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Insan yaratt~g~
ve dogaya kary gelebildigi olqude guqlii bir yarauk oldu$jundan, anlama ve ogrenrne meraklnl tatmin pbasmdadir. 1pte bilim, iincelikle bilinmeyene ulapmada bir amaq, ard~ndanda doga guqlerine egemen olma, iyiyi daha iyiye goturmede bir araq niteligindedir. Bilinnleyenden bilinene geqip
herkesin ortak oldugu bir noktacla, dilde gerqeklegir. Vargdar, gijzlender, veriler buhlarm hepsi bir dil iqinde $ekillenir, anlam kazanlr.
Bilim dunyasmdaki bu etkilegimin uluslararasl boyutlara ulagmasinda ku2kusuz ki qeviri ediminin rolu buyiiktur. Konuya Turkqe terimler dizgesi aqlslndan bak~ldlginda;bilim dilinin halktan kopuk, kuru, Turkqe soyleme ve Turkqe dugiinme kayg~sindanqogunlukla uzak oldugu goriilur. Turkqesi var m d ~ r
yok mudur araptlrmaslna giripilmeden kafalarda o kavranl~yaratan dilin soyledigince dokuluvermigtir agtzlardan.
Oysa Turkqe'yi bapka dillerin egemenlikinden kurtarma qal~gmalar~
hi6 d e
az~msanmayacakduzeydedir. TDK terim kolu qal~gmalar~
yazanagma gore 1983
ydma degin 102 terirn siizliigii yay~nlanm~g
vc 1x1sijzluklerle 107 bin dolaymda terim dnerilmi$ir (Kocaman 1996:2). Ancak bilimsel clevinim goz 6niine
k
kalal~ndlg~nda
her o n yllda bir kesintiye ugrayan bu qalqn~alar~ o yetersiz
makta, amacina ulapmamaktrldlr.
Bilim dili dolambaql~,dolayli anlat~mlarayer vermemeli, dizgeli, mant~klive
kesin qoziimleri anlatmaya uygun olmal~d~r.
Kugkusuz ki boylesi bir dilin araf
olarak kullan~ldigihilimsel metinler gevirisi ijzellikle trrimleri ve kavramlari
dantel inceliginde iplenmig bir dilcien, bu alar~dabir kargapanln yapand~glbir
bapka dile aktar~l~rken
bir cok sorunla kaql karglya kalr. Uvarov "Bilimsel Ceviriler-Tuzaklar ve Sorunlar" ad11 makalesinde bir qevirmende olmas~gereken
uq temel oge sayar:
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i) Kaynak dilin a q k ve net bir gekilde anlagilmasi,
ii) Konu alani uzerine ust duzeyde bilgi ve konu hakkinda guvenilir en son
bilgilere ulagma olanagi.
iii) Hedef dilde akicilik, hedef dilcle dugunebilme (1988: 91).
Konu bilimsel metinler qevirisi olunca bu iiq ol@itteil en onemlisi konu alani bilgisidir. Kullanilan terim bir kavrami cagrigtirmtyorsa; inetin birimler arasinda bir iligkinin kurulmasl, konunun toparlanmasi dugunulemez. Konu hakkinda bilgisi olmayan qevirmetl metinsellik~enyoksun, kavramlar arasi kopuklugun yagandigi bir metin qtkartir ortaya. Bu againada bilimsel ve teknik metinler qevirisi dersinde kargdagtig~mizban ornekleri sizinle irdelemek istiyoluz.
Bilimsel metinlerde bir sozcugun birkaq farkll aillan~tylakullanilmas~ya da
farkli iki sozcuge kargilik sozluklerin ayni anlaini vermesi qok sik rastlantlan bir
olaydir. Konu alanini bilmeyen qevirmen, amaq dili qok iyi bike bile konu alanini bilmemenin verdigi ijrkeklikle yorum yapmayacagindan kaynak dildeki dil
zenginligi daralir. Sozliiklerin izin verdigince yeralir. Sozciiklerin sadece anlamlni bilmeye yarayan sozlukler, qogunlukla iqini doldurmada qevirmen i ~ i nyetersiz kalir. "~statistikselTanisal S~niflandirma"baglikli bir metinden alinan agagidaki alinti buna guzel bir ijrnek olu~turmaktadir.

