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TüRKçE METİN DAMGALAMA

H. Mesuü MERAL I

Biiknl SANKUR2
A. Sunru (jzsoy 3

ozet: Bu çalüşma değişik dilbilimsel aİaçliır kullaniıriü Türkçc'de mctin damgirlama, diğer bir deyişlc metinle-
re 8izli bir kod yükleme oliınzklannı ar§lürmaku Ve bunlitİn Türkçe ünctinlcrin damgalanma\ında başiırım dü7€y-
]erini ölçİreği amaçliıJnaİırdlr. Melin diümgalaJİa. mctin belgelerinin içerik bjl8ileri \'c iyclik haklannın güvenliği
ne yönelik bir doğtt] dil iŞlcme )rirnteİİidiı, Bu alİıaçla sözdizinrsel biçimbilil]rselyapl değişim]cri. cŞ anlamlı söZciik
vc nokl:t]ama işareli değiştokuşlan önerilmiş. \öz konusu dilbilimsc] eraçlann nletin içerisindeki başanlan ölçül-
müşlür.

Anahtal söz(ük]er: damgalama. dilbilimscl yiüpı değişiklikleri, bilgj \iüklttJlta

Watermarking lor Turkish Teıts
Abstmcti Text watcrm]rrking is an emerging aİca at üe intersectioıl of üe nalural langutge pr&essing 2urd

intbnnation Secunly, lt aiıns ıo hide informıtion in a text docuı]rcnt by surİeptiliously embeüldin8 dala, Thı]s üe
text functions like a sublİıina] chimnc] lhrough which some h]dden inlbnnation is cıırriei, This iılfonİration can be
used for such securitv purrx)les as auüentication. fingerprinling and infoımation hiding. This stud}, explores üc
walermarking options tbr Tulkish tex! docuı]]cntsbY using various linguistic tür]s inc]udins synlactic alterations.
morphological manipulations. pırnctualion altemations aJıd svnonvm subİitutions, we evaluatc ücsc ]inguislic tools
tbrTurkish. obtajn their sııtiStics end measurc üeir viabi]ily.

Key words: wıermirrking. sİ,.uctural akerations. jnfomlation hidin:].

l, Gir§
Bir belgenin içine başka bir bilginin sailanması ve bclgcnin gizli damgalanması son onyıl içinde ço

ğuloıtam belgeJerindc önenı ka7anmtştır. Swıurson ve diğ. (l998). Hartung & Kufter (1999) ve cox vc
diğ. (2002) gibi çalışnıalarda imgc, video. audio. gafik. yazılını türündc bclgelerin darngalanması için
birçok sayıda yöntenı öncrilıniş ve bir kısmı da lntcmct ticarctini ol.ıJt.ılıayan a]goritmaiar (ılıırıık kabul
gönıüştü. DoğaI dilde damgalanıa (DDD) alanında ise. bir başka deyişle doğal dil içeren belgelerin
damgalannrası konusunda çalışmaleır ıurcıık son birkaç yıl ile sınırlıdür (Iaşkıran \e diğ., l996; Kh.ıık-
halli & Hau.2002: Atııllıü ve diğ. (2002), Topkııra ve diğ.. 2005. 2006), DDD vöntcmleri. çoğulonam
belgeleri için önerilen damgalama ırraçliırındaı çok firklıdır. Bu çalışmalıuda DDD için avnı anlamı ve
giircvi taşıyabilecek değişik dilbilimsel yapılann kullanülması önerilmiştir. Bu nedenlc. dilbilimsel çö
zümlemeler DDD için önem]i bir boyuf oluşturmaİtadlr.

DDD'nin amacı veri]i bir mctinden bir dizi dilbi]imsel yöntcmlcri kullınııral< faıklı bir metin yıırat_

mi*tlr. Yaratrlan lark]r metin 8iz]i bilgi yükleınc. mctı vc.itaşıma, belgenin iyelik haklannı koruma ve
erişebilirliliğinidağıtımını denetleme gibideğişik amaçlar için kullanılmaktadır. Farklı metin yaratı]ıIkcn
gözeti]mesi gc.cken üç ıına özellik Khankhalli & Hau (2002)'de şöyle sınlanır: (i) ıuılıunbilimsel tutarlü-
lık, diğer bir deyişle. metin üzcıinde yapılan dilbilimsel yapı dcğişiklikleriyle metnin anlamında aynm
sıırıabilir bir anlam f:ırkının yaratı]maması; (ii) dıyıınıkhlık, metne gömülü ilctinin bel8e üzerinde doğa1
metin işlcme ya da damgayj yok ctmeği amaçlayan değişikliklerc kiırşı korunma; (iii) kapasite ve uvgu-
lama alaıı genişliği. mctnc yeterinçe uzun bİ iletiyi gtlmebilmek için gerekli miktiirda dilbiiimseldeği
şikliğin yapılabilınesi ve metnin türündcn bağımsız biı biçimde damgalanabilmesidir,
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DDD'dc metinde yııratılan her değişikliğe kaşılık bir bit bilgi gömülmüş sayılır, Ömeğin, bk sözdi

zim alacı olarak, tümce yaprs] eücnden edilgene çevrildiğinde maııksal "l" değeri. tcrsi yaplldığında

ise nıanlksal "0" değeri konmuş olur. Bir sözlükbilim aıacı olarak bil sözcüğün cş aniamlrsı l. diğeri ise

0 olarak kurala bağlanır. Daha çok cş anlamJı olabildiğiııde, ömeğin :l eş anlamlı sözcüğü 00, 0l. l() vc

] l öründlerine karŞr düŞünnck mümkündür.

