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Bilgisayar, Christopher Strachy tarafindan 'simgeleri iglemek iqin kullanllan bir makine' 
olarak tanlmlanmaktadir (Aktaran, Turker 1994: 137). Gorunugte yalin olan bu terim, gerqekte 
qagdag bir sayisal bilgisayarin yapabilecegi butun gorevleri kapsayan genigliktedir. Bu tanlma 
giire, bilgisayara girdi denilen bir simgeler dizisi verilir; bunlar onceden makineye yerlegtirilen 
ve degigmez kurallar butunu olan PROGRAM'a gore iglenir ve sonunda q ~ k t ~  denilen bir ba$ka 
simgeler dizisi uretilir. PROLOG-Program dili de bu tur simgelerle igleyen bir sistemdir. 

PROLOG, "PROgramming in LOGic" sozunun lusaltllmlg biqimidir ve ilk olarak 70'li yillmn 
baglnda Marsilya ~niversitesi'nde ve Edinburg kentlerinde ortaya qlkmlgtir. Daha sonralarl 
ise Londra'da Imperial College'da geligtirilmig ve genig kitleler tarafindan taninmas1 bu yolla 
olmugtur. PROLOG dogrudan mant~ga dayali bildirgesel (deklerativ) bir program dilidir. Burada 
kullanllan deklerativ terimi, surepel (prozedural) terimine kargllik olarak kullanllmaktadlr. 
Hem siradan bir bilgisayar dili hem de geligmig butun ust duzeydeki bilgisayar program dilleri 
bir sureqle ilgili dillerdir. Sureqsel bir dilde, verilen bir problemi qozmek iqin (bir yemek tarifinde 
oldugu gibi) agama agama qallgillr. Program bitirilip qaligtlnlmaya baglandlglnda ise iinceden 
yazllan ongorulere uygun olan slraya gore qahg~r. Bildirgesel bir program dilinde ise, olgular 
ve kurallar'dan yola qkillr (Bkz. Kraml & Schrodt 1990: 98). Yaz~lan program1 qaligtlrmak 
iqin bir ongorii (Hipotezden) olugturulur ve bilgisayar bu ongoruyu kendisine daha onceden 
verilmig olan olgu ve kurallar yardlmyle smar. Bunagunluk konugulan dile yalun olmasi bakunindan 
agag~daki "PROLOG-Programi" ornek olarak verilebilir (aqiklama yapllan satlrlar /*...*I ve 
% ile gosterilmigtir): 

Istanbul bir gehirdir. 
Bolu bir gehirdir. 
Eskigehir bir gehirdir. 
Londra bir ~ehirdir. 

Istanbul'un nufusu 7,500 000 kigidir. 
Bolu'nun nufusu 70.000 kigidir. 
Eskigehir'in nufusu 700.000 kigidir. 

- -- 
* Anadolu U~i~vcrsitesi Egitim Fakiiltesi Ogretim ijyesi 
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/* buraya kadar "olgular" dan soz ediidi.*/ 

70.000 kigiden daha az nufusu olan bir kent kuqiik bir gehirdir. 
1.000.000 kigiden daha fazla insan yagayan bir kent biiyiik gehirdir 

/*Bu bilgiler iki ayrl "kural"d~r.*/ 
/*$imdi "ongorii"leri ve buna bagh olarak kullanllacak program sonuqlarinl verelim:*l 

bngoru 1: Istanbul bir biiyiik gehirdir. (Sonuq: dogru) 
0ngoru 2: Eskigehir bir buyuk $ehirdir. (Sonuq: yanlig) 
0ngorii 3: Bolu bir kiiqiik gehirdir. (Sonuq: dogru) 
0ngoru 4: Eskigehir bir kuquk gehirdir. (Sonuq: yanllg) 
0ngiiru 5: Eskigehir ne bir buyuk gehir ne de bir kuqiik gehirdir. (Sonuq: do&u) 
Ongoru 6: Eskigehir bir gehir degildir. (Sonuq: yanlig) 
Ongoru 7: Londra bir buyuk gehirdir.   so nu^: yanllg) 

Yukarida verilen yanltlar goyle degerlendirilir: Eger sonuq y a n l ~ ~ s a  bundan iki tur s o n q  
qlkannak olasldir. Yaprogramdaki ongoruler (0ngoru h'daki gibi) eksik verilmigtir; ya da verilen 
bilgi iglenememektedir (0ngoru 7'deki gibi). 

