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B
ir sözcüğün belirli bir süre içinde biçim ve anlam 
bakımından geçirdiği aşamaların tarihi şeklinde 
tanımlanabilir etimoloji.

Etimoloji denen bilimin geçmişini ve getirdiği sorunları anlaya
bilmek için en iyi yol, "etimoloji" sözcüğünün birbiri ardına taşıdığı 
anlamları incelemektir.

"Gerçek" anlamına gelen Yunanca "etümon" sözcüğünden 
türeyen "etimologla" sözcüğü, Helenistik çağda (M.Ö. IV - M.S. I. 
yüzyıl) ortaya çıkmıştır. Ancak, Yunan ve Latin dilbilginlerinin eti
moloji sözcüğünü yorumlamalarında ve etimoloji çalışmalarında 
izledikleri yöntemlerde çok fazla eski kavramlar ortaya çıkar.

Eski çağ insanı için bir sözcüğün etimolojisi, o kelimenin ve keli
menin gösterdiği varlığın gerçeğinin araştırılmasıydı. O çağlarda bu 
kadar yoğun bir etimolojik araştırma yapılması herhangi bir 
sözcüğün gelişigüzel ortaya çıkmayıp, belirttiği "şey" ile doğal 
ilişkide bulunduğuna inanıldığını göstermektedir. Eski çağ insanı, bir 
nesne ya da bir canlı varlığı belirten sözcüğün o nesne ya da canlı 
varlığın fiziksel ya da biyolojik özelliklerini gösterdiğine inanıyordu.

insan topluluklarının aynı nesneyi bulundukları yer ve çağa göre 
ayrı ayrı adlandırmaları bir toplulukta gerçek olanın, başka bir 
toplulukta "aynı gerçek" olamayacağını, hiç birinde de "gerçek 
öz"ü gösteremeyeceğini ortaya koymaktadır. Bundan ötürü de 
bugün bir sözcüğün etimolojisini aramak, o sözcüğün belirttiği nes
nenin gerçeğini aramak olmaktan çıkmıştır.

Diğer taraftan, etimolojiyi bir sözcüğün kaynağı olarak tanımla
mak veya bir sözcüğün bilinen en eski biçimi olduğunu ileri sürmek 
de yanlış olur. Çünkü etimoloji, bir sözcüğün geçtiği bütün yolları, 
gösterdiği değişik biçimleri ve taşıdığı çeşitli anlamları ortaya koyan 
daha geniş kapsamlı bir bilim dalıdır.

Yerbilimlerinin son derece geniş bir sözcük dağarcığına sahip 
olduğu bilinir. Peki ama, bu sözcükleri yaygın olarak kullanan bizler 
acaba bunların nasıl türetilmiş olduğunu hiç merak ettik mi? işte 
sizlere bu merakınızı bir ölçüde giderebileceğiniz bir etimoloji 
sözlüğü "Mineral ve Kayaç isimleri Etimolojisi'.



Literatürde Kullanılan İsimler Dil Kökeni Orijinal Kelime Kelimenin Anlamı
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A-, An- Yunanca a-, an- Olumsuzluk eki
Aegirine (eğirin) Iskandinavca ZEgir Deniz Tanrısı ZEgir
Agate (agat) Yunanca Achâtes Sicilya’da bir nehir
Aktino- (aktino-) Yunanca aktl s Işın (görünümünden dolayı, örneğin; aktinolit)
Albit (albit) Latince albus Beyaz
Alum(inium) (alüminyum) Latince alumen Şap
Amethyst (ametist) Yunanca

Arapça
amethystos 
jamsitun

Ametist (Yunanlılar bu ismi sarhoş olmak anlamına gelen "methyein" kelimesin
den türetmişlerdir ve böylece bunun insanları sarhoş olmaktan oruyabileceğine 
inanmışlardır)

Amphibolite (amfibolit) Yunanca amphı
bâllein

Etrafında, her iki tarafında
Uzatıvermek (kesin anlamı belirsiz)