Acute brain syndrome, due to or associated with intracranial infection,
systemic infection, intoxication, trauma, circulntory disturbance, convulsive
disorder, metabolic disturbance, new growth or unknown or uncertain cause. (...) Disorders due to disturbance of metabolism, growth nutrition or endocrine function." Uohnsor. 1979: 1652)
Ceviri 'I
intrakranyal enfeksiyona, sistemik enfeksiyona, intoksikasyona, travmaya,
sirkiilatuvar bozukluga, konvalsive hastahga, metabolik bozukluga, tiimor olugumuna bilinmeyen veya kesin oln~ayanbir nedene bagli akut.beyin sendromu. Metabolizma, buyiime, beslenme veya endokrin fonksiyonuna iligkin bozukluklardan kaynaklanan hastaliklar.
Ceviri I1
Kafatasi iqi enfeksiyona, tum vucudu etkileyen enfeksiyona, zehirlenmeye,
garpmaya, dolagtm bozukluguna, Sara benzeri kasilma hastaligina, metabolik
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bozukluklara, tumor olugumuna, bilinmeyen ve kesin olmayan bir sebebe bagveya bunlarla ilgili akut beyin sendromu. Metabolizma, buyume, heslenme
veya salgilama iglevine iligkin bozukluklardan kaynaklanan hastaliklar.
11

Farkli tercihleri gosterinek aqis~ndanmetin iki ayri biqimde ve dogrular dikkate alinarak qevirilmigtir. ilk geviri, terimlerin Turkqelegtirildigi tamamen uzman
kitleye yonelik bir ceviridir. ~kincisindeise, aqiklamali tip terimleri sozlugunun
d e yardimiyla Turkge aqiklamalarin yer aldigi bir metinle kargi kaqiyayiz. Burada sorun yaratan sbzcukles, "disturbance': 'Uisorder", 'growth" ve "?zew
growth"tur. U. Kocaturk'un Aciklamali Tip terimleri Sozlu@nu aqan ogrenci
disturbance iQn gu kargiligi bulmaktadir: "Bozukluk, kariglklik, qaligma duzeninde dengesizlik" (1989:228). Disorder iqin ise: "anormallik, bozukluk veya
hastalik" (1987:226). DesorderEn kargiligini ele alirsak veya'larla verilen kargiligin1 kullanamaz, o halde kargiligi seqecektir? 1ki ayri sozcuk iqin bozukluk kargiligini kullanamaz, o halde bu sozcugun dogru kargiligi hastalik inidlr anormallik midir? Pars Tug1aci"nin sozlugiine bakiyoruz, bu kez tan~mlardaha kisa
ve net.
Disorder: "hastalik, illet" (1987:219)
Disturbance : "rahats~zlik"(1987:221)
Konu alanini bilmeyen birisi iqin daha aqik ve anlapilir tanimlar sijzkonusudur.
Ancak bir tip terimleri sozlugunde illetin igi nedir? Disorder iqin hem hastalik
hem d e illet kargiligi verildigine gijre bu durum ogrenciye "kasilma illeti",
"ruhsal illet" deme hakkini vermektedir.
New growht ve growth sozciiklerine bakalim:
New growht "doku artimi sonucu meydana gelen patolojik olugum, tumor"
(Kocaturk 1989 : 498).
Growth: "Buyume" (Kocatusk 1989:326).
ilk paragrafta sozcugu degigik bir anlanlda tumor olarak goren ogrenci
growth sozcuguyle bagdagtirdigi tumorti, sozciigun her gegtigi yere uygulamaktadir. Oysa burada da oldugu gibi bir sijzcuk birden fazla anlamiyla bir
metinde yer alabilmektedir. Artalan bilgisi olmayan ogrenci/qevirmen inetin-birimler arasi baglantlyi kuramayip, sozlukler arasrnda kaybolmaktadir.