PROLOG-Program1 yukarida oldugu gibi gunluk konugma dilinde yazllmaz. Bunun iqin 
kullanllan ozel bir kodlama sistemi vardlr (Bkz.: Knaus & Jay 1988: 13; Knaus 1988: 13). 

gehirdir (istanbul). 
gehirdir (eskigehir). 
. . . 
nufusu vardir (eskigehir, 700.000). 
nufusu vardlr (bolu, 70.000). 
. . . 
- kuquk gehirdir (X) : - bir - gehirdir (X), 

- nufusu vardir (X,Y), 
Y< 70.000 

Yukanda, mantiga uygun olarak olgular ve biqimler olugturuldu. Verilmek istenen gonderge 
(Pradikat) (-bir gehirdir, -niifusu vardir) geklinde delillerden (Argumente) olugan bir liste halinde 
olugturuldu. Program yazimi slraslnda ozel adlarin yaziml konusundaki buyuk yazlm kurali 
burada uygulanmamaktadir. Her turlu ad kiiqiik yazilmaktadir. Kurallariki bolumden olugur 
ve bolumler :- sembolu ile birbirinden ayirillr. Kuralin ilk bolumu sadece tek bir terimi (Term) 
yani her hangi bir yaplyi iqerir; ikinci bolumu ise birden fazlasini iqerebilir. Kural yazimina 
ornek olarak 

verilebilir. Buradaki P, Q ile S dogru ise dogru; yani P, Q ile S kan~tlanabilirse kanltlanabilir 
(program baganyla qaligt~ilabilir). 

Kurallar yazllirken genellikle degigkenler de kullanihr. Bu degigkenler, program yaziml 
ilerledikqe bilinmeyen semboller iqin kullanllacak bogluklan olugturacaktlr. Degigkenler yazrl~rken 
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ya ilk harfleri buyuk yazllir ya da ilk harfin alti qizilir. PROLOG-Programinin onemli bir diger 
ozelligi de olugturulan listelerdir. Listeler kogeli ayrqlar iqine yazilir ve listeyi olu~turan birimler 
virgul ile birbirinden ayrilirlar. ~ r n e g i n ,  [kuquk, qocuk, uyuyor] ifadesi iiq elemandan olugan 
bir listedir. PROLOG listeleri her zaman birlegtirilebilir ya da ayr~labilir. 

Olgularl ongorulerle ifade etmesi, formal yazlm kurallannin betimlenmesinde kullanllabilmesi, 
PROLOG programinin en takdir edilen, begenilen ozelligidir. Bu (izellik sayesinde PROLOG 
sisteminde bir tumce bir ongorii olarak verilebilir ve bu tumce, programda qallgilan dilbilgisi 
kurallna gore analiz edilebilir. Bu (Ingilizcede teknik bir terimle Parsing olarak anllan) analizler, 
diger program dillerinde de benzer kurallara bag11 olarak kullanilmaktadir (Bkz. Lenders & 
WillCe 1986:106). Bu analizler, bir bilgisayar dilinin programinin gerqekte kullanilabilir bir 
makine diline qevirilmesindeki ilk agama olarak kabul edilmektedir. 

Prolog ile Sozdizimi 

Yazlllm dili kurallar~n~n gunluk konugma diline uyarlanabilmesi ve PROLOG-Sisteminiri 
normal konugma dilinin dilbilgisel agdan aragtirllmasinda kullan~lmasi mumkundur. Ancak 
burada normal yazi dilinin ya da her hangi bir bilgisayar yazil~mi iqin k ~ l l a n i l ~ n  dilin kurallari 
ile sozdizimi iqin kullanilacak bilgisayar dilinin kurallarl arasinda bir f$k Grdir. Bu fark, bir 
yazilim iqin mevcut bir kuralin her zaman geqerli olmasi ve o dille ilgili qeviri program1 iqin 
haz~rlanmig olmaslndan kaynaklanmaktadlr. Sozdizimi analizi yapacak olan programln gorevi 
ise bir dilin yaratilacak olasi tumcelerinin dilin kurallarina uygun olup o l m a d ~ g ~ n ~  aragtiracak 
olmasidir. 

