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HUKUK ÇEVİRİSİ EKSENİNDE AVRUPA BİRLİĞİ
TERİM VERİTABANI: IATE*

Deniz KURMEL**

DANS LE CONTEXTE DE LA TRADUCTION JURIDIQUE
BASE DE DONNÉES TERMINOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE: IATE

Dans la traduction juridique, il s’agit moins d’une traduction d’une langue à une autre, que d’un 
système juridique à un autre. La charge conceptuelle des concepts juridiques dans une langue, 
dans un système juridique, doit être prise en compte dans la traduction juridique. Dans cette étude 
l’auteur s’interroge sur le support de la terminologie, sur la production, la structure, l’usage et la 
circulation des termes par le biais d’une relationnalité entre le concept et le terme. Dans le contexte 
du droit international public, l’Union européenne ayant une optique multilingue réalise des études 
terminologiques multilingues. La base de données terminologique multilingue de l’UE, IATE (In-
ter-Active Terminology for Europe) contient des termes appartenant à des différents domaines. Le 
support des études terminologiques à la traduction juridique est remis en question à travers la base 
de données IATE. Les méthodes et les approches proposées par le domaine de la terminologie 
peuvent-elles soutenir la traduction juridique? Les bases de données terminologiques multilingues 
peuvent-elles jouer un rôle fonctionnel dans la traduction juridique? Le domaine de la terminologie 
peut-il contribuer à la perspective interdisciplinaire de la traduction juridique? Dans le cadre de ces 
questions, nous essayerons d’évaluer les approches de la traduction juridique et les notions du do-
maine de la terminologie. Dans la traduction juridique, il faut tenir compte du fait que la traduction 
juridique est un transfert entre les systèmes juridiques afin de créer l’effet juridique du texte source 
dans le texte cible. L’Union européenne a son propre système supranational créé avec la participa-
tion de ses pays membres. Au sein de l’UE, il existe des termes dans différents contextes et dans 
différents domaines. Lors de l’évaluation de la charge conceptuelle de ces termes, il est absolument 
nécessaire de prendre en compte le contexte de l’UE. Dans les études terminologiques réalisées 
dans le cadre de l’UE, il est important de traiter les termes dans le contexte de l’Union avec une 
perspective socioterminologique et de mettre en évidence la fonction et l’effet juridique des termes 
dans la base de données terminologique. 
Mots-clés: traduction juridique, terminologie, effet juridique, socioterminologie, perspective inter-
disciplinaire, base de données terminologiques, Union européenne, IATE

IN THE CONTEXT OF LEGAL TRANSLATION
EUROPEAN UNION’S TERMINOLOGY DATABASE: IATE

In legal translation,there is a translation from one language to another, but above all from one legal 
system to another. The conceptual load of legal concepts in a language, in a legal system, should 
be taken into account in legal translation. Based on the interrelationality of the concept and the 
term, this study aims to explore what terminology as a discipline that develops perspectives on the 
production, structure, usage, and circulation of the terms offers to support legal translation. In the 
context of public international law, the European Union with a multilingual perspective carries out 
multilingual terminological studies. The EU’s multilingual terminology database IATE (Inter-Ac-
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tive Terminology for Europe) contains terms belonging to different fields related to EU fields of 
study. The support of terminology studies for legal translation is called into question through the 
IATE database. Can the methods and approaches proposed by the field of terminology support legal 
translation? Can multilingual terminology databases play a functional role in legal translation? 
Can the field of terminology contribute to the interdisciplinary perspective of legal translation? In 
the context of these questions, approaches to legal translation and notions of the field of termino-
logy will be our guide. In legal translation, it must be taken into account that legal translation is 
a transfer between legal systems in order to create the legal effect of the source text in the target 
text. The European Union has its own supranational system created with the participation of its 
member countries. Within the EU, there are terms in different contexts and in different fields. When 
assessing the conceptual load of these terms, it is absolutely necessary to take into account the EU 
context. In terminological studies carried out within the framework of the EU, it is important to treat 
the terms in the Union context with a socioterminological perspective and to highlight the legal fun-
ction and the legal effect of the terms in the terminology database. Consequently, it is important the 
content of the database, the information transmitted in the database and the updating of the database 
because of the “porous” nature of the legal terms.
Keywords:  legal translation, terminology, socioterminology, terminology database, European 
Union, IATE

Giriş  
Hukuk alanının dilsel boyutu, hem hukukçuların hem de dil alanında çalışan araştır-

macıların dikkatini çekmektedir. Uluslararası ilişkilerin artmasıyla, uluslararası ve ulus-
larüstü kurumların politik, ekonomik ve ticari düzlemde söz sahibi konuma taşınmasıyla 
birlikte hukuk metinlerinin çevirisi gündeme gelmektedir. Hukuk çevirisi, belirli bir uz-
manlık alanında özel konu bilgisi gerektirdiğinden özel alan çevrisi bağlamında ele alın-
maktadır. Hukuk dilinin kendine özgü söz dizimi, biçemi ve terimleri hukuk çevirisinde 
belirleyici rol oynamaktadır. 

