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ABSTRACT
This paper describes a
comprehensive research program on
Turkish natural language
processing �NLP�� The goals of the
project are to study methods and
resources for NLP research in
Turkish� and to design software
systems based on the re�usable
tools for parsing� analysis� and
generation�



� Giri�s

Do�gal dil i�sleme �natural language processing�
�on�um�uzdeki y�llarda insanlar�n bilgisayarlar ile
etkile�simlerinde temel bir tak�m de�gi�siklikler ge�
tirmeye aday teknolojilerden biridir� Bilgisayarlar
ile do�gal dil i�sleme �cok de�gi�sik alanlarda uygulama
bulmaktad�r� �Orne�gin �co�gumuzun kulland��g�
s�ozc�uk i�slemci gibi programlarda bulunan hatal�
yaz�lm��s s�ozc�uklerin bulunmas� ve d�uzeltilmesi
i�slevi bu tip uygulamalar�n en basitlerinden bir
tanesidir� Burada� bilgisayar �ce�sitli neden�
lerle �h�zl� yazma s�ras�nda hata� do�gru yaz�m�
bilmeme� vb�� olu�san yaz�m hatalar�n� tespit et�
mekte ve e�ger istenirse kullan�c�ya d�uzeltmede
kullan�lmak i�cin do�gru s�ozc�ukler �onermektedir�
Daha karma�s�k bir uygulama olarak bir veri ta�
ban�na� SQL ile de�gil de� �orne�gin T�urk�ce ile
sorgu y�oneltmeyi ve sistemin bunu �c�oz�umleyerek
bir SQL sorgusuna d�on�u�st�ur�up i�sledikten sonra
sonu�clar� kullan�c�ya vermesini g�osterebiliriz� Bil�
gisayar yard�m� ile dilden dile �yar���otomatik
bir �sekilde metin �cevirisi yapmak� bilgisayar
yard�m� ile dil �o�gretmek� bilgisayarlar�n yard�m�
ile tek veya �cok dilli s�ozl�uklere eri�smek� do�gal
dilde c�umle ve metin �uretmek gibi uygulamalar�
do�gal dil i�slemenin en �onemli �ornekleri olarak
g�orebiliriz� C�ok daha geni�s bir bak��s a�c�s� ile
de konu�sma tan�ma ve konu�sma �uretmeyi de�
kulland�klar� temel teknolojiler olduk�ca farkl� olsa
da�bu alan i�cinde g�ormek olas�d�r� �Orne�gin
teknolojinin bug�un geldi�gi noktada� ABD� Al�
manya ve Japonyadaki ara�st�rmac�lar� telefon ile
konu�san iki ki�sinin konu�smalar�n� an�nda tan�y�p
kar�s�s�ndaki ki�sinin diline �ceviren� onun anlaya�
bilece�gi konu�smay� �ureten sistemlerin prototip�
lerinin g�osterebilmi�slerdir� Ancak bu gibi sistem�
lerin g�unl�uk hayatta etkin olarak kullan�mlar� i�cin
aradan daha fazla bir s�urenin ge�cmesi gerekecek�
tir� Do�gal dil i�slemenin bir di�ger �onemli y�on�u de�
dilbilim kuramlar�na deney ortam� yaratarak daha
kapsaml� ve �cabuk s�nanmalar�n� sa�glamakt�r� Bu
a�c�dan� do�gal dil i�sleme teknolojisi dilbilimci�
leri ve bilgisayar bilimcilerini ortak �cal��smaya
y�onlendirmektedir�

� Do�gal Dil �I�sleme

Do�gal dil i�sleme� ana i�slevi do�gal bir dili �c�oz�um�
leme� anlama� yorumlama ve �uretme olan bilgisa�

yar sistemlerinin tasar�m�n� ve ger�cekle�stirilmesini
konu alan bir bilim ve m�uhendislik alan�d�r� Do�gal
dil i�sleme� yapay zeka �bilgi g�osterimi� plan�
lama� ak�l y�ur�utme� vb��� bi�cimsel diller kuram�
�dil �c�oz�umleme�� kuramsal dilbilim ve bilgisayar
destekli dilbilim� bili�ssel psikoloji gibi �cok de�gi�sik
alanlarda geli�stirilmi�s kuram� y�ontem ve teknolo�
jileri bir araya getirir� 	
�� ve 	
��larda yapay
zekan�n k�u�c�uk bir alt alan� olarak g�or�ulen bu konu�
ara�st�rmac�lar�n ve ger�cekle�stirilen uygulamalar�n
elde etti�gi ba�sar�lar sonunda art�k bilgisayar bilim�
lerinin temel bir disiplini olarak kabul edilmekte�
dir� Do�gal dil i�sleme alan�ndaki ara�st�rmalarda
temel ama�clar genellikle �sunlar olmu�stur�

