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GüNüMüz TüRKçEsi vE TüRKçE sözLüK,üN
KApsAM cnçonı,iı,iĞi üzBniıB nin iucnı-BnıB

v. Doğan GÜNAY 1 
, Z. Doğan KqREÜ,

Beıüü Si'LÜŞoĞu'. Öıkn yoLı Usoy.
M ehlrıeı AYcÜ N EŞ, F üırıahan KARAKLIZ

Özet: Günümüz Türkçesinde sık]ıkla ku]l:ınıl;m :ınc* bir sözcük dcğcri kazanamadtğt kanısından dolayı bir
bütünce ya da sözlük içinc alınmayan. yeni bir ürctim sonucu sözlükselleşmeye doğru kayaı öbcklcrin Türkçe söZ_

varllğınln yaJüsİtülabilmesi içiır sözlük veYa bütünce kapsamlnda olmıul gerektiği düşünü]mek reij lr. Öbek biçilninde_
ki bu sözcükler birleşiıken kendi ıeme] aJrlamlannı yitirip yeni bir kavnmı kaşıladıklırrı için yeni bir gösıergc
oluşfurur Vc fiık bir sö7lüksel birimdiı. Dolayısıyla söz]ükselleŞmcyc doğru bir eği]im gösteren bu öbeklerin Türk
toplıımunun kavramlal dünyasünl. Türkçenin ürelme gücünü. Türk kültürünün iizelliklerinin Ve toplumun dünva
görüşünü öZetler nitelikıe olduğu düşünü]ür, SözIük hirzırlama, o dilin bİtün ijzelliklerini ıaşıyiuı y^ztlı ve söZlü
bütiinccyc dayanmalldlr. işlevini yit]nniş, kullaıım sıklığı olmayan, anlamına ancak söZlüğe baİünca ula§ılan ölü
sözclikler sözlük içerisinden ayüklanmalüdür. Bu söZcüklcr ycrine gündc]ik dilde lırtunmuş ve halk belleğinde yer
etmiş sözcük]er, bütıinceye ya da sözlüğe alınmalıdır.

Anahtar sözciikler: Bileşik sö,,cük, öbekleşme, sözlüksclleşmc, bütünce (corpus). sö7lük.

Today's Turkjsh and an Analysi§ on the validity of scope of the Turkish Dictionary
sunxnary: lt is thought üat üe phr.L§cs which aft often used in loday's Turkish. however which ıııt not includcd

in a corpus or a dictionaJy tJe,aause üey ha,"e not attajncd thc characteristic of a word. and which slides towards bein8
dictionıırized u a result ofa new production. should be within the scope ola dictionary or a corpus so üat they caür

rcflect the Turkish vocabular}. whilc unütitlg. üese woılis in üe fbnn of a phra_§c constitrııc a ncw sign. dnd f'rom

now on üey irre lcxcmc tJeaause üey loose üeir own csscntia] mcanings. and cover a new concept. Therefore, iı is
Üought tha! Üese gfoups. which show an inclination towards being dictionarized, iırc in üc nature of summari..ing
lhc wor]d of concepts ofthe Turkish community. the creative power of lhe'lurkish language. üe characteristics of
lhe Turki,h ( ulture and üe uor]J ı rerr o[ üc comrrunirv.

Prepitring a dictionary must ground on üe wriften and veöal coüpus üat ha-s a]l characlcristics of that ]anguage.

Thc dcfunct words which have lost ücir functions. which ere not ırsed frequeDlly. iurd whose meanings iırc rcached
only !ı,hen üey arc looked up §hould be disciırded from üc dictionafy.Instcad ofüese words. üe words which have
attained a place in thc day to day language, iüIıd which have sett]ed in the memorics of üe people should be tirken
into the corpus or üe dictionafy.

Key ıf,ords: Compound word. phrisc. bcing dictionafized. corpus. dictionary

1. Giriş
Bu çalışmanın amacü TDK (2ü5) Tijrke Si)';lı-t'ünün kapsam gçerliliğini, günümüz Türkçesi

açıSından ince]emektir. Bu amaç doğrulnısunda Ekim 2005 Şubat 2006 tarihleri ıırasında yayımlaıan
cunhurilet, Milliı-et, Rıı7ikııl, sabah ve zıımın gıızetelcrinin ilk sayfa haberleri ve bu haber]erin iç say
falardaki uzaİtılan talanmış ve bu gızetelerde yer al:[ TDK Tiirke J'.r;lılk'ünde yer almayan Sözcük ve
sözcük öbekleri clc ıılınmıştır.