Farklı hukuki bağlamlarda farklı türlerde hukuk metinleri üretilmektedir. Her metin 
türünde hukuk terimleri belirleyici rol oynamaktadır. Bu bağlamda, hukuk çevirisinde bir 
dilden başka bir dile ama en önemlisi bir hukuk sisteminden başka bir hukuk sistemine 
çeviri yaparken, terimlerin aktarımı önem taşımaktadır. Hukuki kavramların bir dilde, 
bir hukuk sisteminde taşıdığı kavramsal yük (Cornu, 2011), hukuk çevirisinde dikkate 
alınmalıdır. Bu çalışmada, kavram terim ilişkiselliğinden hareketle terimlerin üretimine, 
yapısına, kullanımına ve dolaşımına yönelik bakış açıları sunan terimbilim alanının, hu-
kuk çevirisine sunabileceği desteğin sorgulanması hedeflenmektedir.

Uluslararası kamu hukuku bağlamında konumlanan, çokdilli bir yapıya sahip Avrupa 
Birliği, çokdilli terim çalışmaları yürütmektedir. Bu bağlamda, çokdilli terim veritabanı 
IATE (Inter-Active Terminology for Europe), Avrupa Birliği’nin kendi çalışma alanlarıy-
la bağlantılı farklı alanlara ait terimleri kapsamaktadır. Terimbilim alanında yürütülen 
çalışmaların hukuk çevirisine sunabileceği destek, söz konusu terim veritabanından ha-
reketle ele alınmaktadır. Bu bağlamda, terimbilim alanının sunduğu yöntem ve yaklaşım-
lar hukuk çevirisine destek sunabilir mi? Çokdilli terim veritabanları hukuk çevirisinde 
işlevsel rol alabilir mi? Hukuk çevirisinde, hukuk ve çeviribilim alanlarının birlikteliğine 
dayanan alanlararası bakış açısına terimbilim alanı da katkı sunabilir mi? sorularına yanıt 
aranmaktadır. Söz konusu sorular kapsamında, hukuk çevirisine yönelik yaklaşımlardan 
hareketle, terimbilim alanına yönelik kavramlar yol gösterici olmaktadır.
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Hukuk Çevrisi
Hukuk çevirisi, farklı hukuki bağlamlar ve farklı hukuki metin türleri etrafında şe-

killendiğinden sıklıkla biçim değiştiren bir yapıya sahiptir (Monjean-Decaudin, 2010: 2). 
Hukuk çeviribilimi alanını (juritraductologie) öneren ve bu alanda çalışmalar yürüten 
Monjean-Decaudin, dört farklı hukuki bağlamdan bahsetmektedir; uluslararası kamu hu-
kuku bağlamı, uluslararası özel hukuk bağlamı, yargı bağlamı ve bilimsel bağlam (2010: 
2). Uluslararası kamu hukuku bağlamında, hukuk çevirileri genel olarak uluslararası ku-
rum ve kuruluşlar bünyesinde gerçekleştirilmekte ve uluslararası kurumların kabul ettiği 
farklı resmi dillere yönelik hukuk çevirisi çalışmaları yürütülmektedir. Bu bağlamda de-
ğerlendirilebilecek Avrupa Birliği kapsamında yürütülen çeviri çalışmaları ve bu eksende 
yürütülen terim çalışmaları aşağıdaki bölümde daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 
Uluslararası özel hukuk bağlamında ise, özel hukukun konusu olan kişiler yani tüzel kişi-
ler ve gerçek kişiler için hukuk çevirileri gerçekleştirilmektedir. Ticari şirketlerin ulusla-
rarası anlaşmalarının ya da faklı uyruklu bireylerin boşanma davası dilekçelerinin çevirisi 
bu bağlam için örnek oluşturabilir. Yargı bağlamında, adil yargılanmayı olanaklı kılmak 
amacıyla mahkemelerde gerçekleşen yazılı ve sözlü çeviriler söz konusudur. Bilimsel 
bağlamda gerçekleşen hukuk çevirileri kuramsal ve öğretici hukuk metinlerinin çeviri-
lerini kapsamaktadır (Monjean-Deacudin, 2010: 2-4). Sözü edilen farklı hukuki bağlam-
larda, hukuk çevirisi farklı amaçlara ve farklı hedef kitlelere yönelik olarak gerçekleşti-
rilmektedir.

Hukuk çevirisine konu olan metinler de çeşitlilik göstermektedir, alanda çalışan bir-
çok uzman hukuk metinlerine yönelik bazı sınıflandırmalar yapmaktadır (Cornu, 1990; 
Gémar, 1995; Šarčevic, 1997; Bocquet, 2008). Hukuk çevirisi bağlamında Šarčevic’in 
iletişimsel işlevleri göz önüne alarak yaptığı sınıflandırma dikkati çekmektedir; “esasen 
kuralcı, esas olarak tanımlayıcı ama aynı zamanda kuralcı veya tamamen tanımlayıcı” 
olmak üzere üç grup hukuk metninden bahsetmek mümkündür (Šarčevic, 1997: 11). İle-
tişimsel işlevi kuralcı olan metinler kanunlar, mevzuatlar, anlaşmalar, sözleşmeler gibi 
yasama metinleridir. İletişimsel işlevi esas olarak tanımlayıcı aynı zamanda da kuralcı 
olan melez metinler ise yargı kararları, savunmalar, mahkeme başvuruları, tanık ifade-
leri, mahkeme kayıtları ve bilirkişi raporlarıdır. Tamamen tanımlayıcı olan metinler ise, 
uzmanlar tarafından yazılan hukuk kitapları ve makaleleridir (Šarčevic, 2012: 189-190). 
Sözü edilen hukuk metin türlerinin çevirisinde, metinlerin özelliklerine dikkat etmek 
önemlidir. Bu noktada, her metin türünde ortak noktanın hukuk terimleri olduğunu vur-
gulamak yerinde olacaktır. Farklı hukuki bağlamların ve farklı metin türlerinin varlığı, 
hukuk çevirisinin farklı boyutları kapsayan yapısına dikkat çekmektedir. 

