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Günümüzde bili§im teknolojilerinin kullanılmadığı alan hiç kalmadı de
sek yanlı§ olmayacaktır. Ülkemiz sanayi devrimini geli§mi§ Batı ülkelerinin 
çok gerisinden izlemi§ olmasına kar§ılık bili§im teknolojilerinin kullanmada 
aynı düzeyde geride kaldığını söylemek mümkün değildir. Bili§im teknolojile
rinin ilerlemesi, Genel Ağ (internet)'ın günlük ya§antımıza getirdiği olağanüs
tü kolaylık ve olanaklar diğer bilim dallarının daha hızlı geli§mesine önemli 
katkılar sağlamaktadır. 

1. Bili§im ve dil bilimi 
Bilindiği gibi sesli yanıt sistemleri, bilgisayar ortamındaki yazılı metni se

se dönü§türen sistemler, sözlük, doğal dil çeviri sistemleri vb. dil bilimine 
bili§im teknolojilerinin uygulandığı alanların birer örneğidir. 

Bunlardan ilk üç sistem çeviri sistemine göre daha kolay ve bir bakıma 
bili§im açısından amacına ula§mı§ veya tamamlanma a§amasındaki çalı§ma
lardır. Ancak bunlardan doğal dil çeviri sistemleri diğerlerinden farklı, çok ve 
kapsamlı bile§enleri olan bir konudur. 

2. Türk cumhuriyetleri 
Burada asıl konumuza girmeden önce Asya'da SSCB'nin dağılmasından 

sonra yeni bağımsızlığına kavu§an Türk cumhuriyetlerinden kısaca söz etmek 
istiyorum. 

Uzmanların görü§üne göre SSCB'nin 1989 yılında hiç beklenmedik bu 
§ekilde dağılı§ı geride bıraktığımız 20. yüzyılın en önemli geli§melerinden 
biridir. Bu dağılmadan ülkemiz olumlu yönde etkilenmi§tir. Bunun en önemli 
nedeni bağımsızlığına kavu§an ülkelerden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis
tan, Özbekistan, Türkmenistan ile ülkemiz arasında kök, dil, din ve kültür 
açısındançok büyük yakınlıklar bulunmasıdır. 

Bağımsızlıklarını yeni kazanan bu ülkelerin kar§ıla§tıkları sorunları arala
rında tarihsel ve kültürel bağları olan dost ve akraba bir Türkiye aracılığıyla 
da a§mak uygun bir yololmaktadır. Bu durum adı geçen ülkelerden açısından 
ülkemizi diğer ülkeler göre ayrıcalıklı bir duruma getirmi§tir. Bu durumun 
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bilincinde olan ülkemiz 1991 yılından günümüze kadar olan sürede söz konu
su ülkelerle olan ili§kilerini geli§tirme yönünde önemli bir mesafe almı§ bu
lunmaktadır. 

3. Türk cumhuriyetleri bilgi teknolojileri çalı§ma grubu 
2000 yılında dönemin hükumeti ülkemiz ile Türk cumhuriyetleri arasın

daki ticari ve ekonomik ili§kilerde son zamanlarda bir daralma ya§andığını 
dü§ünüyor. Bu daralmanın giderilmesini sağlamak üzere tüm ilgili ekonomi 
bürokrasisinin ek çaba göstermesini istiyor. Bu çerçevede hükumet Türkiye
Türk cumhuriyetleri arasında yazılım ticaretini ve kar§ılıklı geli§tirme kapasi
tesini artırmak ba§ta e-ticaret olmak üzere bili§im alanında i§ birliği sağlamak 
ve bu alanda yönlendirici ve özendirici çalı§malar yapmak üzere bir komite 
kurulmasını kararla§tırıyor. 

Bunun sonucu olarak Dı§ Ticaret Müste§arlığında; kamu ve özel sektör, 
üniversiteler ve bili§İm sivil toplum örgütlerinden ilgili uzmanların katılımıyla 
Türk Cumhuriyetleri Bilgi Teknolojileri Çalı§ma Grubu (TCBTÇG) adıyla bir 
grup olu§turuluyor. Bu çalı§ma grubu kurulma hazırlıklarını tamamladıktan 
sonra 2000 yılı sonlarında çalı§malarına ba§lıyor. 

4. Bili§im i§ birliği foruınları 
TCBTÇG kurulduğu tarihten günümüze kadar olan sürede eldeki ola

naklar ölçüsünde birtakım çalı§malar yapmı§tır. Yürütülen bu çalı§malardan 
konumuzIa ilgili olan bazılarını anlatmamın faydalı olacağını dü§ünüyorum. 

Bunlardan en önemlileri 2001 yılından itibaren her yıl Azerbaycan, Ka
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile ülkemizden uzmanla
rın katılımıyla düzenlenen Türk cumhuriyetleri bili§im i§ birliği forumlarıdır. 