Bu çalışmada tespit edilen sözcüklcrdcn 38'i soçilerek neden bu sözcüklerin , Türkçe Stizlük kap-
.emında yer alması gerektjji tanlşllml)llr.

Türkc Siizlük'te madde başı olarak bulunması gereken öbckler. sergiledikleri biçimsel ve anlamsal
özelliklere göre $uplandırılmıştır.

l Proi Dr.. Dokuz Eylül Üniversitesi.
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1. l. sözlükçülük ve Türkçenin sözlarlığl
Bir di]in sözvıirlığı deılincc, yalnızcıt. o dilin sözcüklcriııi değil, deyimlcrin kalıp sözlerin. kalıpJaşmış

sözlerin. atasiizlcrinin, terimlerin vc çcşitli anlatüm kalıplarının oluşturduğu bütünü aniü)ol].ıl (Aksan.

2(n,1: 7), sözvaıllğı birdilin sajzcük envanteri denıektir vc dil ile o dilin konuşucu]an arasındaki bağa son

derece değişkcn bir kimlikle onırur. Bir dili konuşan s]radan bircylcrin ornk sözvıırlığı, dil kullıınım

düZlemlerinde en sık 8eçen. gün]ük yaşınla. en çok tcırrıs eclilen araç ve gercçlere. sıkça yıpılan işlcre.

ortaıİa. duygu vc düşiincelere ait sijzcükletden oluşur. Büı siizcüklerin oluştuİduğıı bijtİne. üem?1 .loi-

ııriğı dcnir (Uzun. 2006: Sil). Bilyle olunca dil içeıisiııılc kullanılan ancıü bir sözcük değeri kzana-
madığı kaıısından dolayı bir bütiincc ya da söZliik içinde yer alamayan. ancal yeni biı anlanl yantıml ve

yeni bir cönderge oluşumu sonucu sözlükscllcşıneye doğru kayıuı öbeklerin Ve kalıp siizleriı de

Türkçcnin sözvarlığnın ortiiya koırulabilmesi için sözlük ya da bütünce kıpsaınında olması gerektiği

düşünülmektedir.

sözvalltğı sadece bir dildc biılakrm seslerin bir iiraya gelınesiyle kurulnıuş sinıgeler. kodliır ya da

dilbilimdeki tcriıniyle göslergeler - olarli}i değjl, aynı zamanda o dili konuşıuı top]uınun kavranıl.ir

dünyası, maddi Ve ırraırcvi kültüriinün yaratıclsü, dİnya görüşünün bir kcsiti o]arak düşünülmelidir

(Aksan, 200,1: 7). Tiirkçedeki kıılıp stizler ve sözlükselleşmcyc doğnı bir eği]im giistcrcn öbekler de Türk

toplumunun kavramlar dünyasını. Türk kültürünün özellikIerini !c toplunlun dün)-a giirüşünü öZetler

nite]iktedir.

Ycni bir söZcüğün dildc belirli bir Sözlüksel içcıikle. belirli bir çapta yaygınlaşnıasl. tutunmas]

sözlükselleşınc olarak adlandınlıı. Sijzlüksclleşmiş sörcükIeı artık () dilin sözvarlığına ait ()lmuş sözcük-

leldir. Bir Sözcüğün siizlüksclleşip sözlükselleşıncdiğİıi anIamak ve ıasll sajzlİkselleşt]ğini ortaya çıkal
miık için yapılacak en basit iş, gcnel sözlüklere bırknııü olsa gerektir. Türkçcnin bugünkü "resmi"

siizlüğü (bkz, TDK Türkçe Sözlükleri). birçoğu ölmüş "cski dil" sözcüklerinc. çoğu kısıtlı ve belirli

ortiimlıırda kul]aıı]an "lerim''lere. bazıları ancak sdzlükte görünce anlaşılacak karşılıklıirı tılan "yeni" ve

"yabancf' Sözcüklerc ycr vcren ansiklopedik bir siizlüktüı. söZcüklerin sük]ığı göletilerek oluşturul

mıunış gcnel sözlükler bize, bir siizcüğün yaygınlığı konusunda hiçbiı bilgi vermez (Uzun, 2006: 89).