Hukuk çevirisine yönelik çalışmalarda hukuki bağlam ve metin türü bilgisi kuşkusuz 
yol gösterici olmaktadır. Hukuk çevirisindeki esas önemli nokta ise, hukuki işlevin ve 
hukuki etkinin dikkate alınmasıdır. Hukuk çevirmeni, “sadece sözcükleri ve bir cümlenin 
ne anlama geldiğini değil, aynı zamanda var olan hukuki etkiyi ve bu etkinin başka bir 
dilde nasıl yaratılacağını anlamalıdır1” (Schroth, 1986: 56).  Kaynak metindeki hukuki 
etkinin erek metinde de yaratılabilmesi için, hukuk çevirisinin hukuk sistemleri arasında 
bir aktarım olduğu göz önünde tutulmalıdır. Her hukuk sistemi kendine ait kavramsal 
yapıya, terimlere, sınıflandırmalara ve sosyoekonomik kurallara sahiptir.
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Hukuk çevirisi, bir sistemden başka bir sisteme çeviriyi içerir. Soyut bilimin aksine, 
hukuk ulusal bir olgudur. Her ulusal hukuk, kendine ait terminolojik öğeler, temel 
kavramsal yapı, sınıflandırma kuralları, kanuni kaynaklar, yöntemsel yaklaşımlar 
ve sosyoekonomik ilkeler ile bağımsız bir hukuk sistemi oluşturmaktadır (Šarcevic, 
1997: 13).

Hukuki işlevi göz önünde tutan bakışla, çevirmen bir hukuk sisteminden başka bir 
hukuk sistemine geçerken, bağlamsal, işlevsel eşdeğerler aramalı veya yaratmalıdır 
(Koutsivitis, 1990: 227). Hukuk dilinin özgünlüğünü kurumsallığa bağlayan Busse’de 
hukuki işleve vurgu yapmakta, hukuki bir kavramın yer aldığı hukuki ve politik bağlama 
göre farklı anlamlar alabileceğini belirtmektedir (1999: 1383). Bu çalışmada, hukuki bağ-
lamı Avrupa Birliği oluşturduğundan, Avrupa Birliği’ne ve Birlik bünyesinde yürütülen 
çeviri çalışmalarına değinmek yerinde olacaktır. 

Avrupa Birliği ve Çokdillilik
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa’da barışı yeniden inşa etmek amacıyla ülke-

lerin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi fikri gündeme gelmiştir. Bu amaçla, 1951 
yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan oluşan 6 
üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur. 1957’de Roma Antlaşması imza-
lanarak, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazar 
oluşması amacıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur. Başlangıçta ekonomik ne-
denlerle bir araya gelen Avrupa devletleri, sonraki dönemlerde siyasi, sosyal ve kültürel 
konularda da işbirliğine gitmiştir. Bu dönüşümle birlikte, 1993 yılında Avrupa Topluluk-
ları, Avrupa Birliği adını almış ve farklı tarihlerde yeni üyelerin katılımıyla üye sayılarını 
yükseltmiştir. 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma-
sıyla (Brexit), günümüzde Birlik bünyesinde 27 üye ülke bulunmaktadır. Avrupa Birliği, 
pek çok alanda ortak politikalar uygulayan, üye ulusları bağlayan ve ulusların üzerinde 
olan, kendine özgü  uluslarüstü bir yapıya dönüşmüştür. Buna göre, Avrupa Birliği hukuk 
kurallarının çoğu üye devletler bünyesinde uygulanmaktadır ve AB bazı konularda üye 
devletlere yönelik olarak  doğrudan karar verme yetkisine sahiptir (Cornu, 2009: 898).

Avrupa Birliği’nin, politik, sosyal ve kültürel alanlarda barışçıl bir atmosfer yara-
tılmasına dayanan hedefleri arasında, dilsel ve kültürel çeşitliliğe saygı duymak da yer 
almaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği çokdilliliği savunmaktadır. Üye ülkelerin dille-
ri Birlik kapsamında resmi dil olarak değerlendirilmektedir. Günümüzde, Avrupa Birli-
ği’nin 24 resmi dili bulunmaktadır. 1958 yılında Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Fele-
menkçe; 1973 yılında İngilizce ve Danca; 1981 yılında Yunanca; 1986 yılında İspanyolca 
ve Portekizce; 1995 yılında Fince ve İsveççe; 2004 yılında Estonca, Macarca, Letonca, 
Litvanca, Maltaca, Lehçe, Slovakça, Slovence ve Çekçe; 2007 yılında Bulgarca, İrlanda-
ca ve Rumence; 2013 yılında ise Hırvatça resmi dil olarak kabul edilmiştir2. 