Konu bilgisinin yani sira bilimsel metinler analitik bir dugunce yaps1 gerektirir. Dolambagli, qapragik vc uzun tuinceler yerine iletiyi tasarrufa en uygun,
e n duz biqimiyle soylemekten qekininemelidir qevirmen. 0rnegin "analysis of
our experimental data permits us to draw the conclusion that' gibi bir kulla-
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nim yerine "our results show that" gibi bir yaklagim hem onemli bir anlam kaybina yo1 agmaz hem d e bu uzun ifadeyi daha agik ve net kilar.
Bunun tam tersi durumlar da sozkonusudur. Kaynak dilde verilen bir iletiyi daha agik aktarabilmek iqin gevirmen amas dilde bazi eklemelerde d e bulunabilir. Perihan Arslan'in Turkge olarak yayinlanan "0-1 Yag Grubu Cocuklarin
Beslenme Sekillerinin Agirlik ve Boy Uzunlugu ~ z e r i n eEtkisi" ad11 bilimsel
makalesinden alinan ornegimize bakalim;

Aragtirmanln ikinci agamasinda ise degigik beslenme gekilleri uygulanan gocuk gruplarindan 21'er olinak uzere toplam 63 gocuk segilmig ve bu beslenme
gekillerinin (anne sutu, anne siitii + ek besin, ticari mama) qocuklarin. agirlik
ve boy uzunlugu uzerine olan etkileri 3 ay sure ile izlenmiptir. (1988:192)
Yukaridaki tumce uzun olmasina kargin eksik bilgi igermektedir. 21'er 01mak uzere 63 gocuk izlendigine gore toplam 3 qocuk grubu olu~turulmugtur.
Bu bilgiyi tiimceye ekledigimiz taktirde tiimce daha agik ve net bir ha1 a h .
In the secondphase of this study 63 children, consisting of 3 groups comprising 21 children each, were selected and subjected to a 3-month follow upperiod in order to determine the effects of feeding practices (breast feeding, breast
feeding+supplementary food, commercial formula baby food) on the weights
and heights of these children.
Bilim dilinde sozkonusu olan "bilgi demokrasisi" herkese a q k , heskesin anlayacagi bir alan yaratmaksa hilim dili agik ve anlagilir olmalidir. Bu duruinda
terimlerin olabildigince anadilin kaynaklarindan turetilmesi, anadile dayanmasi da bilimdelci topluinsal katilimi ar~tirabilir.Ancalc terimlegme surecincle Turkge'ye 6zgu bir sorun sozkonusudur. Terimlere bugune degin hig kullanilinamig
olan sozcuklerden kargilik bulunmaktadir. Soylendiginde hedef kavsami gagrigtirmayan bu terimler iglevsel olarak ya sig kapsamli kalmakta ya da kavranu
hiq yansitamainaktadir. Bu durumda ne konu uzmani kigiler ne d e bilimin izleyicisi okur topluluRu gerekli iletiyi alabilecektir.

0rnek III
is Inflation a monetary Phenomenon?
The answer is the question of whether inflation is a monetary phenomenon
in the long run yes. No major inflation can take place without rapid money

Ozel Kuram Sayw

N e s l i h a n Kansu Y e t k i n e r

growth, and rapid money growth wi!l cause rapid inflation. Farther, any strategy that determinedly keeps the growth rate of money low will lead eventually to a low rate of inflation. (Dornbusch L994:87) .........
Hie bir ciddi gigkinlik paranln hizlt buyumesi olmadan gerceklegemez ve hizli
para artlgi .hrzli bir gigkinlige yo1 asas. Ayrlca, paranin buyiim oranini kararll bir
gekilde duguk duzeyde tutan herhangi Iir gengiidiim sonuc olarak duguk bir
~igkinlikoranina neden olur.
Eflasyon parasal bir olgu muctur?