Bu çalışmada doğal dil işleme kuramı çerçevesindc biçiınbilimsel-sözdizimsel yapı dcğişimiolanık-

lan açısından verimli. sondan ek]emeli biı dil rılan Tüıkçe için doğal dilde damgılama araçları irdeJen

ıİckte Ve önerilen damgalama aıaçlırrı lO(X) tün]ceden oluŞan biı ömek mctin üZerinde sınanmaktadır.

Bildirİlin amacı bu alanda Türkçe için ilk açınsayıcl irdclcmcyi yapmali vc DDD'nin Türkçc için de ola-

bilirliğini kanıtlamaktır. Çalışma, metin dıungalama için kullanıl.ur araçlann dilin sözdizim. biçimbilim

gibi dilbilimsel yapı öze]likleri ile birebi( ilişkili olduğunu göstenniştir. Bildirinin 2. Bij]ümünde Türkçe

içiıı gcçerli metin damgalama araçları gajzdcn geçirilecek,3. Bölümde DDD ilraçlaİnın ömck büıünce-

]er üzeıindc denenmesi sonucu oılaya çıkıuı sonuçlaı verilecektiı. ,1. Bö]ümde ise dcncy sonuçları vc var

gıların dilbilimsel sezdirimJeri tartışılacaktır.

2. Metin Damgalama Araçları
Mctin damgalama için metin içeİisinde iizgün metnin üılaİıbijimsel yapısına zarar vermeyccek nite

likleki değişiınlcri yaraıabilen başlıca dilbiliınsel :ıraçlar şunlardır: (i) biçinlbirimsel araçlar, (ii) sözdizim

sel yapılaİ. (iii) eş anl.uniı SöZciikler. (iv) noktalama işiırctleıi,

2.1 Biçimbilirnsel-sözdizimsel araçlar
'türkçe'dc biçimbilim ve sijzdizimin birbirindcn kesin çizgilerlc aynlamaması vc biçimbirimlerin bir

çok dı] mda sözdiziıısel işlevler yüklcnmesi nedeniylc çalışmada söz konusu iki ulam birlikte incelen-

di. Türkçe gibi eklemeli dillel için önerilcn metin damgalanra ançlan için Tıüezawa ve diğ, (2005)'e ba-

kılabilir, Ömck (1) Türkçe'dcki daha çok biçimbilimsel bir ııraç olarak düşündüğümüz ek futma vc ek

düşLimre işleınlerini göStermektedir.

(l) Biç:imbilimselaraçlar

Ek tutma Kalem-ler-iıti ve silgi ler-in-i

Ek düşümre Kalcm (4 O O ve silgilcrini

Yukandaki ömekte giisteıilen biçinıbilimsel araç dilsel yapıda herhan8i bir anlam değişikliğine yol

açmamı*tadır, Bilindiği gibi Türkçe'de 've' bağlacı ilt: birleştirilen öğcler üzeıindeki kimi çekim ekleıi,

birinci bir]eşen üzeriüıden Silinebilir. Ek düşürme adını vcıdiğimiz damgalama aracı bu biçinıbilimsel ol-

guyu kull:ınaı,ak özgün ınetinde biçimsel bir ftırk yaratır. Aynı şekilde, ve bağiacı ilc birJeşen öğclcr üze

rindeki özgün mctinde silinmiş olan çekim ekleri değiştirilmiş metinde ycrine konabilir. Bu işleme de 'ek

tutma' adını veriyoruz. İkinci biıleşen üzcrindeki çekim eklerinibirinci birleşcn üzeıine kopyalayan bu

araç özgün metin üzerindc anlaında biı dcğişikliğc yol açmadan bir biçiünsel fark y.iratmaktadr.