Ayni dili konugan bireyler, konugma slraslnda ifade edilen tumcelerin dilbilgisi kurallarlna 
uygun olup olmadigina bakmakslzln birbirlerini anlayabilirler; buna kargln kurulan tiimcenin 
dilbilgisi aqisindan do&-ulujjunu ya da kullandlklari ifadelerin dilbilgisi kurallar~na uygunlugunu 
test edemezler. Bu tur dilsel analizleri yapmak ise dilbilimcilerin gorevidir. Dogal clillerin dilsel 
analizlerinin bilgisayar yoluyla yapilmasi goriiSu, aslinda formal bilgisayar dillerinin tumce 
analizinde kullan~labilecegi gorugiidur. Almanca ya da Turkqede bir tumcenin dogru ya da 
yanlig kuruldugunu tespit etmemiz mumkun, ama bu goruglerimizi dayandirabilecegimiz bir 
kural ve ongorulerin olmasl gerekmektedir. Bu ongoruleri de (deneysel fizik alaninda olduku 
gibi) PROLOG yardim~yle iglememiz gerekir. Bu durumda yaptiilmiz iglern de bir noktada 
"deneysel dilbilim" qallgmasl olacaktir. PROLOG yazihmlnda Parsing kullan~ldlglndan, bu 
yazim iqin de geqerli olan bir yeni yazlm biqimi ("definite clause grammar notation" veya kisaca 
DCG) geligtirilmigtir. Boylelikle dilbilgisi kurallarl ("Ersetzungsregeln" ya J a  "rewriting rules" 
da oldugu gibi) daha kolay bir gekilde yazlllm olarak gosterilebilrilekted~r. 

s --> np, vp 
np -->noun. 
vp --> verb. 
noun --> [qocuk]. 
verb --> [uyuyor]. 

Boylece, yukarida goruldugu gekilde PROLOG ile [qocuk, uyuyor] 8eklinde yazllan tumce, 
kullanllan dilbilgisine gore dogru bir tumce olarak kabul edilebilir. Burada goriildugu gibi, 
kullanilan ilk uq kural sozdizimi, kalan ikisi de sozcukbilgisi ile iligkilidir. 
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Bu tur bir program, bilgisayarda bir metin gibi y a z ~ l ~ r  ve bir adla (iirn. satz.dec.) kaydedilir 
sonra da PROLOG sistemine 

consult (satz). 

komutuyla girilir. 

Bu tumcenin analizi iqin ilerki agamalarda gerekli komut 

phrase (s, (qocuk, uyuyor]). 

geklinde gorulecek ve al~nacak yanit da 
yes 

olacakt~r. 

PROLOG bize bu agamada verilen tumcenin nas~l analiz edilmesi gerektigini degil; dogru 
analiz edilip edilemedigini verecektir. Tumcenin analizi siras~nda bir anlam ifade edecek degigik 
argiimanlar~n kullan~ld~gi biraz daha kar~gik bir yazlm bi~iminde, tumce gu yapisal ozelligi 
(Alm.: Phrasenstrukturbaum in Klammernotation) gosterecektir: 

s (s(N,V)) --> np (N), vp (V). 
np (np(N)) --> noun (N). 

vp (vp(V)) --> verb (V). 

noun (noun (qocuk)) --> [qocuk]. 

verb (verb (uyuyor)) --> [uyuyor]. 

Buna ek olarak analizin sonucunu verecek bir parqayl da parse olarak adlandiralim. 

parse (Satz) : - phrase (s (S), Satz), write (S), nl. 

parse (Satz) : -write ('Tumce analizi yapilamiyor.'), nl. 

onceden write diye Lanimlanan birim tumceyi ekrana qikarmaya ve nl ise ekranda yeni bir 
satir aqmaya y&-~yor. Oysa burada bir parqa iki ayri kural kullanilarak tan~mlandi. Bunun nedeni, 
ilk kuraldan istenen sonuq al~namazsa PROLOG'da ikinci seqenekten yararlanilsin. Yani ilk 
kural olanparse (...) anlqilamazsa, sadece metin verebilen ve her zaman bagar~li olabilen ikinci 
kural kullanilsin. Bu durumda yapilan analizin bagarili olamanias~ durumunda da PROLOG 
yes yanitl verecektir. Buna gore olugturulan program agag~daki gibi olacakt~r: 

parse ([~ocuk, uyuyor]). 