Enflasyonun uzun doneinde parasal hir olgu olup olmadlgi sorusunun cev a b ~evettir. Hrzh para art121 olmaks~zinciddi bir enflasyon ortaya gikmaz. Ve
hizli para a r t y 111211 enflasyona yo1 agar. Ayrica, para artigini kararli bir bigimde duguk tutan herhangi bir strateji sonueta duguk duzeyde bir enflasyon oranma yo1 scar.

ijrnek IV
Conpact disc digital audiz
Recently promoted compact disc digital audio system offers the best possible sound reproduction-on a small convenient sound-carier unit. The conlpact disc's remarkable Performance with laser optics.
Yogun teker Saylsal Ses Diizenegi
Yeni ozendirilen yogun ~ e k e saylsal
r
ses duzenegi kucuk elveri~libir ses yay , biriminde
~
bile olasi en kaliteli ozdeg baskiy~sunmalctadlr. Yogun tekerin
olaganustu edimgucu saylsal soylemsemenin lazer oltuyucuyla olan &gun bir
birlegiminin sonucudur.
Kompakt Disk Dijital Audio
Proinosyonu yeni yapdan kompakt disk dijital audio sistem kucuk elverigli
bir ses yayirn unitesinde bile mumkun olan en iyi ses reproduksiyonunu sunmaktadir. Kompakt diskin olagan ustu performans] dijital playback ile lazer optigin ozgiin bir kombinasyonunun sonucudur.
Birinci tip ceviride uzmaninin bile, konunun ne oldugunu anlamada zorluk
cekecegi turden terimler kullanilnxgtir. Ustelik dnerilen teriinler belirtinek istenilen kavramlari kapsainaktan uzaktir. Ote yandan ikinci tip geviri Turkge'nin
kidenmesine ve Tiirkce'de bir yabancl dil egemenligine yo1 aqabilir. Konu uzman1 kafasinda gekillenen kavrami Tiirkce'de kargilayacak bir sozcuk bulmak
yerine onu dilinin ucuna gelen ilk sozcukle alctarinaktadir. 0 halde bilim dili-
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mizdeki terim tikanikliginin altinda Turkqe dugunmemek oldugunu soyleyebiliriz. Tamamen Turkqe terimler kullanirken bunlarin konuya iligkin bir qagrigiin
yapmadlgini saptamaktayiz. Terimleri olugtuklari dilin soyledigince yani iletigim yerine "Kominikasyon", donugturum yerine "transformosyon" geklinde kullanirken bu igten Turkqe'miz zarar gormekte okur-bilim izleyicileri de metinlerde yuklemler diginda Turkqe sozcuk bulamamaktadir.
0 halde bilim dilinde terimler nasil yaratilmalidn? Terim olugturma, ozellikle bilimsel metinler sozkonusu oldugunda bir ekip igidir. Bu ekipte qevirmen,
bir dilbilimci ve mutlaka bir konu uzmani olmalidir. Bu kume qaligmasinda qevirmen terim olugturmal<tan qok, inetnin baglami iqerisinde anlaini kavramak,
gonderilmek istenen iletiyi qozihnlemek durumundadir. Dilbilimci iki dili kargilagtirarak terim olugturma surecini gerqeklegtirir. Konu uzmani ise amaf dild e yaratilan terimin iglevsel olup olmadlgini, bir bagka deyigle anlatilmak istenilen kavrami kapsayip kapsamadigini denetler. Temelde terim olugturmada uq
ycjntemden soz edilebilir: Yabancl kavrami qevirerek aktarmak (qevirmenin iglevi), ayni kavrami kargilayan yeni bir sozcuk turetmek (dilbilimci+konu uzmaninin iglevi), giinluk dildeki bir sdzciigii ozel bir anlamda kullanmak (dilbilimcinin iglevi).
Rey'e gore, terim olugturmak ban iglevsel ozellikleri d e iqinde barindirir.