Türkçe'dc an]amda fııIk yi ıtmayan sözdizimsel yapılann çeşitlilik göstermesi metin dam8aliıma

için önem]i ölçüde fusatlal yaratm.ıktadır. Bunlar arasında: (i) etken,edil8en çatılan, (ii) 'dc-'/'söyle' ey-

lemlcrinin tümleç yap ı|arı. (ı1|) ve. _,,a da, he»ı...,henı gibi bağlaçlarla birJeştirilen öğcleiin yerinin dcğiŞi

ıiJmesi, (iv) 'ol-'. 'bulun ' gibi eylcnrlere eklenen '-DIK'l(y)An ortaç cklerinin değişimi. (v) sözcük dü-

zcni değişim]eri, (vi) öznc vc yüklemden oluşan bazı ad tüıncclcrinde özne vc yükiem yer değiştinnesi,

(vii) iki sıralı eylemi birleştiren geıundium eki '-(y)Ip' ve aynl işlevi yerine getirebilcn ve bağlacının de-

ğişttilmesi, (viii)özgün metindeki 'eylem-DlK KİŞİ-DA' yapısının 'eylem-DlK KİŞİ zaman' ile değiş-

tirilmesi sayılabilir, Aşağıdaki tabloda bu çalışmada kullanılan sözdiziınsel araçlıu gö!ıenlmektedir. Ör

nek 2'de bu araçliır için birer ömek vcrilmektedir.
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Araç Ornek

Etkcn cdilgen çatl değiŞinli

Yeni inşaadan tespit cden timler. yakli§lk 80 kaçiü yapünın

yıktın]masürl §oğlrlr. _--.i-
Yeni inşaaıkırı tespit etlen linler lora|bılun yak|Lrlk 80 kaçak yaPının

yükttrılmasl sağliüıdl.

BirleŞen öğc ycr değişimi Öğrclrnenler ve öğrenciler ---> Öğrenciler vc öğrctmcnler

Çalüşmirnın temc] savl budur -J>
Bu çdışmanün temel savüdır.

Ortıç yapı].ın ĞğiŞinıi

Nc düşünüyorunl biliyor nrusun'] diye bi§layan konuşmamln
dcvamını dinlememişsin --J-

Ne düşünü],orum biliyoı musunı diye bEladüğüıı konuşmamın
devamü din]enıemişsin.

Yitn tijnıcc dcğişimi
"Yann gel eceğ im" dedi. ---l-
Yann gel-eceğ 1 ni söyledi.

sözcük dü^ni değişini .\lı )d]ın An^iıfa'J. jtLınhul'a gel<.el __4-
Yann Ali Ankara'dan İstiutbu]'a gclccck.

(yllp vc değişimi
Ahİıct cvc gel,ip yattl. -+
Ahmet eve gcldi vc !atüü.

Ahİlet rel diğ-in_de bcıı çalışırorduın
Ahırıeı gel diğ-i zıman bcn çaIı,sıyordunr.

(2) Sözdiıinsel araçlar

2.2 Eş anlamh sözcük değiştokuşu
Melin damgalamada diğer diller için sıklıkla kullanılırn ııraçiirrdiin biıi eş anlamlı sözcük değiştoku-

şudur, Tİmcenin sözdizimsel yapısında herhıingi bir değişikliğe neden olmanrası, bu aracın kullanımını
yaygınlıştımlaltadür. Tiirkçc'de eş ıuılamlı sö7cük değişlokuşu ingilizcc gibi dillerdekinden çok düa kı-
sıtlı biı şeki]de oılaya çıkı]aktadır, Bu külttlılık duıumunu Türkçe'deki anlamca benzer sözcük]er aIasın-
daki küçük kullanım farklanırın dilsel yapınıı anlıunının değişen oranlarda bozulmasüna ncden olmasry
la açıklayabiliriz_ Ömeğin, 'kcsin' sıfatı için bulunan karşılıklardan biri olan 'belirgin' "bizim kesin/tıe
lirgin bir aynlığımlz vaı, " tümcesinde an]anlı etkilemezken, "kcsiıı bir karar verdik" tümcesinde anlam]
etkilemektedir, Hcın eş tınlamlı sözcük dağarcığının çok kısıtlı olmasın1 göz önüne alarak, hcm de yuka
nda değinilcn eş aJrlamlıiann yol açtığı dilsel değişiklikten kaçınmak koşuluyia ad, eyleın. niteleyici, be
lirteç. bağlaç ve ilgcç gibi değiŞik SöZcük ıürlerinc ait cş mlımlı sözcük değiştokuşu da metin dam8ala-
ma aracü olar.k kullanılmıştır. Ömck (3) eş anlamlı değişimlerini göstemektcdir,

(3) Eş anlaılı sljzcük değ$imleri

si'z.ük türü Eş anlanü
scnc Yıl

Nilelevici Nlennlun HoŞnut

Ev]cm IZlcmck seyretmek

Bağlaç Falat
Bc]irteç Mud.üa kesinlikle

ilgcç Bcrabcr Birlikte

20l

Özne yüklcm yer değişiııi

eylen DlK KiŞi
BtJLLjNMA' -'eyle]ı DlK

KiŞi Zaİıfur' değ.

sözcük



2.3 Noktatama işaretleri değişimi

Mctin damgalama için kulliınılabile,cek bir diğer araç noktalama işareti değişimidir, Noktalama işa

retleri değişimi damga]ama .ıracı olaı"k kullanılırken bir dilin yazım kuralları göz önüne alınir. Çalışma-
da Türkçe'nin yazım kurallan düşünülerck virgül virgülsüz kullanüm, üç noktaıck nokta ve çifi tümak

tek tımaİ gibi dilse] yapının ıurlamsal bütünlüğünü bozmayacak noktalama işareti değişiınleri kullanıl-

mştır, Ömek (4) bir noktiilama işareti dcğişimini ömeklemcktedir,
ı,1, Virtil irli;l.,ii. Aullonln J, iiriüüıi