� do�gal dillerin i�slev ve yap�s�n� daha iyi anla�
mak�

� bilgisayarlar ile insanlar aras�ndaki arabirim
olarak do�gal dil kullanmak ve bu �sekilde bil�
gisayar ile insanlar aras�ndaki ileti�simi ko�
layla�st�rmak� ve

� bilgisayar ile dil �cevirisi yapmak�

Japonya� ABD� �Ingiltere Almanya� Hollanda�
Fransa gibi �ulkelerde bu teknolojiyi kullanan
�ce�sitli yaz�l�mlar ve bilgisayar sistemleri kul�
lan�c�lar�n hizmetine sunulmu�stur� Bilim ve
i�s alan�nda her yerde ge�cerli bir dil olmas�
a�c�s�ndan �Ingilizce bu gibi �ur�unlerin en fazla uygu�
land��g� dil olmu�stur� Ancak bu teknolojilerin
meyvelerini T�urk�ceye uygulamak ve T�urk�cede
de ara�st�rma altyap�s� olu�sturmak i�cin daha �cok
�cal��sma yap�lmas� gerekmektedir�

Do�gal dil i�sleme ve yak�n alanlarda yap�lan
ara�st�rmalar� bir yanda i�slenen dilin yap�sal
�ozelliklerinden ba�g�ms�z olma iddias�nda kuram�
lar geli�stirirken� bir yandan da bunlar�n geni�s
kapsaml� olarak uygulanmas� i�cin i�slenecek dillere
�ozel kaynaklar�n �uzerinde yo�gunla�smaktad�r� An�
cak �su ana kadar geli�stirilen kuramlar�n �co�gu
genelde �Ingilizce ve benzeri dilleri temel uygu�
lama alan� ald��g� i�cin� �ce�sitli �ozellikleri ile bu tip
dillerden farkl� dillere uygulanmalar�nda sorunlar
�c�kabilmektedir�

� T�urk�ce

T�urk�ce� Ural�Altay dil grubuna giren bir dildir�
Yap�sal olarak T�urk�cenin do�gal dil i�slemede il�
gin�c sorunlar i�ceren �ozellikleri vard�r� �Oncelikle�
s�ozc�uk yap�s� ve �uretimi a�c�s�ndan T�urk�ce



biti�sken �agglutinative� bir dildir� Bu a�c�dan
T�urk�ce �orne�gin Fince ve Macarcaya benzemek�
tedir� Bu tip dillerde s�ozc�ukler bir k�ok s�ozc�u�ge
sanki tespih taneleri gibi eklenen �ancak ek�
lenirken� �unl�u uyumu� �uns�uz de�gi�smesi� �unl�u ve
�uns�uz d�u�smesi gibi nedenlerle de�gi�sikli�ge u�grayan�
bi�cimbirimlerden �morpheme� olu�surlar� Bu
bi�cimbirimler eklendikleri k�ok veya g�ovdenin an�
lam�n�� s�ozc�uk t�ur�un�u� veya s�ozdizimsel i�slevini
de�gi�stirebilirler� Bu nedenle� T�urk�cede bu �sekilde
kurulan bir s�ozc�uk ile ifade edilen kavram� bazen
ba�ska bir dilde ancak bir c�umle ile ifade edilebilir�
Buna abart�l� bir �ornek olarak

yerle�stirilemeyeceklerindendir

s�ozc�u�g�un�u verebiliriz� K�ok�u yer olan bu s�ozc�u�g�un
bi�cimbirimleri �su �sekilde g�osterilebilir�

yer�le�s�tir�il�e�meye�cek�ler�in�den�dir

T�urk�cenin hemen her dilbilimi ders kitab�nda in�
celenmesinin nedeni� dilin birtak�m dilbilimsel ol�
gularda tipik bir �ornek olu�sturmas�d�r� �orne�gin
ses uyumu� biti�sken s�ozc�uk yap�s�� s�ozdizimindeki
serbestlik� ve �obek yap�lar�nda �phrase structure�
tamlayanlar�n her zaman tamlanandan �head�
�once gelmesi gibi� Do�gal dil i�slemede kar�s�la�s�lan
sorunlara ��s�k tutmas� i�cin T�urk�cenin temel
�ozellikleri �s�oyle s�ralanabilir�

��� Bi�cimbilimsel �Ozellikleri

T�urk�cenin s�ozc�uk yap�s�� k�oklere yap�m �deriva�
tion� ve �cekim �in�ection� eklerinin sonek �su�x�
olarak eklenmesine dayan�r� C�ekim soneklerinin
bollu�gu� yap�m soneklerinin �cok �uretken olmas��
ve soneklerin s�ozdizime �syntax� olan do�grudan
etkisi� bilgisayarl� bi�cimbilim �c�oz�umlemesinde il�
gin�c sorunlar ortaya �c�karmaktad�r� �Orne�gin�

��� �ci�cekleri
�c�oz�umleme �ornek kullan�m

a� k�ok��co	gul�
�tekil�iyelik Bunlar Mehmet�in �ci�cekleri�
b� k�ok�
��co	gul�iyelik Arkada�slar�m�n �ci�ceklerini

sulamal�y�m�
c� k�ok��co	gul�durum Ay�se �ci�cekleri sulad��

C��oz�umlemedeki bu �ce�sit belirsizlikler �ambigu�
ity�� bazen �obek ve c�umle d�uzeyinde incele�
meyle giderilebilir� �Orne�gin� Mehmet�lerin
�ci�cekleri soldu c�umlesinde �ci�cekleri s�ozc�u�g�u�
�oznedeki iyelik sonekinden dolay� k�ok����co	gul

iyelik olarak �c�oz�umlenir� S�ozdizim d�uzeyinde
inceleme her zaman belirsizlikleri eleyemeyebilir�
�orne�gin �ci�cekleri solmu�s c�umlesi �onun �ci�cekleri
solmu�s� ya da �onlar�n �ci�cekleri solmu�s� olarak
anla�s�labilir�

Bi�cimbilim �c�oz�umlemesindeki belirsizlikler�
s�ozc�uk t�urlerini bulmakta da sorunlar �c�karabilir�
�Orne�gin�

�� gider

�c�oz�umleme �ornek kullan�m

a� ad Bu gider tablosu �cok detayl�
haz�rlanm��s�

b� eylem�zaman Ay�se her g�un okula gider�

C�ekim soneklerinin varl��g� durumunda bu belirsi�
zliklerin �c�oz�ulebilmesi i�cin daha fazla bilgi vard�r�
�orne�gin giderlerim s�ozc�u�g�unde k�ok ad�l olmak
durumundad�r �c�unk�u ad �cekimi alm��st�r�

Bi�cimbilimden ba�ska� T�urk�cede bulunan s�oz�
l�uksel �lexical� belirsizlikler ve �obek yap�s� be�
lirsizlikleri de dil i�slemede �c�oz�ulmesi gereken
sorunlard�r� �Orne�gin� Burada i�cilebilecek
su bulabilece	gimi sanmakla yan�lm��s�m
c�umlesinde burada belirteci� i�cmek� bulmak� san�
mak eylemlerini belirleyebilir� ama en olas� �c�oz�um
bulmak eylemini belirlemesidir� �Istanbul�da
tan�d�	g�m bir avukata rastlad�m c�umlesinde
�Istanbul�da� ilge�c �obe�gi �postpositional phrase�
olarak� tan�mak ya da rastlamak eylemlerini be�
lirleyebilir�
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Benzer belirsizlikler bile�sik ad �obeklerinde de
g�or�ulebilir� �orne�gin� siyah k�om�ur kamyonu
�s�of�or�u gibi� Bu tip sorunlar bilgisayarla �c�oz�um�
lemede bir yandan h�zl� �c�oz�umleme� di�ger yan�
dan s�ozl�uk dilbilgisinin zenginli�gi a�c�s�ndan �c�oz�um