Sözlük hıuırlama. o diliıı özelliklerini yansıtan yazı11 ve sözlii bütünccyc dayaİn]iılldlr. i;lcı ıni 1iıir
miş, kullanını sıklığı olmıyıın. anlamına ancai sözlüğc bakünca ulaşılan sözcüklcr sözlük içerisinden

ayıklıuımalıdır. Günlük hayata bağlı oliırak türcyen. teknolojik gelişmclcr sonucu yaygınlaşan. maddi ve

manevi kültürü en iyi biçimdc ta§ıyan. bu kültürün kavnııılar dünyasın1 temsil edcn. dilin tipik ozellik-

lerini yansıtan bütüncede var olıur. kullanım sıkJığı olan sözcükler siizvarlığı kapsamında dcğerlendirilip

sözlükselleşmelidir.

2. Sorunun ortaya Konııluşu
2.1. Eylem olarak Kutlan an Öbekler
Öncelikli olaraİ. eylem olııriıli ku)lanılmaya elverişli öbcklcr incelenmiştir. Bunların biıer blleşik

eylem olduğu gijrülmüştür. TDK'nın Türkçc Sözlüğünde bunların ayrı birer madde başı halindc yer

almamasi bu Sözlüğün kapsam geçerliliğinin düşük olduğunu düşündürmekıedir. Tiirkç,e Sl;Zlik'te ayl|

birer maddc başı olarak bulunması gcrckcn bu öbekleri oluşfur.ın sözcükler. birleşme sırasında kendi öz

anJamlannı yitinniş, ayrı biı kavraııa gönderimde buluna«* yeni bir anlaıı kazanmıştır,

Bu çalışmada amaç. bileşik eyiemleri/öbeklerin oluşum özcllikleri değildir. Amaç. bu öbeklerin

fiırklı gönderimleri bulunduğu için, bunlıırın sijzcük dcğerini oltaya koynıaktür, Bu sözcük öbekleri ncdcn

birer bilcşik eylemdir ve'I'ürkÇe Si;alük'te neden madde başı olıırak yer almahdır? Bu duıumu açıklaya-

bilmek için önceliklc bileşik eylem olarai nitclcndirilen bu kalıpların biçimsel özellikleri onaya konul

malıdır.
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2,1.1. l]içims€l Açıldama
Taranan 8ırzetclerde. bileşik eylem olduğu düşünülen. yeni bir göndergesi bu]unan Ve TDK (2005)

Tirtç,r Sr);/ılt'iinde bulunmayan iibeklcrc bıüıldığında. bunJarıı şu biçiınscl iizcllikleri lışıdığı
giirülmektcdir:

2.1.1.2. Bir ad ve bir eylenr]e kurulan öb€kler
2.1.12.1. raiın ad/sıfat + eylem
(/)düdükça] | Çaklr, gcçeüı 3e.ü1 d0 CjdLülül\Lül Iü\ ın içııılhulır,,ı u 1- 1 ıcntliği kırşılaşnıııla rliiı,lük

ç, a l ı ı ı ş ı. ( C ı ı n h u r i ı" e ı )
(2) şiddet gör- : "Keıdisi bana şiddet nıağtlııru olduğunu. cşiııden şkldet gördüğüıü si)\-Iedi."

(Cunıhuri,-et)

(_]l ayna tut- : "'foplıonıJıı ı,tır olan ı,e bugiiıe kıılar birçıık kurıınıın glirnıelLiğe geldiği olay-Iuru
oıın ıutıınk, buıı kesiııleri rahıtsç, etri." (Cııııl-ıııriı,et)

(4] ]-orum yap- : "Aslınılıı, rJııho .ıuğLıklı ıııruınlar ı,apnııııı:!ı ı,ıırtlımtı olacak bilgi|er giderek
b i r i ki\D r _ " ( C uDı lıLır i \-e t )

(5) zorluk çck- : Erı- Gerets, aırtca biitün sakıılıkların geçıiğini ve l8 kişiLik kıdro kurnukıa zorluk

ç e kt i kl c r ini s i i.,- l etli, ( C üoı:ıhur iy e l )

16l işkcncc gtjr- : "().iirl leriı işkencc glirtltiği,i ı,erter de cleğildir." (Radikal)
t7.) bağış yap ,. "Eıı çok bağış yapan, orkeslru\\ \,i;fielecek." (Rıld|kal)

/,! çekiınscr ka]- : "O,"lamııılu 5 lke ç,ekinser kıltlı." (RarlikaL)

19) adı kanş- : " I]ı:»ıılıalaııı olaıııüa ofu karüşun askeri personele ağı, iıhımtla buLıııılıı." (RaclikaL)