Analcime (analsim) Yunanca analkes Zayıf (zayıf elektriksel iletken)
Anatexis (anateksi) Yunanca anatexis Yeniden doğmak
Andalusite (andaluzit) İspanyolca andalusien Ispanya’da bir bölgenin ismi
Andesite (andezit) Güney Amerika’daki And Dağlarından türemiş bir isimdir
Ankerite (ankerit) Anker AvusturyalI mineralogun adı
Apatite (apatit) Yunanca apâte Aldatma, aldanma (diğer minerallerle kolaylıkla karıştınlabilen özelliklere sahip)
Aplite (aplit) Yunanca haploûs Basit
Aptychus-limestone
(Aptychus-kireçtası)

Aptychus Üst Jura yaşlı kökeni belirsiz fosil: olasılıkla Ammonitlerin kabuğu veya dişi fade 
edilmektedir

Aragonite (aragonit) İspanyolca Aragon Ispanya’da bir bölgenin ismi
Argyro- (arciro-) Yunanca ârgyros Gümüş
Asbestos (asbest) 
Azu- (azu-)

Yunanca
Arapça

asbestos 
azul

Yıkılamaz, yok edilemez 
Gök (gök kadar mavi)

İB

Baryte (barit) Yunanca barys Ağır
Basalt (bazalt) Yunanca basanites

bâsanos
Suriye’de bir kasaba
Mihenk, denektaşı

Bath- Yunanca bathys Derin
Bauxite (boksit) Les Baux Fransa’da ilgili madenin bulunduğu provensin isminden türemiştir
Bellerophon-beds Permiyen iki kapakçıklısı
Bentonite (bentonit) Fort Benton Amerika’da ilgili madenin bulunduğu yerin isminden türemiştir
Berylle (beril) Yunanca

Eski Hintçe
beryllos 
vaidurya

Beril (Vaidur/Vailur....Güney Hindistan'da kasaba, bugünkü Belur)

Biogene (biyojen) Yunanca bios
-genos

Hayat
Yaratılmış

Biotite (biyotit) Fransız bilim adamının adı
Blast (patlama) Yunanca blaste Filiz, tomurcuk, sürgün
Brookite (brookit) Ingiliz mineraloğun isminden türemiştir
Brucite (brusit) Amerikalı mineraloğun isminden türemiştir
Bytownite (bitovnit) Kanada’nın başkenti Ottawa’nm eski adı
te________________

Calcite (kalsit) Latince calx Kireç
Caliche (kaliş) İspanyolca caliche Toprak üzerinde kireç çökelen alanlar ifade edilir
Cardita-beds Karnian iki kapakçıklısı (Üst Trivas)
Cassiterite (kasiterit) Yunanca kassiterides Kalay adaları (muhtemelen Sicilya’nın güneybatısında yer alan adalar)
Cerussite (serusit) Latince cerussa Beyaz renkli kurşun
Chalcedone (kalsedon) Yunanca Kalchedon

Chalkedon
Bugünkü Üsküdar şehri (İstanbul’un karşı tarafı)

Chalko- (kalko-) Yunanca chalkös Bakır cevheri
Chamosite (şamozit) Chamoson İsviçre'nin Wallis Valley bölgesinde bulunan yörenin isminden türemiştir
Chlor- (klor-) Yunanca chlorös Yeşil (örneğin; klorit)
Chrom- (krom-) Yunanca chröma Renk (örneğin; kromit)
Chryso- (krizo-) Yunanca chrysös Topazın eski dildeki karşılığı olan "krizolit" kelimesinden türemiştir
Clas- (klas-) Yunanca klâein Kırmak, ayırmak (örneğin klastik)
Clino- (klino-) Yunanca klrnein Bükmek, kıvırmak, eğmek (örneğin; Monoklin, oblik kristal ekseninden dolayı 

türemiş bir isimdir)
Coelestine (sölestin) Latince caelestis

Coelestis
Göksel, semavi, gökyüzünden (gökyüzü kadar mavi)