Rey terim olugtururken sosyal iglevin, dilbilimsel iglevin, biligsel ve &iflandirmacl iglevlerin ve etkilegim iglevinin goz onune alinmasina dikkati qeker.
a) Sosyal @lev:T'erimlcr dizgesi bir dilin diizgiisu, kurallari ve soz eylem
ozellikleri ile kavramlagina arasindaki etkilegimden sorumludur. Ancak butun
bu dilbilimsel iglevler sosyal gereksinimlerle kogullandirilirlar. Kitle ileti9im
arallarinin da etkisiyle terimler dizgesinin tlilbilimsel iletigimle ve konugmacinin kullandi& dille ortugup brtugmetligi kolavca anlagilabilir. Terimler dizgesinin teknolojinin geligimiyle biitiinlegmesi hem y m l i hem de sozlii dilde olmak
uzere gozardi edilemez bir gerqektir. Ancak bu terimlegme topluin ve bilimsel
qevrelerce egit duzeyde kabul gormeyebilir. arnegin televizyon yerine uzgoreq, klip yerine izge, faks yerine belgeq, zaping yerine geqgeq, video teyp yerine goriintu kugagi sozciikleri tutmazken artik produktivite degil uretkenlik,
otonom degil ozerk, reanimasyon degil canlandirma ilk akla gelen sozcuklerclir.
b) Dilbilimsel iglev : Dilbilimsel olarak dugunuldugunde bir terim yaratildig1 dilin dilbilgisine, sozlu birimlerine baglidir. Yeni bir sozciik yaratma agamasincia bile terimler biqimbirimsel ve sozdizimsel yapilara dayandinlir.
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c ) Bi&sel @lev : Yaratilan terim, bilginin ileticisi konumundadir. Bu durumda kaynak dilde kapsadigi kavrami tum ayrintilariyla erek dilde qagrigtirabilmelidir. 0rnegin Cagdag Turk dili Dergisi iiyeleri antifriz sozciigune kargiIlk buz onler ve buzsavar terimlerini onermektedir, Latince "Karg~,kargit" anlaminda olup oteki Avrupa dillerinin birqogunda da bu anlamda kullanllan antioneki ile ingilizce freeze "donmak" sozcu@nun birlegmesinden olugan ve
Turkqe'ye antifriz bigiminde uyarlanan bu sozcul< "bir slviya katddiginda o sivinin donma derecesini diigiirewk doninasini onleyen madden anlamindadir.
Bu oneki alan kimi sozciikler iqin -savar (tanksavar, ugaksavar) kullanildi~indan, bundan yola qikilarak antifriz kargiligi iqin buzsavar ya da buz onler onerilmektedir. Madde, iglevi geregi buz olugumunu iinler, oysa buzsavar sozcujjiinde "olugan buzlari yokeder" anlami vardir. Ancak buzlanma oluyorsa maddc iglevinin yerine getiremiyor demektir. Bu nedenle dilbilimsel olarak elverigli bir benzerlik olugturulsa da biligsel olarak yanlig bilgi aktarildigindan buzsavar terimi kabuledilemez durumdadir.
. d) Etkile@msel i5lev : Bu iglevlerin hiqbiri tek bagina dugunulemez, hepsi
bir digeriyle baglantilidir. (Bakiniz 199550 58)
Sonuq olarak bilimsel metinlerin qevirisi kesinlikle artalan bilgisi gerektiren
bir qaligmadir. Bilgi eksikliginin yanisira dildeki terim eksikligi de qevirmenin
igini zorlagtirir. terim olugturma sirasinda qevirinen ekip iqerisinde yer almali
ama bu igi kesinlikle tek bagim ustlenmemelidir. Terimler, iglevini ustlendigi
kavraml tam olarak kapsayabilmeli. Bunu saglamak iqin de terim olugturma
agamasinda bir konu uzmmi bulunma!idir. 0nerilen aozcukler ozturkqe ancak
topluinun agina oldugu sozcuklerden segildigi takdirde hem iletilmek istenen
kavram yerine oturur hem de terirnlerin benimsenmesi kolaylag~r.
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