakkında bilgi birikti.) ve gerek iş 
birliği yapacağım meslekdaşlardan gerek okuyuculardan gelecek öneriler. Özellikle Word spy, 
Webopedia ve Netlingo sitelerinde pek çok çok terimin İngilizce tanımlarını bulmak da kabil. 

Bu liste bir yandan yeni kavramları gösteren İngilizce terimlerle güncellenecek, TBD’nin 
Özenli Türkçe Çalışma Grubunun bir alt grubunca Türkçe karşılıklar önerilecek ve irdelendikten 
sonra Çalışma Grubumuzun sitesinde ve bazen TBD’nin dergisi Bilişim’de beğenilerinize 
sunulacaktır. Okuyucularımızdan gelecek düzeltme ve önerileri de daha sonra yayımlamayı 
tasarlamaktayız. Ek’te verilen 675 terime şimdiden Türkçe karşılık önermek isterseniz ve 
eklenmelerini istediğiniz başka İngilizce terimleri bana (toren@acm.org) şimdiden bir ileti ile 
önerebilirsiniz.  
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