Concordance (konkordans) Latince concors Ahenkli, uyumlu
Copper (bakır) Latince cuprum Bakır
Cordierit (kordiyerit) Fransız jeoloğun adından türemiştir
Cyanite (siyanit) Yunanca kyanos Mavi renkli seramik sırı
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Diabase (diyabaz) Yunanca diâbasis Geçiş
Diagenese (diyaienez) Yunanca diagenesis Yeniden oluşum
Diamant Yunanca adamant 

diamanteûesthai
Yenilmez (çelik, elmas)
Tahmin etmek, hakkında kehanette bulunmak

Diaphthorese (diyaftorez) Yunanca diâphtheira Yıkmak, yok etmek
Diorite (diyorit) Yunanca dihorizein Ayırt etmek (amfibol kristallerine atıfta bulunur)
Discordance (diskordans) Latince discors Uyumsuz, parça parça
Dolerite (dolerit) Yunanca dolerös Hilekar. aldatıcı (bu kavayı bazaltan ayırt etmek oüc olduğu için)
Dolomite (dolomit) Fransız mineralog Doiomieu’nun adından türemiştir.
Dunite (dünit) Yeni Zelanda’daki Dun Dağlarından türemiştir
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Eclogite (eklojit) Yunanca eklegein Seçmek, tercih etmek, ayırmak
Emerald (zümrüt) Yunanca 

İbranice
smâragdos
bareqet

Zümrüt, zümrüt yeşili

Epidote (epidot) Yunanca epididomi Elde etmek, sahip olmak
Eruption (püskürme) Latince erumpere Dışarıya patlamak



Eryhtrine (eritrin) Yunanca erythros Kırmızı
Eu- Yunanca eû İyi (örneğin Euclase ismi bu mineralin dilinimlerinden dolayı türemiştir
Evaporite (evaporit) Latince evaporate Buharlaşmak
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Facies (fasiyes) Latince facies Görünüm, yüz
Fluorite (florit) Latince fluere Akmak
Flysch (fliş) İsviçre Aim. flyschen Akmak
Franklinite (franklinit) Amerika’nın New Jersey eyaletindeki Franklin yerleşkesi

İG

Glauko- (gloko-) Yunanca glaukos Parıldayan grimsi mavi (örneğin; glokofan)
Goethite (götit) Alman şair ve bilimadamı Goethe’nin adından türemiştir
Granite, Grano- (granit, grano-) Latince granum Tane (dokusundan dolayı)
Granulite (granulit) Latince granum W.v.GOETHE tarafından isimlendirilmiştir
Graphite (arafit) Yunanca qraphein Yazmak (yazı yazmak için kullanıldığından dolayı)
Gypsum (jips) Yunanca gypsos Jips

İH . |

Hal- (hal-) Tuz
Haemat- (hemat-) Yunanca haîma(t) Kan (Haematite: renginin kan kırmızısı olmasından türemiştir)
Harzburgit (harzburjit) Harzburg Almanya’da ilgili kaya türünün tanımlandığı kasaba isminden türemiştir
Haüyn (haüyn) Fransız mineralog Haüy’ün isminden türemiştir
Hydr- (hidr-) Yunanca hydor Su
Hyper- (hiper-) Yunanca hyper Aşırı, üzerinde, ötesinde
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Ignimbrite (ignimbirit) Latince ignis

