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Matematik Terimleri Üzerine Birkaç Söz
Timur Karaçay*

ürkçe Bilim Terimleri Sözlü¤ü’nün haz›rlanmas›, kuﬂkusuz her bilim adam›m›z› heyacanland›racak bir olayd›r.
Terim üretimi baﬂlang›çta çok zordur. Bilim terimlerinin büyük bir bölümü henüz dilimizde tutunmam›ﬂ, yerleﬂmemiﬂtir. Bu nedenle, ortaya ç›kacak ürün, bak›ﬂ aç›lar›na göre bilim adamlar›m›zca
farkl› biçimlerde eleﬂtirilecektir. ‹lk bas›mlarda
böyle bir yap›t›n eksiksiz ve kusursuz olmas› beklenemez. Sözlük bilim adamlar›na sunulduktan bir
süre sonra tutulan ve tutulmayan terimler ortaya ç›kacakt›r. Tutulmayanlar için zamanla daha iyi öneriler gelebilir. Bilim dilimiz bu süreci yaﬂamak zorundad›r. Matematik Terimleri Sözlü¤ü’nün ilk bas›m›, bir benzetmeyle, bebeklik ça¤›n› yaﬂayacakt›r.
Sonraki bas›mlar›n›n giderek kusurlar›ndan büyük
ölçüde ar›naca¤›n› umabiliriz. ﬁimdi yap›lacak iﬂ,
bu bebe¤i büyütmektir. Onu gelecekte bilim ve sanat adamlar›m›z elbirli¤iyle olgunlaﬂt›racakt›r.
Terim üretimi ve seçimi, büyük ölçüde, dilde
güdülen amaca ba¤l›d›r. Türkçeye karﬂ› tutumlar›na göre matematikçilerimizi aﬂa¤›daki dört gruba
ay›rabilece¤imizi san›yorum.
1. Türkçenin e¤itim ve bilim dili olabilecek yap›ya ve zenginli¤e sahip oldu¤una inananlar. Bu
gruptakiler, özellikle ilk ve ortaö¤retimde matematik terimlerinin Türkçe olmas›n› kuvvetle isterler.
Bu grup, matematikçiler aras›nda en küçük az›nl›¤› oluﬂturur.
2. Türkçenin bilim dili olabilecek yap›ya ve
zenginli¤e sahip olmad›¤›na inananlar. Bu gruptakiler, tutunmuﬂ görünen Osmanl›ca terimleri korurken, Frans›zca ve ‹ngilizce terimleri de kullan›rlar. Terim türetirken Türkçe kök ve ek aramazlar.
Böylece dilin daha zengin olaca¤›n› savunurlar. Bu
gruptakiler büyük ço¤unlu¤u oluﬂturur.
3. Küreselleﬂen dünyada bir tür evrensel bilim
dilinin do¤makta oldu¤unu düﬂünenler. Bunlar, bilimin ve teknolojinin üretti¤i her yeni terimin, oldu¤u gibi dilimize girmesi gerekti¤ini; bu yap›lmazsa, Türk halk›n›n gelece¤in dünyas›nda di¤er
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Aç›k Ça¤r›
Türk Dil Kurumu’nun ilkini 1983’te, ikincisini 2000’de ayr› ayr› yay›mlad›¤› ve amaçlar›yla nitelikleri çok farkl› olan Matematik Terimleri Sözlü¤ü ad›n› taﬂ›yan iki ayr› yap›t veri taban›na kaydedilmiﬂ ve http://matematik.baskent.edu.tr web sayfas›na konmuﬂtur. Bunlar›n
d›ﬂ›nda baﬂka kaynaklar da olabilir.
Art›k yeterli bir Matematik Terimleri Sözlü¤ü haz›rlamak için zaman›n geldi¤ini ve koﬂullar›n buna elverdi¤ini düﬂünüyorum. Yeterince
önkaynak birikmiﬂ ve bu iﬂi hevesle yapabilecek
çok say›da genç matematikçimiz yetiﬂmiﬂtir.
Gücümüzü birleﬂtirirsek, iyi bir Matematik
Terimleri Sözlü¤ü yaratabiliriz. Haydi, bu iﬂi nas›l yapabilece¤imizi hep birlikte tart›ﬂal›m. Sonra el ele verip bu iﬂi kotaral›m.