Uluslarüstü demokratik bir kurum statüsüne sahip olan Avrupa Birliği çokdillilik po-
litikasıyla; vatandaşlarının kendi dillerinde iletişim kurabilmelerini, Avrupa’nın büyük 
dil çeşitliliğini korumayı ve Avrupa’da dil eğitimini desteklemeyi hedeflemektedir. Çok-
dillilik prensibi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda3 yer almaktadır4. Buna göre, her 
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vatandaş Avrupa kurumlarına 24 resmi dilden bir tanesini kullanarak hitap edebilme ve 
aynı dilde cevap alabilme hakkına sahiptir. Avrupa Birliği mevzuatı ve yasama metinleri 
İrlandaca hariç olmak üzere tüm resmi dillerde yayımlanmaktadır. Yalnızca, Avrupa Bir-
liği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen düzenlemeler İrlandacaya 
çevrilmiştir. 

Çokdillilk perspektifiyle 1994 yılında Lüksemburg’da kurulmuş olan Avrupa Birliği 
Organları Tercüme Merkezi5, Avrupa’da kurulmuş olan Avrupa Birliği kurum ve kuruluş-
larına çeviri hizmeti vermektedir. Merkez; çeviri, redaktörlük, terminoloji, altyazı çevirisi 
alanlarında çalışmalarını yürütmektedir. Tercüme Merkezi, Birliğin diğer çeviri birimle-
riyle de Kurumlararası Çeviri Komitesi6 bünyesinde işbirliği yaparak; çalışma yöntemle-
rinin ve araçlarının etkinliğini geliştirmeyi, farklı çeviri birimlerinin çalışma yöntemlerini 
uyumlu hale getirmeyi, Birliğin çeviri harcamalarında tasarruf etmeyi, büyük boyutlu 
projelerde işbirliği yapmayı hedeflemektedir. 

Tercüme Merkezinin, 2004 yılında başlattığı ve yürütücülüğünü gerçekleştirdiği Av-
rupa Birliği terim veritabanı IATE (Inter-Active Terminology for Europe), Birliğe bağlı 
kurum ve kuruluşlara yönelik olarak oluşturulmuş ortak bir terim veritabanıdır. Kurumla-
rarası terim veritabanı IATE, 2007 yılında halka açılmıştır.

Yukarıda sözü edilen hukuki bağlamlarda uluslararası kamu hukuku bağlamında ko-
numlanan Avrupa Birliği’nin üye ülkelerinin katılımıyla oluşturduğu kendine ait ulusla-
rüstü bir sistemi bulunmaktadır. AB mevzuatına ilişkin farklı alanlarda, farklı bağlam-
larda terimler yer almaktadır. Terimlerin kavramsal yükünü değerlendirirken, mutlaka 
Avrupa Birliği bağlamını dikkate almak gerekmektedir. Bu noktada, Birlik ekseninde yü-
rütülen terim çalışmalarını ele alırken terimbilime ait yöntem ve yaklaşımlar yol gösterici 
olmaktadır.

Terimbilimsel bir bakış
Terimbilim; terimleri, terimlerin ifade ettiği kavramları ve kavramlararası var olan 

ilişkileri ele alan bir bilim dalıdır. Terimbilim, terimleri incelerken, terimleri kavraya-
bilmek amacıyla kavramsal bir çerçeve sunmaktadır, bir başka deyişle terim ve kavram 
ilişkiselliğinden hareketle terimleri ele almaktadır. Hukuk alanında, hukuki bağlama göre 
kavramların taşıdığı kavramsal yük her dilde, her hukuk sisteminde aynı olmamaktadır. 
Bu bağlamda, hukuk çevirisine ait yaklaşımları şekillendiren hukuki işlev ve hukuki etki 
odağında terimlerin aktarımında kavramsal yükü dikkate almak önem taşımaktadır.

Terimbilim alanının temelleri 1930’lu yıllarda Avusturya’lı mühendis Eugen Wüs-
ter’in Genel Terimbilim Kuramı ya da Klasik Kuram olarak adlandırılan çalışmalarıyla 
atılmıştır. Buna göre, kavram merkezde yer almakta, kavramdan hareketle terime ulaşılan 
adbilimsel bir bakış açısı benimsenmektedir. Söz konusu kurama göre kavramların sınır-
ları kesindir, kavramlar net bir şekilde tanımlanabilmektedir, terim ve kavram arasında 
çift yönlü gönderimli (biunivoque) bir ilişki vardır, ayrıca terimler ve kavramlar eşsüremli 
bir bakış açısıyla incelenmelidir (Temmerman, 2000: 5). Klasik kuramın, kavrama yöne-
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lik sunmuş olduğu yaklaşımlar sınırları belli olan teknik alanlarda uygulanabilmektedir. 
Bu noktada terim çalışmalarında özel alanlara yönelik ikili bakış açısına vurgu yapmak 
yerinde olacaktır; terimleri kültürden bağımsız olan özel alanlar ve terimleri kültüre bağ-
lı olan özel alanlar (Bergenholtz&Tarp, 1995). Terimleri ait olduğu kültüre, bağlama 
göre tanımlanan hukuk alanı için yeni terimbilim kuramları yol gösterici olmaktadır.