Timber
nimbus

Ateş Ateş yağmuru
Yağmur veya
Bulut Ateş bulutu anlamındadır

Illite (illit) Amerika'nın Illinois şehrinden türemiştir
Ilmenite (ilmenit) Rusya’nın Güney Urallar bölgesindeki İlmen Dağlarından türemiştir
Inoceramen-Beds Kretase iki kapakçıklısı
Intrusion (sokulum) Latince intruders İçine itmek
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Kaolin (kaolin) Cince Kao-Ling Çin'in Kianqsi provensinde yer alan "Yüksek Dağ" isminden türemiştir
Kimberlite (kimberlit) Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kimberley şehri
Kroko- (kroko-) Yunanca krökos Safran
Krokydo- (krokido-) Yunanca krokys Lif (yün)
Kryo- (kriyo-) Yunanca kryos Buz

Labradorite (labradorit) Kanada’nın doğusunda yer alan bir yarımada
Lakko- (lako-) Yunanca lâkkos Çukur (örneğin; lakolit)
Lampro- (lampro-) Yunanca lampro Aydınlık, parıldayan (örneğin; lamprofir)
Laterite (latent) Latince later Tuğla
Latite (latit) Latince Latium Eski Roma’nın çevresindekiler
Laumontite (lömontit) İsmini tanımlayıcısından almıştır
Lepido- (lepido-) Yunanca lepis Pul, levha (örneğin; lepidolit)
Leuko-ZLeuc- (loko-Zlok-) Yunanca leukös Beyaz (örneğin; lökogranit)
Lherzo- (lerzo-) Fransızca Etang de Lherz Fransa’nın Ariege (Pireneler) bölgesindeki göletin adı (örneğin; lerzolit)
Liparite (liparit) Lipari Sicilya’nın kuzeyindeki adanın isminden
-lith (-lit) Yunanca lithos Taş
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Magma (magma) Yunanca massein 

mâgma
Yoğurmak 
Hamur

Maqnes-ZMaqnet- TMagnesia Türkiye'de Maîandros (bugünkü Menderes) nehri kıyısındaki kasaba
Malachite (malahit) Latince malâche Güihatmi
Manganese (manganez) Latince

Yunanca
magnesia nigra 
manganeuein

MnOa
Aldatmak, kandırmak, hile yapmak

Markasite (markazit) Arapça markâshîtsa Çakmaktaşı
Mela(no)- (mela-) Yunanca melas Sivah. kovu renkli (örneâin: melaaranit)
Meta- (meta-) Yunanca meta Arkasında, sonra (örneğin metacabro)
Mica (mika) Latince mica Parça, kırıntı, tanecik
Migmatite (migmatit) Yunanca meîgma(t) Karışım
Mikr- (mikro-) Yunanca m i kros Küçük (örneğin mikrngranit)
Molasse (molas) Fransızca

Latince
Latince

mollase 
mollis 
mola

Yumuşak, sağlam olmayan, gevşek
Yumuşak
Miltaşı

Molybdenum (molibden) Yunanca molybdaina Balık oltası üzerindeki kurşun ağırlık.
Monazite (monazit) Yunanca monâzein Yanlız olmak (tekbasına kristallerinden dolayı)
Montmorillonite (montmorillonit) Fransa’da bir kasabanın isminden türemiştir
Monzonite (monzonit) İtalyanca Monzoni İtalya’nın Moena-Fassa Valley bölgesinin doğusundaki dağın ismi
Morph- (morf-) Yunanca morphe Biçim, şekil (Örneğin; idiyomorf-özşekilli)
Muskovite (muskovit) Rusça Moskva insanlar burada büyük kristalleri pencere gibi kullanırlardı
Mylonite (milonit) Yunanca mylön Değirmen

|n
Nepheline (nefelin) Yunanca nephele Bulut (asitlerin neden olduğu bulutlanmadan dolayı bu isim verilmiştir)
Niobium (niyobyum) Yunanca niöbe Tantalos'un efsanevi kızkardeşi
Nontronite (nontronit) Fransızca Nontron Fransa’nın Dordogne şehrindeki kasabanın isminden türemiştir
Noseane (nozean) Alman mineralog Nose’un isminden türemiştir

Io
Obsidian (obsidiyen) Latince opsi(di)anus lapis Obsius taşı (bu taşı keşfeden kişi Mısır veya Etyopya’da bulunmaktadır)