İlk forum 24-26 Ekim 2001, ikinci forum 14-17 Ekim 2002 tarihleri 
arasında, üçüncü forum ise 4-5 Eylül 2003'te İstanbul'da yapıldı. Bu son 
toplantıda Azerbaycan temsilcisinin gelecek forumun ülkelerinde yapılması 
teklifi tük katılımcılar tarafından olumlu bulunuI1ca dördüncü forum 15-17 
Aralık 2004 tarihleri arasında Azerbaycan'ın ba§kenti Bakü'de gerçekle§tirildi. 

Bu toplantıda önerilerden farklı olarak bili§im dı§ında ayrıca "Ortak Dil 
ve Kültür Oturumu" yapıldı. Bu toplantının Türkiye e§ ba§kanlığını Türk Dil 
Kurumu Ba§kanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın yaptı. Burada her birisi diğe
rinden önemli olan a§ağıdaki kurallar alındı: Bunlar özet olarak §unlardır: 

1. Türk dünyasında ortak ileti§im dilinin kurulması için öncelikle Türk 
lehçelerinde terim birliğine gidilmesi gerektiği, 

2. Bölge ülkeleri arasında ortak bir ileti§im dilinin olu§turulması yolun
da öncelikle çe§itli lehçelerdeki ortak söz varlıklarının ortaya çıkarılmasının 
uygun olacağı, 
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3. Akraba dillerde yazılmı§ metinlerin bir dilden diğer bir dile çevrilme
sinin, çeviri yazılımı yerine aktarma yazılımıyla gerçekle§tirilebileceği, 

4. Türkiye Türkçesiyle Azeri, Kırgız, Kazak, Özbek ve Türkmen dilleri 
arasında otomatik çeviri konusunun çe§itli açılardan olumlu ve yararlı sonuç
lar doğurabilecek bir projeye dönü§türülmesinin uygun olacağı, 

5. Dil ve bili§im konusundaki ortak çalı§malar için bir merkez kurulma
sının yararlı olacağı, 

6. Bölge ülkelerinde yapılıTI1§ ve yapılmakta olan sözlük çalı§malarının 
uzmanlardan olu§arak bir toplantıda ele alınmasının yararlı olacağı §eklindedir. 

5. Rusya ve Türk cumhuriyetleri 
Günümüzde bile Rusya Federasyonunun bu ülkeler üzerindeki etkisi, 

SSBC dönemine göre azalmı§ olmasına kar§ılık önemini yine de korumakta
dır. Rusya Federasyonu Çarlık Rusyası ile ardından SSBC döneminde yakla§ık 
iki yüzyıl egemenliği altında bu ülkeleri kendine bağımlı kılacak; ekonomik, 
sosyal ve kültürel bir alt olu§turmu§ bulunmaktadır. 

Dikkati çeken en önemli noktalardan biri de Rusçanın bu ülkelerin resmı 
dili konumunda olu§udur. Söz konusu ülke temsilcileriyle yapılan görü§me
lerde, ortak konu§ma dili Rusça olmaktadır. Bu ülkelerden herhangi birinin 
vatanda§ları ara!arında kendi dilleriyle yaptığı konu§malarla anla§mada zor
luk çektiklerinde bu sorunu Rusça konu§arak a§tıkları görülmektedir. Adı 
geçen ülkelerle birlikte bir toplantı veya etkinlik düzenlendiğinde ortak dil 
Rusça olmaktadır. 

6. Bilgisayar Destekli Bil Bilimi Çalı§tayı 
Aralık 2004'te Bakü'de yapılan IV. Türk Cumhuriyetleri Bili§im İ§ Birli

ği Fommu, TCBTÇG'nin çalı§malarında bir dönüm noktası olmu§tu. Her ne 
kadar bu toplantılarda dil konusu gündeme gelmemi§ olsa da konu§macılar 
bildirilerini sunarken Rus dilini kullanmak zorundaydılar. Türkiyeli uzmanla
rın sunduğu bildirilerin konuk ülke temsilcileri tarafından anla§ılabilmesi için 
anında Rusçaya çevrilmesi gerekiyordu. Aksi takdirde anla§ma mümkün 
olmuyordu. 

Aslında dillerimizin o kadar uzak olmadığı aksine çok yakın olduğu ikili 
özel konu§malarda hemen fark ediliyordu. Azerbaycan be§ yıldan beri Latin 
alfabesi kullanıyor, diğer dört ülkenin de Latin alfabesine geçmelerinin o ka
dar kolayolmayacağı anla§ılıyor. Geçilse de tüm Türk cumhuriyetleri olarak 
ortak bir alfabe kullanmamızın oldukça zor olacağı görülüyor. 

TCBTÇG tarafından yapılan ara§tırmalarda; ODTÜ, Bilkent, Dokuz Ey
lül ve Sabancı Üniversiteleri Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, Türkçeye 
bilgisayar ortamında ba§ka doğal dillere otomatik çeviri yapmaya olanak sağla-

soo 



Sami Döl1111ez 

yacak altyapı kazandırmaya yönelik çalı§malar yapılmakta olduğu görüldü. 
Bunun üzerine konuyla ilgili olarak yapılan çalı§maları görmek ve gere

kirse birle§tirilmesini sağlamak için üniversitelerimizin bilgisayar mühendisli
ği bölümlerinde dil bilimi alanında çalı§anlar ile bazı dil bilimcilerimizin 
katılacağı bir çalı§tay düzenlenmesi uygun görüldü. 