Türkçe metin bclgelerinde kullanılabilecek taçlan ati§tlriün bu çi]]ışma[,] üç önemli sonuca uli§mıştır

'rürkçe netin beigcIcrinde küllanılabile.ek aiçlan ari§hran bu çalışınal ] üç önemli sonuca ula§m]ştır

Türkçe'nin yazım kuraliıırına göre kimi öznelerdcn sonra virgül kullaırılmirsına ka§ın virgül bulun-

mayan bir tiimcenin anlamnda genellik]c büyük değişiklikler oimaz. Yukandakiömekte de göstcrildiği

8ibi ikitümce anlamca birbirine eştir. Ancıık, ijzgün metindeki vil8ül değiştirilmiş metinde silindiği için

metin damgalama amaçh biçimsel bir değışıklık \ 3pılm ışhr Ömek ı5 ı'te n.,kta]ama işaıetleri değişimle

ri gösteri]mektedir.
(5) Noktalamı işareülei değişimi

3. Damgalama Ça\malan
Bu b<ilüın Türkçe için öneıilcn damgalama ııraçlıirının değişik gazetc yazılanndan oluşm lU)0 tiim

celik biİ bütünce üzerinde denenmesi sonucu elde edilen bulgulan öZetlemektedir.

3.1 Bütiince

Çalışmada kullanılan aıa bütüncc lUü tümceden (l4.554 sözcük) oluşınııktadır, ömek ,Jencl lcrJe

kullanılan bütiincenin yanüsüra djğer büttinceler dc ku]lanı]mrştır. Bunlar l79.8l? sözcüklük 2005 yılı

TBMM tutanak]an, l9.28? sözcükten oluşan ]3.10.2005 raihli Radikal 2 giüzetesi, 950.(1]0 Siizcüklük

Pusula Yayınevinin bilgisayar ve roman kitap]inr ve l 1.000.000 sözcük içeren değişik gazetelerden eldc

cdilmiş der]emden oluşmi*tadır.
3.2 Biçimbilims€l-sözdizinı§el araçlar
Ek futma Ve ek düşünne araçlıırının kullıuııldığü ilk deneyde bütüncedeki ]0O0 tümcc için toplam l07

biçiınbilimsel araç değişimi yapıinnştıI. Bu değişimlerc aiı bulgular Tabkı l'de öz.et]enmiştir,

Tablo 1: Ek tutma ve ek düşirmc araçlannın başiırımı

Noktalama işareti

Vir8ül
Diyelim ki kapı çalünmüş [,I sohbete gclmişsin--J-
Dilelim ki Lapı çılınmı_. ll toh&-ıc gelmiı.in

Tımak İsıreti
yapamadıklıırı için "hayal kınklıği'nı dile getirdi.. ____>

yapamadık]aı için'hayal kıırklığı'nı diie gctirdi.

üç nokta E!imiı uzak §ehirlerde [...] _---r- Evimiz uzıü şehirlerde [.]

Araç Türü Değ§im Saysı Başn Sayısı Bı4an 9o

l]k tutmı 55 ,l3 S(,82j

Ek dijsiinne 52 c/c 1|

Topliım ]07 19 q,14
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Tablo l'den de anlaşılacağü gibj ek futma ve düşürme araçl.tnnın rastlanma slk]ığı düşüktür. Verilc-
rc göre oılalama 10 tümcede bir ek tutma ya da düşünne aract uygulanabilmcktedir. Ancıık, söz konusu
ııraçlıırın başan oranı yüksektir. Ek düşürme ııracının başıırılı ve başansız olduğu durumlar Ömek (b)'dı
veliimiştir:

(6)u- Ek tutma arac! (başarılü)

Özgün ınctin: Siyaset in ve siyasal erkin bu bağlamda,,,
Dımgalınmı: metın: 5i\aıcl \e \iüd.el erkin hu haglamda...

b_ Ek tuoru| aracı (başOrüsıa)

Özgün mctin: Belinizliğ in ve aile üı.erindeki sosya] ba§kının bir an önce sona ennesini sağlar.