Boyle bir program degigik gekillerde olugturulabilir. Dogal dillerin analizinde kargilagilan 
esas sorun, analizi yapilan dilde analizi yapilan tumcelerin sadece bir biilumunun kullanilabilmesi 
ve analizi yap~lan dilin kullanilan soz dagarc~ginin yetersiz kalmas~dir. Bunun iqin de oldukqa 
genig kapsamli bir sozluk ile uygun alint~lar~n yer alacagi bir dagarcik kullanilmasi gerekir. 
Bu agamada sozcuklerin yetersiz kalmasindan kaynaklanabilecek program yetersizliginin onune 
geqmek iqin "kendiliginden ogrenen" yani ilgili yerde gereken sozcugu sorabilen ve gerekli 
sozcii&jii bellegine kullan~cl yard~m~yle alabilen bir program geligtirilmesi de dugunulebilir. 

Tumce analizi yapan programlarin geligtirilmig gekilleri dilbilim aragt~rmalari aqis~ndan 
ilginq gelebilir. Yukarida verilen parqalar qama  qama geli~tirilebilir ve Turkqenin tumce yapisinin 
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betimlenmesinde de kullanllabilir. Ya da ornegin Almancanln tumce yaplslna uygulanabilir 
ve dil ogretiminde bu tur bir programdan yararlanilabilir. 

Kolay Bir Parsin~Program~ 

Yukanda aqiklanmaya ~allgllan dilbilgisi prograrnlnln bir versiyonu Aimanca i ~ i n  haurlanmg 
ve bilgisayara ASCII-Zeichen olarak kaydedilerek (ban ozellikleri sakll tutularak) tam qktlsl 
allnmlgtlr. 

consult (...). 

Datei (namens ...) laden; die Datei "syntax" enthalt z.B. das Programm mitsamt 
den Syntaxregeln, die Datei "lexikon" die Lexikoneintrage. 

phrase (. . .). 

Der Satz ... (als Liste [..., ...I geschrieben) sol1 syntaktisch analysiert werden. 

speichere -1exikon (...). 

Die derzeit gerade bekannten Lexikonregeln sollen in der Datei namens ... (2.B. 
"lexikon") gespeichert 
werden. 

Bu arada, dilbilgisel bir siniflandirma iqin duruma gore pek qok kural ortaya qkabilecegi 
goriilmektedir; yani, "oder"-iligkisine gore duruma uyan kuralln kullaniml miimkundiir. 

Buna gore yazllan program agagldaki gibi olacaktir: 

/* 0rnek Bir Tiimce Analizi ~ro~rami*/ '  

parse (L) :- 
assert (firstpass), 

phrase (s (S), L), 
I 

write ('Tiimce agakldaki gibi analiz edilecektir : ' ), 
nl, 
write (S), 
nl. 

parse (L) :- 
retractall (firstpass), 
phrase (s (S), L), 

1. Burada ornek olarak verilen program, LPA PROLOG Professional, V.2.0 (Logic Programming Associates, London) 
ile olu~turulmugtur. Bu Edinburgh-Syntax tiirundeki PROLOG uyarlamastdtr ve piyasada bulunan PROLOG ad1 
altlndaki prognmlarlauyumludur. Program~n bundan bqka, bu ~all~rnaya yeni bqlayanlar i ~ i n  onerilebilecek PROLOG 
Public-Domain-Version'u da vardlr. Ancak dikkat edilrnesi gereken bir konu, bu program Tiirkiye'nin y a n ~  slra 
daha bqka  iilkelerde de bulunan ve genel PROLOG standartlanna uyrnayan Turbo-Prolog (Borland international) 
prograrnlndan farkl~ bir program olrna ozelligini tagtmaktad~r. Bu program i ~ i n ,  yukar~daki programda kapsarnll 
bir degigiklik yapmak gerekrnektedir. (Buradaanllan bu durumun yeniden test edilmesi ivin yardlrncl olan Almanca 
Ogretrnenligi Programt'nda gorevli ~allgma arkadaglrn 0kt.Abdullah KUZU'ya tegekkiir ederim) 
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!, 
write ('Tumce agagidaki gibi analiz edilecektir: ' ), 
nl, 
write (S), 
nl. 

parse (L) :- 
write ('Tumce analiz edilemiyor!'), 
nl. 

lex-suche (Word, Class) :- 
def (lex-eintrag), 
lex-eintrag (Word, Class) 
! 

lex-suche (Word, Class) :- 
not def (firstpass), 
write ('Gehort " ' ), 
write (Word), 
write (' " der Wortklasse " ' ), 
write (Class), 
write (' " an? ' ) 
nl, 
get (Ans), 
% put (Ans), 
on (Ans, [74, 1061) 
assert (lex-eintrag (Word, Class)), 
lex-suche (Word, Class). 

