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on g ü nlerde Türkçed e yaygın laşan yabancı köken li sözlerde n b iri
de iııu /'<1S)'ulIdur ... T eknik bir rerim olarak i 9 9 D 'lı y ıllard a T ürkçede kullanılmaya başlanan inoııasyoıı , son aylarda sa nayiden tarı 
m a, sağlı ktan spora , ikt isacta n bil iş i me pek çok alanda kullanılır oldu . Gün,
delik d ilde de yayg ınlaşan bu sözle ilg ili yazı lanlara, söylenenlere bak rığı nı z 
da T iirkrede la m ka/ıı/ığı olmadığı, Tiirkrede lek bil' sdzle kalıı/allaıııadığl g ib i düş ü ncel er i n di le geriri ldi ğin c tanık olursunuz. Bu d ü ş üncel eri dile ge rirenler.
tekuoloji. eh.:ktrik, telerizyon g ibi sözleri örnek göstererek iUO l'rl Sy OJIUO du ulus lararası bir söz kabul ed il ip ol d uğ u g ibi Türkçede ku ll anı lm ası ge rek tiğ i n i söylüyorl ar. Baş langı ç ta kabul ed ileb ilir g ib i g ör üle n bu düşü nce, kon u biraz
a raş n rı h nca, geçerli liğin i yiririyor. Türkçen in yap ısı gereği yeni söz ve kavramla rı karşı lamad aki g ücü de dikkate aluuncu ineı -asyon g ibi b ir kavramı bü tünüyle karş ı layabi lece k tek bi r sözün rüret il em eyeceği d üşünces i de boşa çı 

@j

k ıyor.

İ navasyon sözü nered en ge liyo r?
Türk çeye İ ngilizceden g eçen inorasyon, Larince hı
ııoııatio sözü ne dayanıyor. Latin cedeki bu söz de
'yeni lenmek; de ğ i şrnek . başkalaş m ak ' anl am ların
daki innoı-a re fiil inden t üremiştir. Bu sözün yapı
sı

da 'içinde, içine' a nlam ındaki iıı ile ' ye rıileşcir
anlamlarında ki nonare
sözlerinden o luşmaktadı r. Noııare söz ü de uoıuts (>
new ) 'yen i' köküne dayanmaktadır (Chanrrell
2DD2: 274 ). Fransı zcada inncration biçiminde kull anılırken ilk kez 1588 ön-

rnek, yeni hale gerirrnek'
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cesinde İng i l i zcede ku llanı lm aya başlanmı ştır ( If'ebJIm Dil/iııe Dlctionary) , Bir
çalış m a veya bi r deney sonucunda ortaya konan yen i bir ürün veya uygulama
an lam ıyla İng il i zcede ku llanıl an innouation , ilıgi/izce-Tiii'kJ~ Sii:;/iik' re ' l'eııilik,
İmı, yeni

bir

cih(I:/fikid)'ô"1JıelJl

rb. ;

Ycnileştirme.

yenilik

pktırma. yeni bir )'iJill c1ll

"b. ortaya atına ' olarak rarum lanrnı şrı r (Atalay 1999 : 18 27 ). İ ng il i zcede iııııo
ııate

biçiminde fıi l,

iınıoratiııe

biçiminde s ıfat,

innoıntor

biçiminde de İ sim ola-

rak k u llanı m l arı bulunmaktad ı r. Ku llanım alanlarına bak ıl d ığ ın da iııo/'{/J)'rııı
sözü nü n yeni bir bu luşrarı çok b ir ürün veya bir ayg ıtra veya bir uygu lamada
yeni lik yapa rak onu iyileştirme. daha yararlı hiile getirme a n lam ı bulunmak tad ı r .

İ ng i l i zcede n Tü rkçeye geç miş olmasına karş ın bu söz ün dilimizde İngi

ve özgün s öy l erı i ş i linıreyşın! biçimleriyle
yaygm laşrnarn ası da d ikkat çek icid ir. T ürkçenin Batı di lleriyle ilk ve etk ili
il işki s i Fransı zca ile o l d uğundan Batı kayn aklı sözlerin T ürk çede kullanıl ı ş ı n
da Fra n sı zca s öyl ey i ş i n etk in o l mas ı d ik ka t çekicid ir. Fran s ızca söy leyi ş bi çim leri adeta İ ng ilizce sözc ük ler i T ü rkçe l eştirrne yolu hal ine gelmi ştir.

lizcedeki özgün
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yaz r lışı iımoratioıı

Bu sözü açıklamak için verilen ilgi çeki ci örne kler aras ınd a diken li tel ve
d i k iş makinesi bulunmaktadı r.
Ek ili ala nları sürülerden korum ak amacıyl a telle
çev irme uyg ulam asın ın bir işe yara rnamas ı üzerine
rellere tak ı lan di ke n biçimindeki ek lenr iler, ürünü
ı~ da ha da yararl ı ve ku llanı lır hale ge ti rm işt i r , D i-

"1 kenli tel , m evcut bir uygul a m a nı n iyileştirilmes i

sonucu ortaya ç ı k m ışrır. Bir b u l uş değil di r mevCU t bi r ürünün g~reksin jmleri n sonucu ola rak yen i leş t i ri l mes i . amaca uygun
kullanı lması için iyi leşti ri l mes id i r.
• J

Buluşların

bazen doğrudan doğ ruya kullanım a lanı 
na ç ı kam amas ı . bu buluştan yarar lanarak onu ür etileb ilir hale ge tirme ve i nsanoğ luna yararl ı bir ayg ıt
olarak su nma da iIıO""')'OIl olarak adland ırı lrrıakra
dır. D ikiş makinesini bu lan ve parentini alan E/im
Hoıre iken, bu makineyi en yara rlı bir biçimde rasarlayurak üreten İsaac M en 'if! Siııger olmuştur. B uluş u uygu lanabilir h ôle geti ren, geli ştiren ve üreten Singer, m arka olarak ku llandığı soyad ı ile bütün dü nyada ranı nrru şnr.