Toplumterimbilim (Gaudin, 1993), Metinsel terimbilim (Bourigault&Slodzian, 1999), 
yeni bir kuramdan çok farklı bir yaklaşım olarak değerlendirilen İletişimsel terimbilim 
(Cabré, 2000), Toplumbilişsel terimbilim (Temmerman, 2000), sonrasında da Fillmore’un 
(1968) Durum Dilbilgisi (grammaire des cas) kuramından esinlenen terimbilimsel yakla-
şım (Faber, 2005) ve Pragmaterimbilim (de Vecchi, 2008) adbilimsel bakış açısına karşı 
çıkmaktadır. Adı geçen yeni kuramlarda ve yaklaşımlarda, terim merkeze taşınmaktadır; 
kavramdan yola çıkan bakış açısı yerini belirli bir bağlam içinde kullanılan terime bırak-
maktadır.

Hukuk alanına destek sunabilecek terimbilimsel bakış açılarını değerlendirebilmek 
için, hukuki kavramların özelliklerine değinmek gerekmektedir. Hukuki kavramlar, hu-
kuki etkiyle donatılmıştır, ayrıca hareketlilik ve geçirgenlik eğilimleri vardır (Pic, 2007-
2008: 63). Kavramların sahip olduğu hukuki etki adlandırma boyutunda farklı dillerdeki 
terimlere aktarılmalıdır; [...] Bir hukuk teriminin anlamı, özel bir hukuk sisteminin bütün 
mekanizmasının içindeki durum ve hukuki etkinin etkileşim süreciyle kavranabilir (Šarce-
vic, 2000: 246). Hukuk terimleri geçirgen (Šarcevic, 2000: 266) olarak da tanımlanmak-
tadır, çünkü bu terimlerin kavramsal yükleri mahkeme kararları, içtihatlar gibi hukuki 
uygulamalarda değişikliğe uğrayabilmekte, genişleyebilmektedir.

Sözü edilen farklı terimbilim kuramlarının ve yaklaşımlarının hukuk alanındaki uy-
gulanabilirliğini sorgulayan Lerat (2020), toplumterimbilimin ve pragmaterimbilimin hu-
kuk alanına katkı sunabileceğini vurgulamaktadır. Toplumterimbilim, kavramı toplumsal 
ve dilsel olarak tanımlanan düşünce birimi olarak değerlendirmektedir (Gaudin, 1996: 
607). Terimleri kullanıldıkları gerçek ortam olan söylem boyutunda ve söylemin gerçek-
leştiği toplumsal bağlamı dikkate alarak değerlendirmektedir. Terimler toplumsal yaşa-
mın içinde, toplumsal koşullar ve toplumsal eyleyiciler boyutunda ele alınmaktadır. Prag-
materimbilim, eylemi ön plana koyarak kurumlarda ve şirketlerde kullanılan terimleri 
değerlendiren terimbilim yaklaşımıdır. Söz konusu yaklaşımda, terim kavramsallaştırma 
sürecinin göstergesel sonucudur. Kurumlarda kullanılan terimlerin dilbilimsel, bilişsel, 
göstergebilimsel, toplumsal, zamansal ve uygulamaya dayanan boyutları ele alınmaktadır 
(de Vecchi, 2016: 132). Hukuk alanına, ideolojiden bağımsız teknik bir toplumterimbi-
limsel bakış ile mahkemelerde, kurumlarda gerçekleşen hukuk boyutu düşünüldüğünde 
pragmaterimbilimsel bakış katkı sunabilecektir (Lerat, 2020: 36).

Avrupa Birliği kapsamında yürütülen terim çalışmalarında, toplumterimbilimsel bir 
bakış açısıyla terimlerin Birlik bağlamında ele alınması ve terimlerin hukuki işlevinin ve 
hukuki etkisinin terim veritabanlarında aktarılması gerekmektedir. Bu doğrultuda terim 
veritabanlarının içeriği, veritabanlarında terimlerle ilgili aktarılan bilgilerin kapsamı ve 
söz konusu terimlerin geçirgen yapısından dolayı veritabanlarının güncellenebilir olması 
önem taşımaktadır.
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Avrupa Birliği terim veritabanı: IATE
Terimlere yönelik verilerin, sistematik ve düzenli bir biçimde depolanması terim ça-

lışmalarında büyük önem taşımaktadır. Günümüzde terim verileri dijital ortamda kayıt 
altında tutulmaktadır. Elektronik ortamda terim ve veri yönetimi 1960’lı yıllara kadar 
dayanmaktadır, terimbilimciler7 bu noktada sözlükbilimcilerden daha öncü bir rol üst-
lenmiştir (L’Homme, 2004: 227); [...] ilginin sözlükten veritabanına kayması çok yeni 
bir durum değildir, Eurodicautom’un kurulmasıyla 60’lı yıllarda başlamıştır (Martin&-
Van Der Vliet, 2003: 228). Terimbilimsel verilerin dijital ortamda depolanmasına yöne-
lik farklı yöntemler bulunmaktadır. Terminolojik verilerin depolanması ve yönetimi için 
geleneksel olarak kullanılan dijital destek veritabanıdır. Veritabanı, birbiriyle mantıksal 
olarak bağlantılı nesneler hakkında toplanan bilgileri düzenli bir şekilde sunmaktadır. 
Veritabanı, Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS) – yani, veritabanı yaratmak, yönetmek, 
veritabanında sorgulama yapmak amacıyla tasarlanmış programlar – tarafından yönetil-
mektedir (L’Homme, 2004: 230). 