( l 0 ) t:ııh y az : " (): el le ş ı i r ınet le l ıır i h ııı: ı l dı. " ( Saba h )

( / 1/ prim ver- : " _ _ , Kaı,tı ılüriisıliiğe prim ı,erdi." (Sabah)
(l2) çağn yap | " . .. Giine\ybğu'\üü giünesi çılğrısü \ılplığümız giin Hakkari ik, ŞcmıliıLi ı,e Yiiksekoırı

i lçc l e ri ni :iyareı eı ı i -" ( Sıbııh )
( l3)laneller yağdır |"...c,erur1niıdelnedilmeliniülaıduülaülü;rcrıektııılanıııklaşık2binıııanılaş,

'Şehitlcr ölıııez vatan bili,inıne:!' skıgtınları ııtıp terl;r lirgürüne lan(lLcr yağdırdı." (Za,nan)

2.1.1.2.2. belirtme durum eki alm§ ad + eylem
(1,1) umudunu kayblt' | "Her seye rdğnen uınuı]uıını Lııı-betmiıoruın-" (RadikuL)

2.1.1.2.3. yönelme durum eki almış ad + eylem
( l5) davetiye çıkar- : "Bu Ji,Lakete dawıiı,c çıkırııak denıektir." (Cıülıhüıri},el)
( 16) gündeme olü | ".. . oüomobil v içinde bıılııınnlar, ıılııların Ti,irki,-e güıdenıine otırmasını

sağkıılı." ( Milliı,et )
( l 7) düğıİe)-e bas,. " B uııun iç, i ıl d iiğn ıeı,e bds ü l ü\r) r. " ( M i l l i\ eü )

( ] 8) yola çtk : " KıırıJcılerinılen ıola çıkırak hir ii;.girliik ıııısalı onltıtı." ( Rtıdikal)
( l9) imzaya aç-: " Karıırnunıe l5 gün i)nt,a in:aı,a açıLılı." (Rarlikal)

2.1,1.2,4. bu|unma durum eki alrnış ad + evlem
(20) ihtaIda bu]un- i "...7;i/*ı,-.'nin bugiiıı tlüıwınıı en ıehlikesi jeopoLitik sılulü olan.jerin

isıikrarsızlık bölgesinıJe yer aLdığı k»,lusıınıla bi:e ilıttırda bulunqrır." (Mitli\e|)
(2l)iddiadabulun."...|espiüedildiği iLlliasını]a buLıoıılu." (RtılikaL)
(22) hayatta kal- : "Yolun bakınılıı haıatıı kılııw ııiic,adelesi ı,ertli." ( Rrrlikıl)
2.1.1.2.5. çıkma durum eki alnuş ad + eylcm
(23) gündcmdcn ı.l.jş-,. " . _.güruleırulen tlüşen 2BLerin bıı defı kıııın tleğişikliği ik saıülnası ...''

(Sabah1

Ele alınan bu öbeklerin neden nesne + eylem olıırak değil de bileşik eylem olank değer]endirilmcsi
gcrcktiği şöyle açıklanabilir:
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(21) "Toptıında var olan ve bugüne kıılar birçtık kurumun gönnezden gelıliği ola,-lara ayıw turnıık,

bazı ksimleri rahıtsız. ett|-" (Cunhurilet)

24. ömekte'ayna' sözcüğü ttıt- eyleminin ncsncsi olsaydı "ayna" yeıine aynı bağlarnda dilbilgisel
açıdan geçerli olabilecek pek çok eşdeğerli nesne üfetilebilirdi. Ancak buıada "ayna" sözcüğü yeıine

geçebilccek başka sözcük ya da sözcüklcr bulunmamaktadıL Bu da "ayna" ad öbeği ile "fut-" eyleminiıı

temel anlamlaını yitirerek kaynaşması ve bir bileşik eylem oluştumastnrn kanıtıdır. "tut-" ey]eminin

birlcşip kaynaşarak bileşik eylem oluşturduğu ba§ka adlar bulunmaktadlr. (ömeğin balık fut- gibi) Anc.rİ
"tut " eylemiyle birleşen bu ad öbcklcri "ayırii" sijrcüğüne seçenek olaııarnaktadır.