Oliv- (oliv-) Latince oliva Zeytin (örneğin; olivin)
Oo- (oo-) Yunanca oön Yumurta (örneğin; oolitik kireçtaşı)
Opal (opal) Sanskritce upala Kıymetli taş
Ophiolite (ofiyolit) Yunanca optıis Serpantin
Ortho- (orto-) Yunanca orthos Düzgün (örneğin; ortorombik)
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Pegmatite (pegmatit) Yunanca pegma Sıkışmış, donup kalmış materyal
Pelite (pelit) Yunanca pelos Kil, çamur '
Perthite (pertit) Kanada’nın Ontario şehrindeki bir kasabanın isminden türemiştir
Petalite (petalit) Yunanca 1petalon Yaprak, arduvaz (dilinimlenme özelliğinden dolayı)
Petro- (petro-) Yunanca petros Kava
Pheno/Phan(ero)(feno-/fanero-) Yunanca phafnein Gözükmek, görünmek

phanerds Görülebilir (örneğin; fenokristal, faneritik)
Phenakite (fenakit) Yunanca phenax Hilekar (kuvars gibi görünür)
Ph<oaoc’te 'iıoaoDt'ı Yunanca phlox Alev
Phono- (fono-) Yunanca phone Ses (örneğin; fonolit)
Phos-/Photo- (fos-/foto-) Yunanca phâos/phös Işık

phorös Tasıvan (Phosphoros: Işık tasıvan).
Phyllite (fillit) Yunanca phyllon Yaprak (dilinimlenme özelliğinden dolayı)
-phyr (-fir) Yunanca phvrein Serpmek, serpiştirmek, karıştırmak (örneğin; granofir, porfirik)
Picrite (pikrit) Yunanca pikrös Keskin, sert, acı
Piso- (pizo-) Yunanca pisos Bezelye
Plagio- (plajiyo-) Yunanca plâgios Oblik, yana yatık (örneğin; Plagioclase: yatık dilinim düzlemli)
Plaener Saksonca Plauen Almanya'da Dresden şehrinin dış mahallelerine verilen isimdir ve burada "Plauener

Kumtaşını" ifade eden bir kelimedir
Plutone (pluton) Latince Pluton Yeraltı dünyası tanrısının ismi
Poicilitic (poikilitik) Yunanca poikilos Değişken renkli
Porohvre (porfir) Yunanca porphvra Mor salvancoz. mor renk (Semitik dilden türemiştir)
■prase (-pras) Yunanca prâson Pırasa (Chrysopras: renginden dolayı altın prasa anlamını taşır)
Prehnite (prehnit) Bir Alman albayının isminden türemiştir
Proustite (prostıt) “ Fransız kimyacının isminden türemiştir
Psammite (pisamit) Yunanca psâmmos Kum
Psephite (pısefit) Yunanca psephos Külçe, yığın, küme
Psilo- (psilo-) Yunanca psilös Çıplak, pürüzsüz, düzgün yüzeyli (örneğin; psılomelan)
Pyr- (pir-) Yunanca pyr Âteş (Pyrite: kıvılcım çıkartmak'üzere kullanılabildiği için)
Pyrolusite (piroluzit) Yunanca loûein Yıkamak (cam üretiminde cam beyazlatma ajanı olarak kullanılır)
Pyrrhotine (pirotin) Yunanca pyrrhös Kırmızımsı renk
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Realaare (realaar) Arapça rhal-el-ghar Maöara tozu
Rhodo- (rodo-) Yunanca rhödon Gül (renginden dolayı, örneğin; rodonit)
Rhyo- (riyo-) Yunanca rheîn Akmak, akış (örneğin; riyolit)
Rutile (rutil) Latince rutilus Kırmızımsı kahve, sarımsı kahve
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Saltpetre (kaya tuzu) Latince sal Tuz