% Lexikonregeln werden zur Laufzeit dynamisch erzeugt; anschlierjend 
% eine Regel zum Speichern des Lexikons; geladen wird mit consult (Name) 
speichere-lexikon (Name) :- save (Name, lex-eintrag). 

% sozdizimine ili~kin kurallar: 

s (s (N, V)) 
np (np (D, N)) 
np (np (N)) 
np (np (N)) 
np (np (A, N)) 
VP (VP (1)) 
vp (vp (T, N) 
det (det (D)) 
noun (noun (N)) 

adj (A)) 
iv (iv (V)) 

tv (tv 0')) 

--> np (N), vp (V). 
--> det (D), ng (N). 
--> ng (N). 
--> noun (N). 
--> adj (A), ng (N). 
--> iv (I). 
--> tv (T), np (N). 
--> [Dl, {lex-suche (D, det)}. 
--> [N], {lex-suche (N, noun)). 
--> [A], {lex-suche (A, adj) }. 
--> [V], {lex-suche (V, iv)}. 
--> [V], {lex-suche (V, tv)}. 

% Satz 
% Nominalphrase 
% Nominalphrase 
% Nominalgruppe 
% Nominalgruppe 
% Verbalphrase 
% Verbalphrase 
% Determinativ 
% Nomen 
% Adjektiv 
% intransitives Verb 
% transitives Verb 

Dil Dergisi 37 



Almanca Sozdizimi 1$in Kolay Bir 0 r n e k  Program 

Burada birbirini takip eden bir dizi argumandan olugan bir yap1 olugturuldu. Bunun iqin 
tumce ile bqlandl. Tumce terimi, qegitli kuram ve anlaylglara gore degigken iqerikler kapsamaktadlr. 
Bu bakimdan soz konusu terimi tek bir tanlma indirgeme olanagl bulunmamaktadlr. Verilen 
tanimlardan birinin yanslttlgl anlayig her yonden elegtirilmekte, ikincisi ogelerle tumce araslndaki 
iligkilere yer vermedigi iqin yetersiz gorulmektedir (Bkz. Vardar 1980: 145). Yine gunluk bilgi 
dagarclglnaen yakln tanlml alahm. Buna gore tumce, geleneksel dilbilgisinde anlam aqlslndan 
eksiksiz sayllan, bir kesinti ya da durakla slnlrlanan soz anlaminda kullanllmaktadlr. Bu baglamda 
yan tiimceleri yukandaki tanuna uylnadlgl ve bir istek, duygu ya dadugunceyi tarn olarakyanatamad@ 
iqin eksiksiz bir tumce olarak kabul etmemek gerekmektedir. Hangi durumda olursa olsun, tumce 
yukarda sayilan slnlflandlrmadaki bir gruba girmektedir. Yukarlda verilen Turkqe turncede 
(Cocuk uyuyor.) oldugu gibi, bir ozne (Subjekt) ve bir yiiklemden (Pradikat) olugan Almanca 
bir ornek alallm. 

Otto schlaft. 

Bu tumceyi PSG (Phrasenstrukturgrammatik) 'ye gore kisaca tanlmlamak gerekirse, 

Bu tumce formulunu, betimsel dilbilgisi yaklqimna gore 'Tumce, NP ile VP'den olugmaktad~r.' 
diye okumak mumkundur. Ayrica bilgisayar iqin yazlllm hazlrlanlrken ok igareti yerine "ersetze 
[das Symbol XI durch [das Symbol Y]" (... sembolunun yerine ... sembolunu koy) geklinde 
bir ifade de kullanlllr. Bu yaklaglma da iiretici dilbilgisi yaklqlml denilmektedir. Burada verilen 
tiimce yukarldaki formulde oldukqa yalln bir gekilde goriilmesine ragmen, bilgisayar dili soz 
konusu olunca yaklaglk olarak agagldaki gekilde ifade edilir: 

[s[Np[N[~~~~~~[vp[v[~~h~~f~lll~ 

Buna uygun yazllmlg PROLOG dili sozdizimi kurall ise daha yahn: 

--> np (N), vp (V). 
--> noun (N). 
--> verb (V). 