(25) "Çakır, geçen ,e.pı1 da Cialattısaray\n İstanbulspor'u 4,1 1-eıııtiği kırşılaşınoda d diik

çalmü Ş ı ". ( C ufi hur i )-e l )

25. ömekte de'düdük' sözcüğü 'çal 'eyleminin nesnesi olırıiık gijsterilememektedir. Çünkü 'düdük'

sözcüğü çıkarıldığında 'ça] ' eylemiyle öbeklcşcbilccek aynı bağlamda ve dilbilgiscl açtdan geçerli başka

nesneler üretilememcktcdir. Bu da 'düdük' ad öbeği ilc 'çal,' eyleminin temel anlaınlannt yitireİek

kaynaşması ve bir bileşik eylcnr oluştuımasıntn kanıtıdır. 'Çal' cylcıni iarklı bağlamlıırda vc dilbilgisel
yapılıuda iibekler oluşturmattadır. (ömcğin kcman çal , telefon çal- gibi) Ftüat'çal ' ey]emiyle biricşcn

bu ad öbekleri de "düdük" sözcüğüne seçenek olıırnamakıadır. '

(26) "Tuğbaıı tildiireı1 nagülda kurŞunloa da Lqnet ,:ağdüldü." (Sabt]h)

26. iimckte yalün durumdaki 'Ituıet'siizcüğü kesinlikle 'yağdır-' eylenıinİı nesnesi olamünıtktadır.

Bu tiimcede de'laJıct' Siizcüğü çıkim]dığında bu sözcüğe seçenek olabilecek başka sözcükier bağlanı

içindc 'yağdır ' ey]emiyle kalıplaştırülamamakta. bağlam bütiinlüğünü bozınayan yeni öbekler ürctilc-

memektediı.
(27) " Kararnanıe 15 giin önce iın;aı,a açt&."(Radikt)
27, ömekte yönelme durumundaki 'imza' SöZcüğüyle 'aç-' eylcmi iarklı kavrama gönderimdc bulu

narııi yeni bir ıuılırm yansıtan bir öbek kuımuştur. Burada da 'imza' ad öbeği ycrine başka seçenekler

getirilememektedir.

Şu tünıcclerde de aynı dunım izlenilebilmcktedir:
(28) "Her şe},e rağneıı umudunıu kı|-betıni1Drum" (Sabah)

(291 "... ancak hu:,urıı bozmak isteyenler yar di,ıır." (Subah)

Ancai aşağıdıüi tümcelerde nesne konumundıüi ad soylu sözcük, eylem ilc ijbekleşmediği için.

ncsne konumundaki bu sözcükler ycrine bixika söZcükler de ytızılabilmekıedir. Dolayısıyla bunlar ycni

biı kavrama giindcrimde bulunan öbekler oluşturamamaktadır.
(30) "Dün okuaa kilabımı kı4,bettiıı."
(3l) " Yeni aldığı radytısu bo:u[du-"
Ekim 2ül5 - Şubat 2006 ,xrasr:,da Cumhuriı-et, Milti,)eı, R(ıülikıL, Sabcıh ve '1ııman g&,etelerinden

taranaıı vc llrıçc sı.ı.,/ılt'te madde bışı olarak yer almasl gerektiği düşünülen öbekJerin bileşik cylcm

olduğunun bir başka kan]tl da artgönderim ve öngöndcrim yapılandır.

Genel metin içindc bir şcy önce söylenir. sonıa aynı şcyc göndeimde bulunulul, buna allgönderim

dcnir, Öngöndeıimde ise bazen metin içindc adü geçmeyen bir durum ya da nesne, da}ta önce.den dcğişik

adlaıdııma ilc bcliılilebilir. Bu ttiryapılıır. sıralı tiiıncclcrde dil ekonomisi adına yapılır. Adıllar. birbaşka

şeyin yerine kullaıılaı sözcüklcr, angönderimsel ve öngönderimsc] anlatım]ar için kullanılabilir (Günay,

2003i 6l). 30, ve 31. ömeklerde bağlıuı içcrisinde aıtgönderim Ve öngöndcrimden yararlanılıırıık nesncl-

er düşürülebilmektedir. Bu düşürülmeye rağmen tümce dilbilgiselliğini yiti.memektcdir, Ömegin 10

tümcc için;
- Yeni aldığın kitabını vercbi]ir misin?
- Vcrcünem. f)ün okulda kavbettim.
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Görüldüğü gibi nesne rıüatlıkla eksi]tjli olal"k söylenilebilünekte ve bu duıum biçimsci açıdauı bir
sorun yaratmamaltadır. An]amsai açtdan isc. tiimcelerde nesne silindiğinde anlamda bir değişme o]ma
maktadır, Sonuç olıırak nesnesi silinen tümce hem biçimsel hem de ;mlamsal açıdan dilbilgiscl kab-
ulcdilcbiliıliğini sürdüımektedir.