Prof. Or. Şükrü H,lük AKALIN
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'Y enileşim ' ka rşı lığ ı nasıl bulundu ?

Sözü n kavram alanında bir ürüne, bir uygulamaya, bi r ayg ıta hem yen i-

lik get irme hem de onu iy ileştirme özelliğ i bu lu nmakradır. ilıOl'asyolı, ne yalnızca bir yeni lik ne de yal nızca bir buluştur. G elişme, iyileşme içeren bir ye-
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nilik söz konu sud ur. İş te bu özelliklerden yola ç ı kan Türk
Kurumu Gün-:
cel Türkçe Sözlük ve Yazım Kı lavuzu Çalış ma Grubu, 12 Şu bar 2007 gün ü
yap r ı gı toplannda TOK'ye Türkçe gönüll ülerini n gönderdiğ i önerileri de, bas ın da ç ıkan konuyla ilgi li yazı ları da dikkate ald ı. TDK'ye gönde rilen öneriIerin başında yenileşim sözü yer alıyord u. H akkı Devrim de inoııasyon sözüne
d eğ indiği 22 Eylül 2006 günlü köşe yazısında okurlarının önerilerini duyurmuşnı. Sayın Devrim 'e gönderilen önerilerden biri, TDK ye de gön derilen yenileş in: id i.
Çalı şma

Gru bu yaptığı d eğerlendirmeden sonra "değişen koşu llara uyum
amacıyla bi lim ve teknoloji den yararla nara k top lumsa l, kül tü rel ve yönetim sel ort am larda yararlı ve pazarlanabi lir bi r sonuca ul aşm ak için yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anlamında ku llanı lan inoraıyon sözüne, Türkçe g önüllüleri nin bulduğu karşılığın yerinde bir öneri oldu ğunu kabu l ederek i JJOlfdJ)'O lJ için yeuileşiı» sözünü benirnserniştir.

r--

Türkçe gönüllüleri ni n Türk D il Kurumu çalışrnalanna
katkı da bulu nma lan. Giiııcel T iirkçe Söz/iik'ün I I T emmuz 20 02 günü k ullanıma s u n ulmas ından sonra etkin
bi r biçimde art ma ya başlamıştı. T iirkçe Söz/iik'ü n 200 5
y ı lı nda yapılan onuncu bask ısını Güncel T ürkçe Sözlük
Çalış ma G ru bun un yanı sıra sana lortamda sözlüğümü
zü ku llanan m ilyonlarca ki şi arasında eleştirel gözle her
maddeyi inceleyen ve düşüncelerini bize ileten Türkçe
gönüllüsü binlerce kişinin karkılan yi n gerçek leşt irmiş
cik . Türkçe gönüllülerinin bu kark ı lannı , sö zlüğ e yazdığımı z s u nuş yazısında belirtmi ş ; onuncu baskı Tiirkçe Söz/iik'ü ôdeta ulusça
hazırlad ığ ı mı zı ifade etmişti k (TOK 2005 : X L).
Sanal orramdaki Türkçe gönüllüleri nin ka rkılarırun yal nı zca Türkçe Sözlük ile sı nı rl ı olmadığın ı da belirtmek ge rekir. Dilimizde kend isin e yer ed inmeye çalışan yabanc ı kökenli sözlere karş ı l ı k olmak üzere Kurumumuza yüzlerce öneri gelmekted ir. Büyük bir bölüm ü e-pos ra yoluyla Ku ru m um uza
u l aştırılan bu öneriler Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu veya ilgili
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rerim çalışma grubunda ririzlikle değerlendi
rilmekredir. Türkçeye karkıların ilgili kurullarımıza hızlı bir biçimde ulaştırrlabilrnesi
amacıyla özel bir e-posta adresi de (karki@tdk.org.tr) kullanıma açılmışrır. Türkçenin gelişmes i , zengi nleşrnesi , özleşmesi yolundaki çal ı ş malar, bilişim uygulamalarıyla yeni
bir ivme kazanmıştir. İşte karki @rdk.org.tradresine gönderilen ve değerlen
dirmeye alınarak benimsenen önerilerden biri de inerasyon karşılığındaki yenileşinuiu,

Sözün Fransızca s ö yleni şi yle inouasyon olarak kullanılması hem halkımız
tarafından kavramın anlaşılırlığını güçleşrirrnekre hem de dilimizin söz varlığını yabancılaşcırmakrad ır. Yeııileşinı , hem yenileşrneyi hem de iyileşmeyi

içeren bir kavramdır. İuouasyoıı yerine TDK'oio de benimsediği yeni/e/im sözünün kullanılması d ilimizin söz varlığına yeni bir katkı olacaktır.
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