Sayg›lar›mla,
Timur Karaçay
halklarla kolay iletiﬂim kuramayaca¤›n› savunurlar. Bu nedenle, Türkçeye ço¤unlukla Frans›zca ya
da ‹ngilizce okunuﬂlar›yla giren yabanc› terimlerden kurals›z olarak yeni terimler türetirler.
4. Türkçe terimler konusunda hiçbir düﬂünce
ve kayg›s› olmayanlar. Bu gruptakiler keyiflerine
düﬂkündürler. Türkçenin de kendine özgü bir yap›s› ve kurallar› oldu¤unu gözard› ederek, terimleri
tasas›z ve kurals›z türetip kullan›rlar.
Türk Dil Kurumu’nun (TDK) 1983’te yay›mlad›¤› Matematik Terimleri Sözlü¤ü [MAT02] birinci gruptakilerin, 2000’de yay›mlad›¤› Matematik
Terimleri Sözlü¤ü [MAT01] ikinci ve üçüncü
gruptakilerin anlay›ﬂ›n› yans›t›r.
Bu iki grup aras›ndaki keskin ayr›m› belirten
pek çok örnekten birini söylemek yetecektir. Birinci sözlük, generator terimi yerine üreteç terimini
koyar ve tan›m› üreteç baﬂl›¤› alt›nda verir. Generator terimini ‹ngilizce karﬂ›l›¤› olarak belirler. Bu
sözlükte as›l terim üreteç’tir. ‹kinci sözlük ise, bilim dilimizde oldukça tutunmuﬂ görünen üreteç terimi yerine generatör terimini koyar. Üreteç terimi-
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nin tan›m› üreteç baﬂl›¤› alt›nda verilmez, onu generatör terimine gönderir. Tan›m generatör baﬂl›¤›
alt›nda yap›l›r. Böylece as›l terimin generatör oldu¤unu vurgular.
Bu iki görüﬂün hiçbirine önyarg›yla yaklaﬂm›yorum. Hiçbiri mutlak do¤ru ya da mutlak yanl›ﬂ
olmayabilir. Ama, terim türetme üzerinde hiç düﬂünme f›rsat› bulamam›ﬂ genç matematikçilere küçük bir önerim var: Terimlere yandaﬂ ya da karﬂ›
bir tutum tak›nmadan önce birkaç yüz terim üzerinde düﬂününüz. Ayr› kavramlara ayr› terimler
karﬂ›l›k getirmeyi deneyiniz. Sorunun çok kolay olmad›¤›n› göreceksiniz. Bunun yan›nda Türkçenin
yap›sal zenginli¤ini de keﬂfedeceksiniz. Kimbilir,
belki de (varsa) önyarg›lar›n›z› da de¤iﬂtirmek zorunda kalacaks›n›z.
http://matematik.baskent.edu.tr web sayfas›nda her terimin yan›nda hangi sözlükten al›nd›¤› yaz›l›d›r. Örne¤in,
generatör MAT01[... ]

terim tan›m›nda yer alan MAT01 belirteci, terimin
TDK’nin 2000’de yay›mlad›¤› son Matematik Terimleri Sözlü¤ü’nden al›nd›¤›n›,
üreteç MAT02 [...]
terim tan›m›nda yer alan MAT02 belirteci, terimin
TDK’nin 1983’te yay›mlad›¤› ilk Matematik Terimleri Sözlü¤ü’nden al›nd›¤›n› belirtir.
MAT02’de Türkçe matematik terimleri türetmede aﬂ›r›ya gidildi¤ini öne sürenler çoktur. Bunlar, hakl› da olabilirler. Zaten o sözlü¤ün haz›rlan›ﬂ amac› o idi: Türkçe köklerden ve Türkçe eklerle matematik terimleri türetilebilece¤ini göstermek... Tutunmayan terimler zaten silinip gidecektir. Dilin geliﬂimi çok dinamik bir yap› içinde oluﬂur. Ona s›n›r koyamayaca¤›m›z› düﬂünüyoruz. Elbette, bir kiﬂi ya da kurum, kendi amaçlar› do¤rultusunda kendi haz›rlayaca¤› sözlü¤e istedi¤i s›n›r›
koyabilir. Bu s›n›r dilin de¤il, sözlü¤ün s›n›r› olacakt›r. Böyle bir s›n›rlamay›, san›r›m, herkes anlay›ﬂla karﬂ›layacakt›r. ♦
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