Ancak maddc başü olarai yer alması gerektiği düşünülen öbeklerde, ad öbeği silindiğinde, eylem tck
başına ad öbeğinin dilbilgiseJ işlevini vansıtımamaktı vc ijbek. dilbilgisel olaraİ kabuledilebilir olama
maktadır.

(32) "Buııun içiı üliiğnüe,-e baslıırır." (Mi[l|,eı)

32. ömekte "düğmeye bas " öbeğinde 'düğıncyc'ad ijbcği çıkıırıldığında. bağlam içerisinde angön
derim ve öngöndcrimdcn yıırıırlıuıılıirıü bu ad öbeği.'bas'eylemi taİafından yansıtılamamaktadır. Bu
nedenle bu öbeği taşıyan tümce de dilbilgiscl kabuledilcbilirliğini yltirmektedir.

2.1.2. Aıılamsal Açıklama
Tiriçe 57:1ii'te madde başı olarak bulunması gcrcktiği düşünillcn öbeklerin oIuşturuIma amacı, bir

bütiin olaIak bu öbeklerin, üyclerinden y.ıfı bağımsız ya da tain bağımsız bir anlam üretmesidil. Yani
bileşik cylcm olaraİ da ıdlandınlan öbek oluştumla. tiİetim biçimbirimlcıindc olduğu gibi. dilde yeni
eylem oluştunna yollanndan birisidir. Ama bu yol elbette ki ttiretimden farklıdır. Türetim, biçiınbiriınscl
düzlcmdc ycr alırken birleşim sonucunda öbek o]uştuıma. sözcükscl düzcydcdir. Ancık tibek oluşfurma.
düa kompIeks bir yapı olduğundan bu yapıyı oluşturıur sözcükler .ırasına da kimi çekim biçimbirim-
leinin ginnesi olasıdır. (iirııeğiıı, h,Ianşeıe çekmek: " ALttıylı'nın köşe |aalsnı manŞete çekti." ) lRadiklül]

Yine geçişmede olduğu gibi bilcşik cylcnı i öbek oluştururken de bileşen sözcükler yer değiştire
memektedir, Aıcak bu duıum sözlükselleşmeye doğru eğiiim gösteren öbek]cr ansında gq:işim
o]duğunu da kiİrıtlamaz. Çünkü birbirindcn bağınısız görüncbilcn tümce öğelerinden biıinin, herhaıgibir
sesbilgisel yitimc uğrırmııksızn diğer söz.üğün alt tiirünü oluşfuracak biçimdc birleşmcsine dayalı
geçişimde aslolıın, sözcüklerin anlaınbilimsc] bütünlüklerinj koıumalarıdır. Geçişmeye uğ,rayaı adlaı,
geçişme sonucu o1uşan bütünlüğün içiııdc anlıııca değişiıne uğrıunadiür Yer a]maİtadır (Uzun. 2006: 74).

Oysa çalışmada incclcnen ve Türkçe Sözlük kapsamında yer alması gerektiği düşünülen bu ijbekler
arasında. aıılam yitinıi söz konusudur, Bu sözcükler bir öbek oluşturup ycni bir sözcük yııratırken kendi
temel ırnlamınl yitirmekte. yeni bir kavrama giinderimde bulunnııktı, kendi temel anlıırnlaından ayn bir
temel anlamr la!ıünakta. kısacası bir sözcük oluşturmaktadır_

Sonuç oliırı* iibeklerin oluştunılma amac, yeni an]amlar üretebilmektir, Bundan dolayı bu kalıplirrın
anlamsal özelliklerine de baiınak geırkmcktedir.