TCBTÇG'nin giri§imive Türk Dil Kurumunun ev sahipliğinde Dı§ Tica
ret Müste§arlığı, TDK ve Türkiye Bili§im Derneği tarafından ortakla§a olarak 
14 Mayıs 2005 günü birinci Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalı§tayı düzen
lendi. Bu toplantıda ülkemizde dil bilimi üzerine çalı§an bili§imcilerimiz ile 
dil bilimcilerimiz ilk defa bir araya gelmi§ oldular. Çalı§tay' dan daha çok bir 
konferans §eklinde geçen bu toplantının belki en önemli sonucu, ülkemizde 
dil bilimciyle bili§imcinin bir araya gelecek, Türkçemize kısaca matematiksel 
bir alt yapı kazandırılmasını birlikte tartı§maya ba§lamı§ olmalarıdır. 

7. Türk Dünyası Eko-Bili§im İ§ Birliği Forumu 
Bu forum, bili§im alanında i§ birliği ve ekonomi konularını görü§mek ve 

özellikle bilgisayar destekli dil bilimi alanında ortak çalı§malar yapacak zemin 
olu§turmak amacıyla 12-15 Ekim 2005 tarihleri arasında Kazakistan'ın Tür
kistan kentindeki Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesinde gerçekle§tirildi. 

Bu toplantının en önemli sonucu bilgisayar destekli dil bilimi çalı§mala
rının Kazakistan ayağı olarak Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesinde 
Türk Dünyası Bilgisayar Destekli Dili Bilimi Ara§tırma Merkezi (AYÜ
TÜBİDDAM)nin kurulmu§ olmasıdır. 

8. Türk Dil Kurumu-Türk Dünyası Bilgisayar Destekli Dil Bilimi 
Çalı§ma Grubu 

TCBTÇG'nin önerisi doğrultusunda ba§langıçta Türk dünyasındaki tüm 
akraba dillerde yazılmı§ metinlerin bir dilden diğerine kolayca aktarılması 
veya çevrilmesini sağlayacak çalı§malara gerçekle§tirmek üzere Atatürk Kül
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunda alınan bir kararla 
Türk Dil Kurumu bünyesinde Türk Dünyası Bilgisayar Destekli Dil Bilimi 
Çalı§ma Grubu olu§turulmu§tu. 

İlk toplantısını 3 Mart 2006 günü gerçekle§tiren çalı§ma grubu konuyla 
ilgili çalı§ma yürüten akademisyen ve uzmanlar bulunmaktadır. 

Bu grubun ba§kanlığını Türk Dil Kurumu Ba§kanı Prof. Dr. Şükrü Ha
luk Akalın, yardımcılığını da Necd(·t Kesmez yürütmektedir. Türk Dil Ku

rumu da konuya ili§kin olarak yurt' içi ve yurt dı§ında yürütülen bilgisayar 
destekli dil bilimi çalı§malarının merkezi görevini yerine getirecektir. 
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Çalı§ma grubunun görevleri; 
ı. Kapsamı içindeki ülkelerde bilgisayar destekli dil bilimi konusunda 

çalı§ma yapanlar arasında bilgi deği§imini sağlayacak yapılar olu§turmak, 
2. Bili§im ve dil bilimi alanlarındaki uzmanların birbirleriyle tanı§abil

meleri ve ortak çalı§malarda bulunabilmeleri için gerekli ortamı olu§turmak, 
3. En yakın akraba diller bağlamında yeni teknikler, uygulamalar ortaya 

koymak, 
4. Türk dünyasında gerek bilgisayar destekli dil bilimi ve gerek diğer i§ 

birliği alanlarında daha kolay ileti§im için gerekli araçlar, yazılımlar, ortamlar 
olu§turmak, 

5. Bili§imsel dil bilimi alanında ara§tırma ve uygulama projelerinin or
taya çıkarılmasına olanak vermek ve bunların gerçekle§tirilmesi için gerekli 
parasal kaynağı sağlamak. 

9. Sonuç 
Türk cumhuriyetleriyle i§ birliği yapmaya yönelik olarak Türk Dil Ku

rumunun da içinde yer aldığı TCBTÇG'nin çalı§malarından bir kesit yukarıda 
anlatılmaya çalı§ıldı. Bu çalı§malar sonuçlandığında, akrabamız olan Türk 
cumhuriyetleriyle ileti§im kurmada kullanılan yabancı dilleri aradan tama
mıyla kalkmı§ olacaktır. 

Aynı zamanda bilgisayar ortamına geçirilmi§ olan yazılı metinler, hangi 
ülkenin eseri olduğuna bakılmaksızın tüm Türk,dünyasının bireyleri tarafın
dan kolaylıkla okunabileceklerdir. 

Dileğimiz yolu çok uzun olan bu çalı§maların gecikmelere uğramadan 
hedefine zamanında varmasıdır. 

502 