Bu yap1 PROLOG dilinde ise yaklaglk olarak goyle ifade edilir: 

s (np (noun(otto) ), vp (verb (schlaft))) 

Bu yeni biqim, tam olarak ilk verilen ornek kadar anlaglllr olmasa da dogrudur. Ama ilerideki 
agamalarlnda yukar~da goruldugunden de karmaglk bir gekil alacaktlr. Bir NP Almancada bir 
tanlmllk (Artikel) ile birlikte de kullanllabilir; orn.: &Student vb. gibi. Bu durumda belirli 
tanlmllk ile belirsiz tanlmllk ku l l amtu  aylrdetrnek gerekir. Bundan bqka, hiq bir ad bulunmaksmn, 
tanlmllk kendi baglna da kullanllabilir (m hat mir ein Strafmandat verpal3t). Bundan bagka, 
tamdklar, adla birlikte ya da ad~n yerine de kullanllabilirler. Bu durumda yeni bir terim kullanmakta 

38 Dil Dergisi 



yarar vardlr. Bunun iqin Determinativ (klsaca Det) denilebilir. Kural olarak da NP---> Det 
+ N ya da tanimlik surekli kullanilmak zorunda olmadigindan, NP----> (Det) N. PROLOG 
programlnda bu iki durumu belirtmek i ~ i n  iki kural vardlr. Bunlar: 

np (np (N)) ----> noun (N). 
np (np (D, N)) ----> det (D), np (N). 

Der Student (ogrenci) sozciigii de belli durum ya da ozelliklere sahip olabilir. Bunlar, sifatlar 
yardimyla a~iklanabilir. Der miide Student (yorgun ogrenci) ya da sadece & Studenten 
gibi. Bu baglamda, "Sifatl soz dizimi kombinasyonunda nereye yerlegtirecegiz?" yada "Cogul 
kullan~ld~ginda tanimllk neden kullan~lmad~?" tiiriinde sorularla kargllagilabilir. Bu sorulara 
yanit verebilmek iqin, bu kategorilerden birisini, NP grubuna, Adjektiv + Nomen biqiminde 
yazmak olasidlr. Ciinkii bu grup Nominalgmppe (ad grubu) olarak ge~mektedir (lusaca NG). 
Ayr~ca, PROLOG iqin de NG den N yapabilmek iqin yeni bir formiile gereksinim duyulmaktadir. 
Bu: 

ng (ng (N)) -----> noun (N). 
veya bir Adjektiv (s~fat) ve bir N den olugan 
ng (ng (A,N)) -----> adj (A), ng (N). 

geklinde yazilir. Boylelikle ilk bqta sahip olunan NP, artik degigik bir gekilde, NG yi de iqerebilecek 
2ekilde yeniden yazilmig oldu. Bu durum da yeni bir kural yazimini gerektiriyor. Bu kural: 

np (np(N)) ----> ng (N). 
bi~imindedir. Bir tanimlik + ad durumunda da NG durumu soz konusudur. Bu duruma uygun 
NP kura11 da agagidaki gibi olacaktlr: 

np (np (D,N)) ----> det (D), ng (N). 

Yazilan bu sozdizimi kurali agagidaki tiimceleri tanimlayabilir: 

Studenten schlafen. 
s (np (ng (noun (studenten))), vp (verb (schlafen))) 

Der Student schlaft. 
s (np (det (der), ng (noun (student))), vp (verb (schlaft))) 

Miide Studenten schlafen. 
s (np (ng (adj (mude), ng (noun (student)))), vp (verb (schlafen))) 

Der miide Student schlaft. 
s (np (det (der), ng (adj (miide), ng (noun (polizist)))), vp (verb (schlaft))) 

~grenci ler  yorgun olabilirler ya da olmayabilirler. Arada iqlerinden yaramazllk yapanlari 
da ~ikabilir ve soz gelimi kopya qekmeye yeltenenler olabilir. Bunlardan kopyada yakalananlar 
da olabilir kugkugusuz. Bunun yanislra olaylari anlatmak i ~ i n  kullanllan eylemler geqigli bir 
fiil de olabilirler. Geqigli fiiller, zorunlu olarak bir N P  (tiimleq) ile kullanilmak durumundadirlar. 
Bag11 dilbilgisi qaligmalarinda degerlilik kurallna gore de bir NP, kullanllan eyleme bag11 olarak 
bir tiimleyici, bir -e hali veya bir -i halinde kullanilabilir. Burada, PROLOG program1 yazilirken, 
belirtilen bu durumlarin da dikkate almmasi gerekir. Bunun iqin de yaklayk olarak agagidaki 
kural geqerli olur: 

vp (VP (1)) - - - - - - - - > iv (I) 

.vp (vp (T, N) - - - - - - - - > tv (TI, np 0 ) .  