Bu ıırılamsal özeIlikler isc şu şckildc belirtilebiliı:
a. Bileşik eylcnı olıuıık yapılanan öbekler, kendileini oluşturan öğelerden 1arklı bir kavrama gönder-

iındc bulunuı. Yıuıi genel olarak öbekleşen cylcıılcrdc düzanlirm söz konusu değildir.
(33) İpteri ger- " Selanıi Raşkın ipleri gcrmedcrı sorloılarl holletmele ça[ışııor." (Cumhuri\et)

33. ömek incelendiğinde'ipleri gcr-'ıurlamüna nc'ipleri'ne de '8er-' sö7.ükleİinin aılamlanndan
ulaşılabilir. Çünkü bu bağlamda 'iplcri ger-'. 'ipleri' ve 'ger-'den fıırklı bir düzlemde aılam üİetrıektedir,

Bu nedenden dolayı bu tiir öbeklerin anlamsal olaral en belirgin tizeliiği bileşiği oluştuıırken düz
an]iımd.uı uz.ıklaşma. yaıaılama yöırelmedir, Zatcn düz anlamla ka§ıl:rnabi]en duruınlıırda öbek oluşfur
maya ihtiyaç du],ulınamaktadır.

b. Yeni bir kavrama gönderimde bulanan öbeklelde düzanlamdırn uzııklaşma şu biçimlerde

8örülmekedir:
b.l. Öbeğin cyleminin anlamının kaymas:
(34) öılii |ağ : "7ıl,tin yağııuı ı-ine öıg yağdı." (Sabah)

34. tümcedc iivgü sözcüğü anlirmın] korurken yağ Sözcüğü anlamrnı yitiımiştiı,
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b.2. Hem ey-lemin henı dc cy]etİ öncesi öğenin anlamının kavması
(35) Mlsaıa ),uıır : "YÖK'ii ınısal,a ıırırnıı,a kır.ür ı,erlik." (Rodikül)

35, ömekte. öbeği oluşturan her iki sözcük de anlamını yitilmiştir. Gi'rüldüğü gibi -]6. ömektc vcr-

ilen öbeklcr dc},imle§meye dıia müsaiıtiri çünkü her iki i)ğcdc de anlım kı},masü gerçekleşmekte.

sijzcükler taşlmlş olduklirrı gerçek anlamliır riışında ycni betisel (necazi) anlaınlal kazanmiütad!r.

Eylcm olarak kullanılan öbekIcıin ad öbeği yerine ba§kı bir ad öbeği getirileııediği için. bu öbekler

düzanlamsal düzlcm dışındı yananlamlaşnıaya doğı! kıydığı için vc bileşik yapıyı kuran ad ve eylem

öbeklerindcn hcı ikisi ya da herhangi birisi anlamını yitirip farklı bir kavrınra göndcıiındc bı,ılunduğu

için. bunlaf yeni bir anlaırr üretmiştir. Bütün bu özellikler bu öbeklcrin Tiirkçı, Sii:Liik'Ie ııadde başı

olarak bulunması geİektiğini düşündünnektedir-

2.2. Ad olarak Kullanıüan öbeküer
Bu kilümde TDK'nıı Türkçe Sözlüğündc bulunnıyan ancali ad iibeğiolarak kullüıüliın vc }eni bir

kavrama göndeİimde bulunan ve Sözltikte maddc başı olarak bulunması gereken ad öbeklcıi

incelenmiştir. Bu öbekler oluşurkcn bilcşen sözcüklerden birisi ya da her ikisi anlıırrını yitinniş. bu

söZcükler temel iurlaırıları dışında yeni bir kavriıma gör]derimde bulunur olmuştur.

(36) Ege'nin kürihi dokusunu u,e ktilttiriinü lir i ı ıııan c ıuler yerleşinılerden A\,\,dlık'a nıii| e kurulıü,

yor- ( Milli,-el)
36, ömekteki 'tarihi doku' öbeğinde doküı sijzciiğü ıemel anlaııını yitinniştir.: Brırada 'doku'

siizcüğü 'tarihi' sözciiğiiyle bir bileşik söZcük o]uşturmuş Vc ycni bir kavrama giinderimde bulunur ko-

numa gelmiştir.
(371 Şeıılinti'tleki olaıların kili i.çııi.li-I'astsuba,-ı Ali Kayl knuşüu. (Sılroh)
(37). ömekle kullanılın'kilit isim'söZ öbeği de bileşik sö7cük oltıştufiİıütadıı,. Birlcşüne sıİısında

'kilit' sözcüğü anlamını }itinniş. 'iSim' sözcüğüyle kaynaşaı,ıık kallplaşmlştır. Birleşme sırasıııdı

farklılaşan göndcrge, yeni biı anla!ı y.ıratmüştır.