Tablo 	� C�e�sitli s�ozc�uk s�ralamalar�n�n
T�urk�cedeki kullan�m�

C�ocuk Yeti�skin

�ONY ��� ���

N�OY �� ��
�OYN 	�� ���

NY�O ��� 	��

Y�ON 	�� ��

YN�O �� ��

bekleyen ara�st�rma konular�d�r�

��� S�ozc�uk dizimi �word order	

T�urk�cenin di�ger bir �ozelli�gi de c�umlelerde s�ozc�uk
s�ras�n�n olduk�ca esnek olmas�d�r� Tablo 	de
�ce�sitli s�ozc�uk dizimlerinin kullan�m y�uzdeleri ve�
rilmi�stir� C�umle �o�gelerinin s�ralan��s� a�c�s�ndan
T�urk�ce bir �oznenesney�uklem ��ONY� s�ral�
dil olarak kabul edilebilir� Adlar durum sonek�
leri almad��g�nda �ONY dizimi varsay�l�r� Ancak
T�urk�ce c�umle �o�gelerinin s�ras�n� de�gi�stirmemize
olanak tan�maktad�r�	�� Bu a�c�dan T�urk�ce�
Fince ve Japoncaya benzemektedir� Bu es�
nekli�gin en �onemli nedenlerinden biri T�urk�cenin
�ozne� nesne diye adland�rd��g�m�z s�ozdizimsel bi�
rimleri s�ozc�uklere do�grudan durum ekleri geti�
rerek g�ostermesidir� Bu i�slevler ise Fincede
T�urk�cedeki gibi eklerle� Japoncada s�ozc�ukleri
takip eden ilge�cler ile belirtilmektedirler� Buna
kar�s�l�k bu i�slevleri y�uklenen s�ozc�ukler� �orne�gin
�Ingilizcede s�ozc�u�g�un c�umledeki yeri ile belirlen�
mekte ve dolay�s� ile �Ingilizcede s�ozc�uk s�ras�
son derece kat� olmaktad�r� Bu nedenle �Ingilizce
gibi bir dil i�cin geli�stirilen s�ozdizim �c�oz�umleme
y�ontemleri T�urk�ce gibi s�ozc�uk s�ras� olduk�ca es�
nek diller i�cin kolayl�kla uygulanamamaktad�r�

T�urk�cede s�ozc�uk dizimindeki �ce�sitlemeler vurgu�
lama i�slevini g�or�ur� Genellikle� vurgulanmak iste�
nen �obek� y�uklemden �onceye gelir� �Orne�gin�

��� Ben �cocu�ga kitab� verdim�
��� C�ocu�ga kitab� ben verdim�
��� Ben kitab� �cocu�ga verdim�

Dizimdeki serbestlik durum sonekleri kullan�lma�
d��g�nda azalmaktad�r� �orne�gin�

ben �cocu	ga kitap verdim

c�umlesinin �obekleri �cocu	ga kitap ben verdim
�seklinde s�ralanamaz� Serbestli�gin k�s�tl� oldu�gu
bir di�ger nokta da belirte�clerdir� S�ra de�gi�simi an�

lam� de�gi�stirebilir� �Orne�gin�

��� S�nav� zor yeti�stirdim�
��� Zor s�nav� yeti�stirdim�
��� Zor s�nav yeti�stirdim�

Ayr�ca� ��� de zor s�ozc�u�g�u belirte�c de�gil s�fat
�ozelli�gi ta�s�maktad�r�

T�urk�cenin s�ozdiziminin yap�sal �c�oz�umlemesinde
sorun yaratan di�ger bir olgu da� �obek �ogelerinin
ard��s�k olmama olas�l��g�d�r �discontinuous con�
stituents�� �Orne�gin� saha��	g�n eskiden �cok
renkli yanlar� vard� c�umlesinde eskiden be�
lirteci� tamlad��g� eylemin yan�nda de�gil� ad
�obe�ginin i�cinde yeralmaktad�r� �Obek Yap�s�
Gramerleri �phrase structure grammars� bu �ce�sit
�orneklerde sorunlarla kar�s�la�smaktad�r�

Bi�cimbilimsel ve s�ozdizimsel �c�oz�umlemeleri
ger�cekle�stiren ayr��st�r�c�larda �parser� aranmas�
gereken bir di�ger �onemli �ozellik te� yanl��s veri
verildi�ginde tan� yapabilmeleri ve m�umk�unse
�oneride bulunabilmeleridir� �Orne�gin�

veri sorun
�
�� zormu�sla�st� s�ra ve ses uyumu
�	��� zorm��sla�st� s�ra
�		�� a�ga�c�n �unl�u��uns�uz de�gi�simi