Bu kurahn geqerligini test etmek iqin a~ag~daki tiimceyi yazahm. 

Der wachsame Lehrer schnappt den Studenten. (=Uyanlk iigretmen iigrenciyi yakaladl.) 

s (np (det (der), ng (adj (wachsame), ng (noun (lehrer)))), vp (tv (schnappt), np (det (den) 
ng (noun (studenten))))). 

Buraya kadar uygulamaya qaligllan PROLOG-Parser program1 butun sozciik tiirlerini dogru 
betimleyebilmigse hiq sorun qlkarmadan qahgacakt~r. Burada ozellikle biqim bilgisini ilgilendiren 
konulara hiq deginilmedi. Bu nedenle, bazi ilginq ve qozumu zevkli sorunlar qlkabilir. 0gretmen 
sadece uyanlk (wachsam) degil; qok uyanlk (sehr wachsam) da olabilir. Bu durumda yazilan 
program genigletilebilir. Bunun iqin gerekli kural: 

ng (ng (A, N)) ------> adj (A), ng (N). 

geklindedir. PROLOG bu verilen kurala gore tiimcenin yeni geklini analiz edecektir. 

der sehr wachsame Lehrer 

nP (det (der), ng (adj) (sehr), ng (adj (wachsame), ng (noun (lehrer)))) 

Boylece arzu edilen program olugturuldu, ama yapilacak iglem bitirilmedi. PROLOG ile 
yazilan bu programa gore yukarlda genigletilmig ornekte diger butun slfatlar eg deger olarak 
algilandl. Soz gelimi yukanda sozii edilen oBenciler, qallglyor olabilirler (arbeitende Studenten); 
belki iyi qallgiyor olabilirler (gut arbeitende Studenten), hatta qok iyi qallgiyor olabilirler (sehr 
gut arbeitende Studenten). Bunun iqin yukarlda saga dogru genigletilmig olan ornek sozciik 
turleri dogru tan~mlanmas~ koguluyla, saga dokru kayd~rma kurall aynen uygulanabilir. Burada 
yapilan iglemin ad], Almanca iglemlerde oldugu gibi seri baglama kural~ (Serialisierungsregeln) 
olarak bilinebilir. Burada aslolan, yapilacak bu tur iglemlerde olasi tumce ya da ad grubunu 
dugunerek program olugturmaktlr. Programda, gerekiyorsa, sozcuklerin iqerdikleri ya da iqermesi 
olasl yan anlamlari da diigunmek ve bu sisteme gore programln olugumunu saglamaya qaligmak 
gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Hans Glinz (197 1: Kap. 16) tarafindan duruma, dereceye 
ve derecelendirmeye bag11 bir slnlflandlrma yapllmaktadlr. Bu slnlflandirma, ozellikle slfatlarda 
PROLOG programinln yaz~lmasinda buyuk kolayllk sa~larnaktadlr.~ 

Yazllan programlarda tumce aqls~ndan dil karmaglklagtikqa, yukarlda aqiklanan yontem 
kullanilmak suretiyle sagdan sola dogru aqimlama yap~larak sonuca vanl~r. Program bu yonuyle, 
belki diger bilgisayar prograrnlanndan daha kolay degildir. ~zel l ik le  tumce analizi boyutundaki 
sorunlar uzerindeki qaligmalar hala daha surduriilmektedir. Ancak, dilbilimin gerektirdigi yapisal 
analizlere ve geligtirmeye qok aqlk olmasl, programin tercih edilmesini saglamaktadlr. 

2. Viyana ~niversitesi'nde bu konuda bir proje ~ a l l ~ ~ n a s ~  yap~lrn~gt~r. ilgi duyanlar PROLOG uzerine bilgi almak 
iizere Willibad KRAML ile irtibat kurabilirler. E-Mail: A751 1 daa @ AWIUNII I. 
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