Terim veritabanlarında yer alması beklenen veriler terminolojik veriler, kaynakça 
verileri ve idari veriler olarak sınıflandırılabilir. Terminolojik veriler; tanım, alan bilgisi, 
teknik not, kavramlararası ilişkiler gibi kavramsal verileri; terim, terimin eşanlamlısı, 
dilbilgisel bilgi gibi dilbilimsel verileri; bağlam, dil gibi kullanıma yönelik pragmatik 
verileri ve farklı dillerde karşılıklara yönelik verileri kapsamaktadır. Kaynakça verileri; 
terim araştırmasında kullanılmış olan kaynaklara yönelik bilgileri içermektedir. İdari ola-
rak adlandırılan veriler ise, terim fişini hazırlayan kişi/kurum, terim fişinin hazırlanma 
tarihi gibi bilgilerdir (L’Homme, 2004: 241-242). 

Avrupa Birliği’nin terim veritabanı IATE, AB’ye bağlı kurum ve ajanslar tarafından, 
Birlik bağlamındaki terimlerin derlenmesi, yönetimi ve yayılması amacıyla kullanılmak-
tadır. 1999 yılında, AB’nin kurumları bünyesinde yaratılmış Eurodicautom, TIS, Euter-
pe, Euroterms, CDCTERM adlı farklı terminolojik kaynakları web temelli bir altyapıda 
toplamak amacıyla bir proje yürütülmeye başlanmıştır. Söz konusu projenin katılımcıları 
şöyledir; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Bir-
liği Adalet Divanı, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Toplulukları Sayıştayı, Avrupa Eko-
nomik ve Sosyal Komitesi, Avrupa Bölgeler Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa 
Birliği Organları Tercüme Merkezi. Proje sonucunda ortaya çıkan IATE, 2004 yılından 
itibaren Birlik kapsamında kullanılmaya başlanmış ve 2007 yılında da halka açılmıştır. 
IATE terim veritabanında, AB’yle bağlantılı özel alanlarda kullanılan terimlere yönelik 
AB’nin resmi dillerinde terim fişleri, yani her terime yönelik verileri içeren terim kayıtla-
rı yer almaktadır. Ayrıca Latince ve çokdilli dil seçeneği de bulunmaktadır (bkz. Şekil 1). 
Avrupa Birliği bağlamında üretilen metinlerin alan çeşitliliği göz önünde bulundurularak, 
veritabanında AB bağlamında kullanılan farklı alanlarda terimler yer almaktadır. IATE, 
alan sınıflandırması için EuroVoc Sözlüğünü (Thésaurus Eurovoc) kullanmaktadır. Bu 
bağlamda veritabanında yer alan özel alanlara örnek olarak; AB, hukuk, politika, ekono-
mi, eğitim, çevre, tarım ve uluslararası kurumlar vb. verilebilir. Çalışmanın gerçekleşti-
rildiği dönemde, veritabanında yaklaşık 959.968 tane terim fişi yer almaktadır, veritabanı 
sürekli güncellenen dinamik bir yapıya sahiptir, bu bağlamda yeni terim fişleri eklenmek-
te ve bazen de geçerliliğini ya da güncelliğini yitirmiş terimlerin fişleri silinmektedir. Bu 
tarz istatistik bilgiler veritabanının sayfasında güncel bir şekilde paylaşılmaktadır.
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Şekil 1: IATE terim veritabanı (https://iate.europa.eu/home)

 IATE veritabanında yer alan terim fişlerinin yapısını detaylı olarak ele alabilmek 
amacıyla, kaynak dil Fransızca, erek dil İngilizce seçilerek “charte des droits fondamen-
taux de l’UE” (Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı) terimine yönelik bir arama gerçekleş-
tirilmiştir. Arama sonucunda karşımıza çıkan 914255 numaralı terim fişinde, terimin ait 
olduğu alan, terimlerin Fransızca kullanımları, İngilizce karşılıkları ve belirtilen terimle-
rin kullanımlarının güvenilirlik oranları belirtilmiştir (bkz. Şekil 2).