Benzer �sekilde� bir s�ozdizimsel ayr��st�r�c� a�sa�g�daki
yanl��slar� bulmak durumundad�r�

�	��� sevmedi�gim birine g�ord�um�
�	��� tan�mad��g�m bir adama d�ov�u�st�um�

� T�urk�ce Do�gal Dil �I�sleme

Projesi

T�urk�ce dilbilim a�c�s�ndan olduk�ca ilgin�c bir
dil oldu�gu i�cin dilbilimciler taraf�ndan yo�gun
olarak incelenmi�stir� 	
��lerin ba�s�ndan beri
iki y�lda bir T�urk�cenin dilbilimi �uzerine konfe�
ranslar d�uzenlenmektedir� Ancak T�urk�cenin bil�
gisayar ortam�nda i�slenmesi konusunda yap�lm��s
olan �cal��smalar son zamanlara kadar s�n�rl�
kalm��st�r� Bu konudaki ilk �cal��smalardan
biri Ayd�n K�oksalin 	
�� y�l�l�nda� T�urk�ce
s�ozc�uklerinin bi�cimbirimlerinin bilgisayarla �c�o�
z�umlemesi �uzerinde Hacettepe �Universiteside
tamamlam��s oldu�gu doktora tezidir���� 	
�	de
ODT�Ude Zeki Sagay taraf�ndan �Ingilizceden
T�urk�ceye bilgisayarla �ceviriyi konu alan bir
y�uksek lisans tezi �cal��smas� yap�lm��st�r���� Son
y�llardaki �cali�smalara �ornek olarak� ABDde
Jorge Hankamerin T�urk�cenin bi�cimbilim �c�o�



z�umlemesi �uzerine �cal��smas�n����� Hollandada
Albert Stoopun Hollandaca ile T�urk�ce ara�
s�nda bilgisayarla �ceviri konusundaki �cal��sma�
s�n����� Altay G�uvenirin� amac� yabanc�lara
T�urk�ce �o�gretme olan bir yaz�l�m�n����� ve Ke�
mal O�azerin T�urk�cenin bi�cimbilimsel �c�oz�um�
lemesi i�cin iki�d�uzeyli bi�cimbilim yakla�s�m�n�
kullanan �c�oz�umleyicisini��� sayabiliriz� Ayr�ca
	

�ten itibaren T�urk�ce Do�gal Dil �I�sleme proje�
sine haz�rl�k amac�yla ODT�U ve Bilkentte bir dizi
y�uksek lisans ve doktora �cal��smalar� ba�slat�lm��st�r�

	

� y�l� i�cinde� Bilkent �Universitesi Bilgisa�
yar ve Enformatik M�uhendisli�gi B�ol�um�u ve
ODT�U Bilgisayar M�uhendisli�gi B�ol�um�undeki bir
grup ara�st�rmac�� Hal�c� Bilgisayar S�irketinin de
kat�l�m� ile� T�urk�ce do�gal dil i�sleme konusunda
bilgisayar ortam� �uzerinde bir dizi temel dilbi�
limsel kaynak ve uygulama geli�stirilmesi amac�na
y�onelik �cok kapsaml� bir proje �onerisi haz�rlad�lar�
Bu proje �onerisi NATO Science for Stability Pro�
gram�na kabul edildi ve bu kurulu�slarda proje
ama�clar�na y�onelik alt yap� kurma ve ara�st�rma
�cal��smalar� ba�slad�� Projenin genel yap�s� S�ekil
	de g�osterilmi�stir�

Bu projenin temel ama�clar� �sunlard�r�

	� T�urk�ce �uzerinde do�gal dil i�sleme ve bil�
gisayarla dilbilim �cal��smalar�na temel ola�
cak y�ontem� kaynak ve yaz�l�m teknolojilerini
ger�cekle�stirmek�

�� Bu y�ontem� kaynak ve yaz�l�m teknolojilerini
kullanarak do�gal dil i�sleme alan�nda bir dizi
uygulamay� ger�cekle�stirmek�

�� Geli�stirilen teknoloji ve bilgiyi� bunlar� gele�
cekteki pazar taleplerine y�onelik �ur�unlere
d�on�u�st�urmeyi planlayan �sirketlere aktarmak�
ve