petra Taş
Salt (tuz) Yunanca hâls Tuz (Yunanca'da h, "s" sesi verir)
Sanidine (sanidin) Yunanca sanıs Kalın dilim, arduvaz levhası (kristal görünümünden dolayı)
Saoohire (safir) İbranice saooîr Safir
Scheelite (şelit) İsveçli kimyacının isminden türemiştir
Sediment (sediman) Latince sidere Cökelmek
Selenite (selenit) Yunanca selene Av___________________ :_____________________________________________________
Serpentine (serpantin) Latince serpens Yılan (yılanın derisinin deseninden esinlenilerek türetilmiştir)
Siderite (siderit) Yunanca sideros Demir
Silic- (silis-) Latince silex Kuvars
Sillimanite (sillimanit) Amerikalı kimyacının isminden türemiştir
Skarn (skarn) İsveççe skarn Ateş saçan vıldız
Smithsonite (simitsonit) Amerikalı mineralogun isminden türemiştir
Sphene (sfen) Yunanca sphen Kama (kristal seklinden dolayı)
Soodumene (soodumen) Yunanca SDodoûmenos Küle dönüştürülmüş
Stauro- (stavro-) Yunanca stauros Çapraz (ikiz kristallerinden dolayı, örneğin; stavrolit)
Steatite (steatit) Yunanca steâr Şişman
-sthen (-sten) Yunanca sthenos Kuvvet, güç (Di-sthene: iki farklı Moh’s sertliğine sahip olduğu için)
Strontium (stronsiyum) Strontian İngiltere’nin Loch Sunart yöresinde bulunan kasabanın ismi
Syenite (siyenit) Arapça Assuan Yukarı Mısır’ın Syene bölgesi
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Talc (talk) Arapça talq Talk
Tantalum (tantal) Yunanca Tantalos Zeus’un efsanevi oğlu
Tecton- (tekton-) Yunanca tekton İnşaatçı, zanaatkar (örneğin; tektonik)
Tethys (Tetis) Yunanca Tethys Okeanos'un efsanevi karısı
Tholeiite (toleyit) Tholey Almanya'nın Saarland şehrindeki kasabanın isminden türemiştir
Titanium (titanyum) Yunanca Titan Uranös'un efsanevi oğlu
Topaz (topaz) Sanskriptçe tapus Ateş
Trachyte (trakit) Yunanca trachys Pütürlü, tırtıklı
Trapp İsveççe trapp Merdiven (merdiven benzeri yapısından dolayı)

1 urbıdıte (turbıdıt) Latince turbıdus Çalkalanmış, karıştırılmış
Turquoise (turkuaz) Persliler tarafından fürkiye’den getirtildiği için bu isim verilmiştir
Turmaline (turmalin) Singhalce turamalı Turmalin
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Uranium (uranyum) Yunanca Ouranös Cennet tanrısı, Zeus’un büyükbabası

İv
Variscian Variscians Almanya’nın Kuzev Bavaria eyaletinde Hof yakınlarında vasamıs eski bir kabile
Vermiculite (vermikülit) Latince vermiculus Küçük solucan
Volcanic (volkanik) Latince Vulcanus Efsanevi Ateş Tanrısı

lw
Willemite (villemit) Danimarka kralının isminden türemiştir
Wollastonite (voilastonit) Ingiliz mineralogun isminden türemiştir
Wulfenite (vulfenit) AvusturyalI mineralogun isminden türemiştir
Wurtzite (vurtzit) 
rz

Fransız kimyacının isminden türemiştir
I[2Ç---------------------------------

Xeno- (kseno-) Yunanca xenos
________________________________________________________________________________ 1

Yabancı (örneğin; ksenolit-yabancı kayaç parçacığı)

İZ .... . I
Zircone (zirkon) Arapça sarkun Altın renkli anlamını taşır.
Zoisite (zoisit) Avusturya baronu Zois’in isminden türemiştir