Değistirilmiş metin:]']Bciinizlik ve aile üzerindeki sosyııJ bııskının bir aı önct y]na ermestnt saglJ.
Bu kjlİmdcki ikinci denevde bütüncedeki l000 tümcc için. sözcük düzeni. y|tJı iümce, özne yüklem,

etken-edilgen çatr, onaç eki vc bir)eşen öğe değişimi olmı* üzere 6 ulamda toplam l39l 'sözdiziınsel
yapı' dcğişimi yapılııış. yapılan değişimlerde tümcedeki ifadcnin anlaııbilimsel ve pragmatik açıdan Za

ra, görmemesi göZönünde bulundurulmuştur. Ltneye ilişkin bulgular Tablo 2'dc ajzctlenmiştir.
Tablo 2: Sözdizimsel aıaçlann b4ansı

Tablo 2'den anlaşılabileccği gibi sözdiziınsel araçlann kulianılma sıkllğı oldukça yüksektir (tümce

başına onaJaına 1,4 silzdizimsel değişim). Bu vapt değişimlelinin başanlü olduğu duı,um]arda özgün ya
pü bozu]ınamakta. tümce anJaıı açıslndan bir zarar gömcmektcdir. Sözdizimsel araçlann başansız oldu_

ğu durumlar daha çok birleşcn tiğc ve oıııç eki degrşlmlendir. Aşagıdıkı Ömek l7a b) oItaç eki değişi
minin başanlı ve başarısız olduğu durumlan göstermektedir.

(7) d. O aç ekideğişinıi (başarılı)

Özgün metin: ...hakkında ijğrene(egi çok )c.ı olan ddnyaya ihtryatlü bJkan bir klz
çcrcuğunun...
DeğistirilmiS metin: ,,.hak](ında iiğrcnc(cgi çok şl,in olduğu ,Jünlıl,ı ıhtivatlı balan
bir kız çtıcuğunuıı...

b- Ortaç eki değişimi (başarısız)

Özgin mctin: ...cinseJ gelişim kusuru olan çocuklann...
De3i)l.nlmi5 meıln: ...r intl 3clı)ım lutuıunun oldupu ç,rukIırın...
Bu çalışmadaki ortaç eki değişim]efi orlaç eki alan eylemin 'ol ' ve 'bulun,' eylemlcri olduğu

yapılarla kısütlıırıdı. Ömek (7a) bu türc aiı b4ınlı bir de!ışimi gostcrmektc. Ömek (7b.} ise aynı aracın
başeırısızlıkla sonuçlanan bir uygu]irmasmı ömeklemektediı.

Defuim Türü Rastlama s dığı Barsarı Sapsı Başn yiizdesi

sö/.ük düzeni 86,1 l08 7c 82

Yın tümce değişini 25 21 780
oftaç eki değişimi .l 2 7r 50

Bir]cŞcn öğe değişimi l75 ](x)

Özne yük]em değişimi 1]
c/c T5

Eüen-edi]gen ça! değişiılli %80

Toplam l39l l0tl9 .l",78.1
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3.3 F4 anlamlı dizciik değişimi:
Eş anlaıılı sözcük değişimi için ad, niteleyici, eylem, bcliıleç. bağlaç ve ilgeç olmak üzere toplam 6

sözcük tiirü irdelenmiştir, Bu deneyde bütüncedcki l0C]0 iimce için topianı 692 eş aılamlı sözcük deği

şimi yapülmıştır. Deney sonuçları Tablo 3'te öz€tlenmiŞtir.

Tablo 3: Eş anlıımlı sözcük değişimi başıırını

Tabio 3'ten de anlaşıldığı gibi eş anlamlı sözcük değişiminin nst]ama sıklüğı sö,dizimse] afaçlardaı

dıha düşüktü ancak başanmı diğcr tüm ulamlardan daha yükscktt. Başannln diğer siizcük tiir]erine

oranla başansız olduğu tür eylem olarak ortaya çıkmaktadır (9r, 60 ba§arr. En yüksek ba5an oranı ise iş-

levscl bir ulam olaı bağlaçlafda o(aya çıkmüşbr, ceİek rastlama sıklığ, gerekse ba§arı oranı olarak yük-

sek değer veren ulam ise ad olmuştur. Ömek (8a-b) aynı eylemin başıuılı ve başansız değişimlerini gös

teümtkteılir.
(8\ a. Eş anlamlı sözcük değişimi (başarılı)

ÖZgu!:ılglıı]. Önce anlamaya çalışacak, sonra da içine gireccksiniz.

Değistirilmiş metin: Önce karramaya çalışacak, sonra da içine giıeccksinız.

b. Eş anLamlı siiz.cük değişini (başarısıa)

Özgün metin: Çünkü, siyaset dediğimiz zauıan ne anladığımıza bağlü

DeğiStirilmis metin: ?]Çünkü. siyaset dediğimiz zamaır ne karradığımıza bağlı

3.4 Noktalama işaretleri değ§imi:
Noktalama işııretlerinin kullanıldığ] deneyde bütüncedeki 1[x]0 tiimÇe için toplam 1335 noktalama

iş.ıreti değişimi yaptldı. Bu sayı noktirlama işaletleİi değiŞimin rastlıuna sıklığının yüksek olduğunu (tüm

ce başına 1.3.} 8iistcımektedir. Ancak, nokıılırma işıuetlerinin toplıuı başıırı oranı diğer araç tiirleıine

oranla düşükttir (%55.5). Tablo,1'te noktalama işaretleri değişiminc ait bulgular yer alm*tadıI.
Tablo 4: Noktalama işaİeti değişimi b,§arüsı:

Noktalama Türü Değişim Sayısı Başn Saysı Başrı Io

Virgü] ]031] 52l %50

üç nokta 21 20 %92

T]mai iŞiıfeti 113 l98 al11.5

TopIam l]]5 111 7c 55.5

Noktalama işıuetlerindeki rastlama sıklığı en çok virgül değişiminde ortaya çıkmıştır (7. ]03.8) an-

cak Tablo,1'ün de gösterdiği gibi virgüvvirgülsüz kullanlmın başan oranü oldukça düşüktıir (ö/o50 başa

n). Başan oranı en yüksck noktalama iŞareti aracl ise rastlırma sıklığı düşük olmasına rağmen üç noklrtek

sözciik Türü Degişim Saysı Başnlı Değişim Başan 9o

Ad 226 22o

sülı1 1,15 l2l

Eylem 1,1.] li9 ?c 6)

Bağlaç l 15 7c 1ü)

Bclirtcç 5l ,l8 Ic 91

ilg"ç 12 ll "/ı.92

Toplam 60,1 "/ı.8'7
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nokta değişimidir. Ömek (ga-b) Virgül/Virgülsüz kullantm a.acının baş.ırülı ve başai]sız olduğu dtıı.umla-
n göstermektedir.

(9) a_ VirgüLlvirg|its|i. kullanım değtşini (başanlı)
Özgün metin: Bu, içeriden olduğu kadıır dışımdaı da gelişen bir dinamikıir.
Değistirilmiş metin: Bu içeriden olduğu kadar dışandan da gciişen bil dinamiktir.

b. VirgüllvirgüLsüz kul ldnnı deği ş i mi ( başarısız)
Özgün mctin: Bu, içe dönük. dışa lup.ılı. dıl.ılojik olmlıkran uzak. korlrı ıemeline

oturmuş..,,

&ğ§!!_I!rr j§_Dr9![ Bu içe dönuk dlşa klpell dlyaloJık ollnakLün uzık korku terneline
otumuş...

Ömek (9a)'dati tiimcıjllc ijzneden sonra kullanllan Virgül ka]dırıiabilmekte. bu işIem tiimcc-
nin ınlamında bir değişime neden olmamakııdır Aneık. Ömek 19b)'deki tiimçede işlevi aynı olıuı öbek
leri birleştiren virgülün kaldın]ması mümkün değildir. Aksi durumda tümccnin anlamı bozulmakta ya da
Türkçe'nin yazını kurallarına aykın bir durum oluşmaktadır.

4. Deney Sonuçlan ve Tartışma
Bu bölümde çalışmada yapılan deneylerin sonuçlan ve bu sonuçların dilbilimsel sezdirimleri lutışı-

lacaktır. Tartışma. ça]tşınada kullanılan damgalama araçl.ırtnın (i) rastlama sık]ık başanlarü ve (ii) değiş
tiıilebilınc başanlan üzerine yoğunlaşaca]dır_

Deneyleıde kullanılam damgalarna araçlarının başıırılırı geıek değişik kategoriler ari]_sında. gerekse
aynı katcgori içinde farklı değcrler göstem,]ektedir, Tüm ançlann rastlama slklığı ve başanm dcğerleri
Tablo 5'te göSterilmektedir.

Tablo 5: Tüm Sonuçlar

Deeşim Rastlama 7c Başan %

NokıaIama iŞiırcıi dcğiŞimi

Virgülı'O l0].8 50

Üç nokla / tck nokl1 21 92

(]if! ümak / tek tımiü 213
,72.5

söZdizirnse] yapl değişimi

so/.ük dü/r:ni 86.,1 lJ2

Özne yiiklcm 0.lt 15

onaç eki değişimi i]..1 50

Etkcn-edilgen değişimi 31.5 E0

Yan tüırcc dcğişimi 2.5 8(]

BirlcŞcn öğe değiŞimi l7.5 57.5

l]içiııbilimse] dcğişimler
Ek düşümıc 5.2

Ek lulnra 5.5 82.5

Eş anlirrnİ söZcük dcğişimi

Ad 22.6 9T

Niteleyici 1,1.5

Eylenr ],1.3 60

BağIaç l1.5 l00

Bcljficç 5.1 9.1

ilgcç 1.2 92

2o1
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Tablo 5'ten de anlaşıldığı gibi rastlaına sıklık değeıi en çok sözdizimsei araçlarda onal,a çıkmaita
dır. '/. l39.1'lik rastlama sıklığı değeri tiimce başına birden çok stjzdizimsel zıracıı uygulanabileccğine

işaret etmektedir. Aynı şekilde noktı]aına işareti değişimindc dc yüksek bir rastlama sıklığı dcğeri vardır.

Ancıık. tiznclyargı deneıinıi yo]uyla yapılan deneylcrde sözdiziınse1 ııraçlar kullanıiiırıü yapılan değişim

ler noktalama iŞareti dcğişimlerinden daha başanlı bulunnruştur.