Şekil 2: “charte des droits fondamentaux de l’UE” terimi (https://iate.europa.eu/search/standard/
result/1609874008641/1)

Terim fişi açılıp detaylı olarak incelendiğinde, öncelikli olarak kavramsal veri olarak 
alan bilgisi yer almaktadır. Alan bilgisi, EuroVoc sınıflandırma sistemini temel alarak alan 
ve alt alan olarak verilmektedir. İncelenen terimin alanı, hukuk kapsamında hak ve öz-
gürlükler ve Avrupa Birliği olarak tanımlanmaktadır. Kaynak dil ve erek dilde terimlerin 
tanımları, tanımların kaynağına ait bilgiler ve tanım dışında yer alan ek bilgileri kapsayan 
not yer almaktadır. Terim fişlerinde köprüler kullanılarak, terimlere yönelik detaylı bilgi-
lere hızlı bir şekilde ulaşma olanağı sunulmaktadır (bkz. Şekil 3).
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Şekil 3: “charte des droits fondamentaux de l’UE” terimine ait veriler (https://iate.europa.eu/

entry/slideshow/1609875618248/914255/fr-en-la-mul)

Terimin türü, kullanımdaki güvenilirliği, dilbilgisel yapısı, terimin kullanıldığı bağ-
lam ve bu bilgileri hazırlayan kurum hakkında bilgi hem kaynak dilde hem de erek dilde 
yer almaktadır. Ayrıca terimin her iki dilde de farklı kullanımları ve bu kullanımlara yö-
nelik de bilgiler bulunmaktadır (bkz. Şekil 4).

Şekil 4: “charte des droits fondamentaux de l’UE” terimine ait veriler (https://iate.europa.eu/
entry/slideshow/1609875618248/914255/fr-en-la-mul)

 IATE terim veritabanı, Avrupa Birliği kapsamında var olmuş olan eski terim 
veritabanlarına ait verileri de sisteminde barındırdığından, bazı durumlar da aynı terim 
için birden fazla terim fişi yer alabilmekte, kimi durumlarda da eski kayıtlarda yer alan 
terim verileri güncelliğini yitirebilmektedir. IATE, bu bağlamda dinamik bir duruş sergi-
lemekte, eski terim fişleri konusunda mümkün olduğunca güncelleme yapmaktadır. Ör-
nek olarak ele alınan “charte des droits fondamentaux de l’UE” teriminin, Avrupa Birliği 
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Konseyi eski terim veritabanı TIS kapsamında 1999 yılında oluşturulan terim fişi, 2019 
yılında IATE tarafından güncellenmiştir (bkz. Şekil 5).

Şekil 5: “charte des droits fondamentaux de l’UE” terimine ait verilerin güncellenmesi (https://
iate.europa.eu/entry/slideshow/1609875618248/914255/fr-en-la-mul)

IATE veritabanının, dinamik ve güncellemeye önem veren yaklaşımının bir göster-
gesi de kullanıcı yorumlarına açık olmasıdır. Her terim fişinin altında e-posta aracılığıyla 
yorum yapılmasına olanak sunan bir kısım bulunmaktadır. Bu bağlamda, yaptıkları ye-
nikleri ve iyileştirmeleri sayfalarında paylaşmaktadırlar. Veritabanı, son olarak 24 Kasım 
2020 tarihinde, dahili ve harici kullanıcıların sorgu başına ulaşabilecekleri arama sonucu 
sayılarını güncelleyerek 2.18.2 numaralı versiyonuna geçmiştir.  

IATE, AB çatısı altında yürütülmüş farklı terim çalışmalarını aynı veritabanına ak-
tarmasıyla ve AB bağlamında farklı alanlarda kullanılan terimlere yönelik dilli terim fiş-
lerini dinamik ve güncellenen bir bakış açısıyla kullanıma sunmasıyla önemli bir görev 
üstlenmektedir. IATE, bir terim veritabanında, klasik terimbilim bakış açısıyla, bulunması 
beklenen terime yönelik – alan, tanım, ek not, dilbilgisel tür, bağlam, karşılık vb. – verileri 
kapsamaktadır. Her terim fişinde bulunmamakla birlikte bağlama ait veriler ve bu verilerin 
köprüler aracılığıyla ulaşılan ek bilgilerle desteklenmesi, terimlerin hukuki işlevi ve hukuki 
etkisi hakkında bilgi edinebilmek adına önem taşımaktadır. Ayrıca terim fişlerinde yapılan 
güncellemelerle, hukuk alanının dinamik yapısına bağlı olan terimlerin geçirgen doğası 
da göz önüne alınmaktadır. Ancak, veritabanında klasik bakış açısına ek olarak terimlerin 
sahip olduğu kavramsal yükün betimlenmeye çalışılması amacıyla kavramsal ve kültürle-
rarası ilişkilere yönelik verilerin de bulunması yararlı olacaktır (Peraldi, 2011: 35).  

Avrupa Birliği ekseninde yürütülen çeviri çalışmaları kapsamında, Türkiye’de ise, 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Terminoloji Verita-
banı termAB 2018 yılında oluşturulmuştur. İngilizce ve Türkçe dil seçenekleri bulunan, 
şu an için çiftdilli olarak hizmet veren termAB veritabanı, genel AB terimlerinin yanı 
sıra EuroVoc Sözlüğü’nde benimsenen sınıflandırma sisteminde bulunan özel alanlarda 
da terimleri içermektedir. AB müktesebatı metinlerinden termAB veritabanına aktarılacak 
terimler, AB Başkanlığı’nın ilgili daire başkanlıklarının da görüşü alınarak belirlenmek-
te ve söz konusu terimlerin Türkçe karşılıkları ilgili kamu kurumlarının onayı alınarak 
verilmektedir. Söz konusu veritabanı, terimlerin hedef dildeki karşılıklarının yanı sıra 
tanım, kullanım notu, açıklama gibi ilave bilgileri ve terimlerin alındığı kaynakları da 
sunmaktadır8 (bkz. Şekil 6).