�� Bilgisayar ortam�nda geli�stirilen dilbilim kay�
naklar�n�� benzer konularda T�urkiyede ve
ba�ska �ulkelerde �cal��san ara�st�rmac�lar�n kul�
lan�m�na sunmak�

Proje s�urecinde ilk olarak bir dizi uygulamaya
ortak temel olu�sturacak dilbilimsel kaynak ve
yaz�l�m� teknolojileri geli�stirilecektir� Bu kap�
samda yap�lacak �cal��smalar�n aras�nda �sunlar�
sayabiliriz�

	� T�urk�ce i�cin bilgisayar ortam�ndaki �ce�sitli
yaz�l�mlar�n tan�mlanmas� ve s�nanmas�nda
kullan�lacak bir dilbilimsel tan�mlaman�n
geli�stirilmesi�

�� T�urk�ce s�ozc�uk yap�lar�n�n bi�cimbilim�
sel �c�oz�umlemesi ve �uretilmesini eldeki di�ger
�c�oz�umleyicilerden �cok daha h�zl� bir �sekilde
ger�cekle�stirecek bir �c�oz�umleyici ve �ureticinin
geli�stirilmesi�

�� T�urk�ce c�umlelerin yap�sal �c�oz�umlemesini
�cok daha kapsaml�ca yapacak bir c�umle
�c�oz�umleyicisinin geli�stirilmesi�

�� T�urk�ce c�umlelerin anlambilimsel �c�oz�umleme�
sini belli bir bilgi g�osterimi �cer�cevesi i�cinde
yapacak bir anlambilim �c�oz�umleyicisinin
geli�stirilmesi�

�� Belli bir bilgi g�osterimi �cer�cevesinde g�oste�
rilmi�s bir bilgi yap�s�ndan T�urk�ce bir c�umle
�uretecek bir dil �ureticisinin geli�stirilmesi�

�� Bilgisayar ortam�nda saklanacak ve eri�silecek
kapsaml� bir T�urk�ce s�ozl�u�g�un olu�sturulmas��

�� Bu s�ozl�u�g�u kaynak olarak kullanarak� bil�
gisayarla kapsaml� bir e�s ve kar�s�t anlaml�
s�ozc�ukler dizininin haz�rlanmas��

�� C�umle �c�oz�umleyiciler ve �ureticiler taraf�ndan
kullan�lacak ve �cok kapsaml� dilbilimsel ve
anlambilimsel bilgi i�cerecek tahmini olarak
	��� 	��� s�ozc�ukten olu�sacak bir s�ozc�uk bilgi
yap�s�n�n �lexicon� ve kavram bilgi yap�s�n�n
�ontology� olu�sturulmas��


� Bilgisayarl� �ceviri sistemleri taraf�ndan kul�
lan�lacak ve �oncelikle �Ingilizce ile T�urk�
�ce aras�nda s�ozc�uk ve s�ozc�uk gruplar�n�n
kar�s�l�klar�n� i�ceren �cift y�onl�u bir ak�
tarma bilgi yap�s�n�n �transfer lexicon�
olu�sturulmas��

	�� T�urk�cenin �ca�gda�s kullan�m�ndan �ornekler
i�ceren� dil kullan�m� hakk�nda dilbilim�
cilere kaynak olacak ve yakla�s�k 	� milyon
s�ozc�ukten olu�smas� beklenen bir metin veri
taban�n�n olu�sturulmas��

Yukardaki alt yap�y� kullanarak geli�stirilmesi
planlanan uygulamalar ise �sunlard�r�

	� �Ingilizce T�urk�ce aras�nda �kullan�c� yard�m�
ile� yar� otomatik �ceviri yapacak bilgisa

yarla �ceviri uygulamas��

�� T�urk�ce �o�grenmek isteyenlerin kullanabilece�
�gi� bi�cimbilim� s�ozdizim� anlambilim alan�
lar�nda kullan�c�ya gerekli kuramsal ve
pratik kullan�mlar� �o�gretecek� ve �coklu med�
ya olanaklar�n� dil �o�gretimi kuramlar�yla



birle�stirecek bir T�urk�ce �o	gretme uygula�
mas��

�� Bilgisayar ortam�ndaki T�urk�ce bir s�ozl�u�ge
eri�simi sa�glayacak bir uygulama�

�� T�urk�ce metinlerdeki s�ozc�ukleri s�ozdizim�
sel bilgiler ile i�saretleyecek bir metin
i�saretleyicisi �corpus tagger� geli�stirilmesi�

Bu uygulamalardan birincisi hakk�nda biraz daha
ayr�nt�l� bilgi vermek iyi olacakt�r� Bilgisayar
kullanarak dilden dile �ceviri yapabilmek 	
��ler�
den beri do�gal dil alan�nda ara�st�rma yapan�
lar�n en b�uy�uk ama�clar�ndan biridir� Ancak� en
geni�s anlamda bunu tamamen otomatik olarak
yapabilmek son derece karma�s�k bir sorundur�
Halen bu sorunu �c�ozm�u�s herhangi bir sistem
yoktur ve daha uzun bir s�ure de olmayaca�g�
varsay�lmaktad�r� Buna kar�s�n� ara�st�rmac�lar
�ozellikle i�slenecek dilin yap�s� ve dilin kul�
lan�laca�g� alan �uzerine s�n�rlar koyarak sorunun
karma�s�kl��g�n� bir miktar azalt�p olduk�ca ba�sar�l�
sistemler geli�stirebilmi�slerdir� Dili bu �sekilde
s�n�rlamak do�gal dil i�slemenin en zor sorun�
lar�ndan olan s�ozl�uksel belirsizlik �lexical ambigu�
ity� ve �cok yap�l�l�k �structural ambiguity� sorun�
lar�na biraz olsun bir rahatlama getirmektedir�
Dili bu �sekilde s�n�rlayan yakla�s�mlara alt dil
temelli �ceviri denmektedir� �Orne�gin Kanadada
Montreal �Universitesinde geli�stirilen TAUM�
METEO sistemi k�sa hava raporu metinlerini
�Ingilizce ile Frans�zca aras�nda olduk�ca ba�sar�l�
bir �sekilde �cevirebilmektedir� Burada kullan�lan
s�ozc�ukler s�n�rl�� s�ozc�uklerin anlamlar� belli� c�umle
yap�lar� ise olduk�ca basittir�

Projemizdeki uygulaman�n amac� �Ingilizce T�urk�
�ce aras�nda kullan�labilecek� s�n�rl� bir alt
dil �uzerinde �cal��sacak ve �ce�sitli zorluklar ile
kar�s�la�s�ld��g�nda kullan�c�n�n yard�m�n� isteye�
cek bir sistem geli�stirmektir� Burada dikkat
edilmesi gereken nokta se�cilecek alt dilin ve
konu kapsam�n�n pek i�se yaramayacak kadar
k�u�c�uk olmamas�� ve olduk�ca b�uy�uk hacimli bir
�ceviri gereksinmesine uygulanabilecek olmas�d�r�
D�u�s�un�ulebilecek �ceviri uygulamalar� olarak bil�
gisayar kullan�c� kitaplar�n� veya teknik cihazla�
r�n kullanma kitap�c�klar�n�n �cevirisini sayabiliriz�
Bunlar�n her birinin kendine g�ore bir alt dili ve
konu kapsam� olacakt�r�

	 Sonu�c

Kabul edilmelidir ki yukar�da k�saca de�gindi�gimiz
uygulamalar do�gal dil i�sleme konular�ndaki uygu�
lamalar�n sadece baz�lar�d�r� Bu projede �oncelikle
b�oyle bir ara�st�rma ve geli�stirme �cal��smas�n�n
alt yap�s�n� geli�stirmenin �cok �onemli oldu�gu
d�u�s�und�uk� C� �unk�u do�gal dil uygulamalar�nda
ba�sar�n�n �sart�� dile �ozel kaynaklar�n �s�ozdizim
tan�m�� s�ozc�uk bilgi yap�lar� ve anlambilimsel kay�
naklar� son derece kapsaml� olmas�d�r� Do�gal
dil uygulamalar� olarak da� ger�cekle�stirildi�ginde
T�urkiyede b�uy�uk boyutta uygulama alan� bu�
lacak sistemlere �oncelik vermek istedik� Ayr�ca
T�urk�cenin yeni dilbilim modelleri ��s��g�nda ince�
lenmesine katk�da bulunmay� ama�cl�yoruz� Bu
proje ba�sar�l� bir �sekilde tamamlan�nca elde
edilen deneyim ve bilgiler sayesinde daha iler�
deki y�llarda bir dizi ba�ska uygulaman�n da
geli�stirilmesi olanakl� olacakt�r�
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