Sözdizimsel ançlann rastlama sıklığlnın vijksck olmas] Türkçc'nh genel özelliklcrine bağltüıabilir.

Nitekim. Tüİkçe'de aynı işlevi ve euılırmı karştlayan yapı çcŞitliliği bi]dirinin 2. bö]ümünde dc belirüildi

ği gibi oidukça f'ıızladır. Bundan hiırckctle Türkçe'de sözdiziınin metin damgalamada önem]i ar]çüde kul-

laıılabileceği söylenebilir. Sözdizimsel araçlar arasında kategorisinde en tizla sıklık değcrine stüip olıuı

iıraç SöZcük düzeni değişiıni olaİak görü]mcktedir (7.] 86.4). Bu durumun yine Türkçe'nin gencl sijzdi

zimsel öze]likIerinden kaynıı}<lıuıdığı söylenebilir. Nitekiın Türkçe'de tümce düZeyindeki bc]ifieçler tüm-

ce bqü ya da öznc soıuası konumda bulunabiliıler. Bundan biışka, Türkçe belirli oranda devrik]emeye

olanak tanüyan bir sözdizimc sahiptir. Bu durum da sözcük düzeni dcğişiminin Türkçc metin dıungala,

mada etkin bir biçimde kullaıılabileı:eğini gösterir.

Sözcük düzeni dcğişiminden sonra en çok rastlanan araç q.31.5 oranıyla etkcn edilgen çatı dcğişi

midir. Bu aracın başansı da sözcük diizeni değişiınleri gibi diğeı sözdiziıısei araçlırra oranla yüksektiı.

Bu durum etkcn-cdilgen çao değişiminin yapısa] bir nitclik ta|ıdığını. tümccnin an]amına çok fazla etii
ctmeüliğini göstermektcdir. Bu iki kategoıi dışındaki sözdizimscl araçlar yüksek rastlama sıklık tıranına

ve baş:ırısina erişememiştir. Ömeğin, birleşen dcğişimi sadece birlcşen]ein eksiz duıumda olduğu du-

rumlarda başıırılı olınuştur, Bir başka dcyişle. birIeşen öğeleri cksiz olduğunda. değişmeleıi tümcenin ya

plslna ve anlamlna zaru vcımemektedir. 'kalcmler' ve 'si]8iler'-'silgiler' ve 'kıüemlcr' gibi. Ancı*. bir-

leşen öğelerin o]uşturduğu birleşcn öbeğinin herhııngi bir ek alması durumunda yapılan dcğişim tiimçe-

nin yapısına etki etmektedir, 'kalcmler' ve 'siigilerle'-'silgilerle' ve 'kıılenılcr' gibi.

Sözdizimsel ıuaçlardan sonIa tümcc ba§ına 1 değişim oııınını yakalayıJı kategori noktalama işaret

leri değişiıni olmuşfur. Tüııce başına onalama 1.3 noktalama işareli dcğişimi yapılabilnıektedir. Nokttı-

lama işaretlerinin bİyük bölümünü (ö/o 80) virgül vir8ülsüz ku]lanrm değişimi oluşturmaİtadır, Bu duru

mu Türkçc'de vifgülün çokça kulianılması ile açıklayabiliriz. Anci*, araç ba§arımı tcmcl aJındığında di-

ğer noktıılıuna işaretlerinin metin daıngalama açısındirn virgül virgülsüz kullanımdan çok daha etkili ol-

duğunu göreceğiz.. Bu da virgül virgülsüz kulianımın slk rastlıınan bir damgıılıuna aracı olmasına rağ

men başarılı bir damgalirına ru-.rcı olmadığını göstermiştir, Virgül-virgülsüz kulJanımda bı4an %50'lerde

kalmakta iken. üç ntıkta tek nokta ve tck tımak çift trmak dcğişimlerinde çok dlüa yüksektir. Bu durum,

virgül kullanımının Türkçe'nin yazımda çok değişik işlevleri olduğunu göstermektedir. Kimi işlevler vir-

gülün kaldırılına,ına izin veıirken, kinıi kullanımlıır aksi yönde eğilim göstemekıedir. Özcllı].]e tümce-

de aynı işlevi göIen öğelerin sıral.ımasında kullanı]an vi.8ül, değiştiıilmeğe çok uygun değilciir. Bu du

rum virgül-virgülsüz kullanımıın başan orıurını düşüımektedir.

Eş anlamlı stizcük değiştokuŞliırının raitlama sıklığına 7o 70'tir, Tümce başına l e! anlamlı değişimi

ne yaklqan bu değcr eş anlaml] sözcük dağarcığı diğer dillerc oranla kısıtlı olıın Türkçe için iinemlidir

ve Tüfkçc metin damgalıınada eş anlamlı sözcük değişimlerinin dc kullanılabileceğini göstermektedir.