 Frankofoni, 2021 / 1, Sayı 38, 49-61



59

Şekil 6: termAB terim veritabanı (https://termab.ab.gov.tr/#/index/main)

Sonuç 
Hukuk çevirisi, farklı hukuki bağlamlarda ve farklı hukuki metinler boyutunda ger-

çekleşen bir özel alan çevirisidir. Hukuki bağlam, kavramsal yapıları, sınıflandırma ku-
rallarını ve terminolojik öğeleri şekillendirmektedir. Avrupa Birliğini’nin hukuki bağlamı 
düşünüldüğünde, 27 üye ülkenin bir araya gelerek farklı alanlarda ortak politikalar uygu-
ladığı uluslarüstü bir yapı olduğunu ve kendine ait bir sistem oluşturduğunu göz önünde 
tutmak gerekmektedir. 

Hukuk çevirisinde, çeviribilim ve hukuk alanlarının birlikteliğine dayanan alanlara-
rası bir bakış açısının benimsenmesi esastır. Ancak bu şekilde, hukuki bağlamda var olan 
hukuki etki ve hukuki işlev tanımlanabilir, aktarılabilir. Hukuk metinlerinde, hukuki işlev 
ve hukuki etki hukuk kavramları aracılığıyla örülmektedir. Hukuk kavramlarının taşıdığı 
kavramsal yükün tanımlanması ve bu yükün adlandırma sürecinde terimlere yansıtılması 
önemelidir. Bu noktada, terimleri kullanıldıkları söylem ve toplumsal bağlam boyutunda 
ele alan toplumterimbilimsel yaklaşım, hukuk alanının terimlerinin incelenmesine destek 
sunabilmektedir. 

IATE terim veritabanının, Birlik bağlamında farklı alanlarda kullanılan terimleri web 
temelli halka açık çokdilli bir veritabanı üzerinden erişime sunması AB hukuku kapsamında 
yürütülen çeviri çalışmalarına büyük katkı sunmaktadır. IATE’de yer alan terim fişlerinde 
bulunan terime yönelik genel veriler, terimi söylem boyutunda ele alan terimbilim bakış 
açılarının sunduğu verilerle de desteklenebilir. Bu bağlamda, geleneksel veritabanı siste-
mine alternatif olarak öne sürülen terim bilgi tabanları (bases de connaissances termino-
logiques) (Condamines, 2003), Avrupa Birliği bağlamında yararlı olabilecektir. Buna göre, 
bilgi taşıyıcısı olarak değerlendirilen özel alan metinlerinde, terimler gerçek kullanım or-
tamlarında değerlendirilecek ve bu değerlendirmeden hareketle, terimlerin kavramlararası 
ve kültürlerarası ilişkilerini ortaya koyan veriler bilgi tabanlarına eklenecektir.

AB kapsamında Türkiye’de yürütülen çeviri çalışmalarına ise, termAB terim veri-
tabanı önemli bir katkı sunmaktadır. Söz konusu veri tabanı, dil kombinasyonlarını ve 
terimlere yönelik barındırdığı verilerin türlerini ve kapsamlarını genişleterek işlevselli-
ğini artırabilir. Çeviri çalışmaları ve özellikle hukuk çevirisi bağlamında, terimbilimin 
sunabileceği yöntem ve yaklaşımlar göz ardı edilmemelidir. Terimleri hukuki bağlamı 
dikkate alarak değerlendiren yeni terimbilimsel yaklaşımlar odağında hazırlanacak veri 
bilgi tabanları hukuk çevirisine büyük katkı sunacaktır9. 
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NOTLAR
1 Aksi belirtilmediği sürece çeviriler tarafımdan yapılmıştır.
2 Avrupa Birliği hakkında daha detaylı bilgi için; https://europa.eu/european-union/index_fr
3 Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne
4 Makale genelinde Avrupa Birliği’yle ilgili terimlerin Türkçe karşılıkları için termAB veritaba-

nından yararlanılmıştır.
5 Centre de Traduction des Organes de l’UE
6 Comité interinstitutionnel de la traduction et de l’interprétation
7 Terimbilim terimi, alanın kuramsal ve uygulama boyutunun birlikteliğine gönderme yaparak 

çok boyutlu anlamıyla kullanılmaktadır. Bu nedenle terim yönetime dayanan terminografi ya 
da bilgisayar destekli terim çalışmalarını kapsayan terminotik terimleri ayrıca kullanılmamak-
tadır.

8 termAB veritabanı hakkında detaylı bilgi için; https://www.ab.gov.tr/50204.html
9 YTÜ Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,  Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Da-

lı’nda, 2017 yılında bu doğrultuda Prof. Dr. Emine Bogenç Demirel ile birlikte Çeviri Odaklı 
Eleştirel Veriokuryazarlığı dersi tasarlanmıştır. 
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