Söz konusu değişimlerin başıırı oranlannın noktalama işaretleri değişimlerininkinden fazla o]uşu da bu

savı destek]er niteliktcdir, Eş anlamlı siizcük ulamlan ıırasında başan oranının diğel Sözcük türlerine

ortııla cn düşük olduğu tüI cylem olaİak ortaya çıkmaktadıı (%60 başan), Bu durumun nedeni eylem tii-

rü sözcüklefle yapılan eş anlıunlı sözcük değişimleıinde, cyleınlerln metnin tüü ve tiimcenin genel akışı

dolayısıyla kazaıdıklıırı ikincil anlam ve iş}evlcre bağlanabilir. Bir başka deyişle, Türkçe'de eylemlerin

metne bağlı olarak f'aıklı anlıunlar kazanmalan diğer sözcük türlerine o.aürla daha fazla oılaya çıkan bir

durumdur, Çalışmadaki bütüncede de eş anlamlı sözcük adaylıırının ya birden fazla anlamı vıırdı ya da eş
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DDD aracı salısı Başarıİ uygulama saysı

25l3

],5 2.5

Tablo 6'dan anlaşıldığı gibi bir tümccyc ortalama J.5 damga]ama aracı uyguliüıabilmektedir. Başan-
lı uygulama sayısı ise 2.5 olarak ortaya çıkm]ştır, Bu metin damgiılamaıın Türkçe için başanlı bir biçim
de uygulaıabileceğini gösteımektedt.

5. sonuç;
Bu çahşma Türkçe metin belgclcrindc dam8alama olanaklarınl taılışmtş. bit gijmme esasına dayiılü

bir Türkç DDD modeii önemiştir. DDD modeli için dilbilimsel araçlar ortaya çıkarılmış. bu araçlaın
rastlama sıklığı ve bışanmlan değiŞik bütiincelerde ölçülmüştiİ, Çahşmada, önelilen damgalama mode
linin gerçekleştirilebilirliği tilrtışılmış, konu üzerinde yapılacıü ilcriki çalışmalar için bi. tcmel oluştur-

mak amaç]anmıştır, Değişik ttirdeki DDD araçlan üzeIine yapılan ölçümler özellikle sözdizimsel araçla

nn dırmgıılırma için etkin biçimde kullanılabileceğini ortaya koymuş. ileıiki çalışmalar için sözdizimsel
aJaçlar üzf, rine odallanı]abil(.(gint gösıcımi>üir.
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an]amlılann arasında metne bağlı küçük anlambilimsel ve kullanım farklan bulunmaktaydı. Başarı o.anı
diğer sözciik türlcrindc oldukça yüksektir. Ömegin hığlaçlarlı yapıliın degişimlerde c/r lff)'lük bir ba5a

n omıl sağlanmlştlI. Bu duİumu 'işlevse] sözcük' türlerindeki kullanlm ve anlam farklılaşmasünün 'içc-
riksel sözcük' ttirleline olanla daha az olmasına bağlayabiliıiz, Nitekim. cylcmlerin yaırı anlırmlırr kıızan-
ması ncdeniyle değiştirme başlın oran] düşiik çıkmıştı. Bağlaçla.n ya da ilgeçlerin işlevleri ve anlamlan
datıa kısıtlı olduğu için başarılan da eylem]erc göre daha fazladır,

Biçimbiliınscl araç değişiıılerinde rastlama sıkIığı oldukça düşüktiir. onılama l0 tiimcede bir biçim
bilimseldeğişim uygulanabilmekıedir. Biçimbi]imsel aİaç]aİn başarüm]an dadiğcr ulamlaldan düayük-
sek olmayıp onalama bil değcr giistcımcktcJir. ikt bjçimbi]imscl ar:ıç arasında 1ek tutma ve ek düşür-

mc) rastlama sıklık değeri açısından bir fark gözükmese de iki aracın b4anm değerleri farklıdır. Tablo
5'ten de anlaşılacağı gibiek tutma aracü ck düşürme ııracından diüa fula başarı değeIine sahiptir, Bu du-

ıuın ek düşürme işleminde birinci birleşen ü7€rindeki ekleri si]menin silinen eklerin tümcenin kalanınü-
ki bazı öğeleıle anlamsal ya da yapüsal bazt ilişkiler kuıma olasılığına göz tinünde bulunduruları* tiim-
ceye yapısal ya da anlıunsıı] etkilerde bulunduğunu göstermektedir.

Metin damgalama için oluşturulan tüm araçlala uygulanan rastlama sıklığı ve başanm ölçümleri ve
bunlara ait bulgular ışığında dcğerlendirildiği zıunıur. Tüıkçe'nin mctin dam8al.fnağa elverişli bir dil ol
duğu ortaya ç]kmaltadır. Sadece rastlama sıkl]ğı ölçümleline bakacak olusak, Türkçe'de tümce başına

oİtaiama 3,5 damga]ama amaçlı yapısal değişiklik yapılabilınektedir. Tablo (6)'yı inceleyecek olursak
bunu görebiliriz.

Tablo 6: 1000 tümccyc ait DDD verileri

ortalııma
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