38. Trabz.on'lıı Sa la Maril Kilisesi'nin rahibi Anılr«ı Suül:ı.ııo'üıIün silahLı yıldırı sonucu

ijldiiriitnıeSinin wnkılıürı siirerken, giirgii tanıklarııulun biriniıı ıerdiği biLgiler tkığrultıısıınılı :anLının

robot resmi çi..iLıli- (Sabah)

38, aimekıeki 'robot resim' ajbeği de bir bileşik si'zcüktür, Çünkü bu ömekte birleşme sırısında
'robot' sözcüğü im]amını yitirmiştir.

Ad olarak kullanılan öbeklerde de eylem olaİak kullıuıılan öbeklerde olduğu gibi, birleşme sırasında

anlam kaybı gerçckleşmektedir. Bu iuılıuıı kaybı söZcükleri. yananliımsal ya da eğretileıneli kulianıına

çeknekledir. Buradı ıurraç. birleşııe sıraslnda farklü kavramlaıa gönderimde bulunarak, yeni ınlirmsal

yapılıu üretebilmektir,

Bir sözlüksel birim. dilbilgisel birime dönüşürsc ya da sijzlüksel değerinıicn ayn oiarak dilbilgisel biı
kullanım kazantrsa dilbilgisellcşmcden söz ediliı. Dilbilgisellcşmc açısından üç tür bilcşik sözcük türün-

den söz ediliı: Biriııciolarak blleşik sözcüğü oluştuı,an sözliikbirimlerdcn hcr ikisi de anlamını kayb,eder;

ikinci olarak biı bileşik sölcüğü oluşturaJı di]scl birimdeki yapılıırdan ilk sözcük kendi ınlaınsal dcğerini

billeşik yapı içinde kaybcdcr: üçüncü gİupta ise. bilcşik sözcüğü oluştulıJr son kısımd;tki birim kentli

ımlıımını bilcşik yapıda kaybeder (Günay, 2006; ,1).

3. Sonuç
Türkçedc cylem olarak ya da ıd oliu,ak kullaııılan öbekler olıışurkcıı biieşen sö7riikler biçimsel deği

2 Doku l, BiI Vaıcudun \cyı biü organln yapı arğc]crindcn birini o]uşltıftın hiicrclcr bütünü. nesiç. 2.

ııec. Bir bütünün yapüsı vc ilzelliği.
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şiklikJeıe ufraııasalar da birleşmc sırasında temel anlamlıırını yitirdikleıi için ve temel anlamlan dışında

fiırklı kavıamlara gönderimde bulunduklıırı için ycni anlam ilgileri tışlyan sijzcİk]er o]uşturmaktadır. Bu

sözcüklerin. birleşmeden iinccki bağıınsız kuIlanınılıirıyla birieştikten sonrati bağımlı kullanınılan
ıuasında anlaın farkı olacağı ve gönderimleri f:ırk]ı olacağü için. bu yeni siizcüklerin. sözlükte ayn birer

madde ba§ı olarak bulunııası gercktiği düşüniilmektedir-

sözcük. bir dilin teınc] a'ğesidir. Bir dilin zengin ya da fakir olmasının temcl ölçütünü Sözcükle

dcğcrlendİenler çoktur, söZlüğün teıncl biriıni. söZcüktür (Cünay, 2006: 4). Bir sözlüğün. üzcrindc

biçimlendiği ulusunun siizcük hazinesini taşldığı virrsayılınıa yaşayan dil içerisinde bclli bir gönderime

süip olan tüm sözcüklerin de sözlük içerisindc yer alması bir zonınluluk olnra]ıdır, Özellikle birleşmc

sırasında ürctilcn ycni anlaın. yeni bir sözçük demektir, Çünkü biJeşik sözcük oluşuınuna yarayan her

Sözcük, birleşme sınüsında gerçek ırnlıunı dışıııda betiSel bir anlamü taşımiıkta. ilişkilendiği sözcüklc ürc-

tinri 8erçeklcştiımckte. söz konusu kavram1 karŞıla},an ycni bir SöZcük oluşturmaktadır, Yaşayan dilde

kullantlmaya başlayan yeni sözcüğün, sijzlükte yer a]ıp almadüğü da o sözlüğün kapsıırn geçerliliğini

ortaya kryan iyi bir gösterge olacakıtr, Üzerinde dikkatlc duıulması gerekir ki ytzll1 basın. yaşayan di]in

en S]kı taşıyıclsıdlr, Düz anlaıısa] düzlcnıde yapılan bir siizlük çalışması. yanınlamsal. betiscl.

eğetilemeli vc dcyimlcşmcyc doğru kayan kullanımlıırı yansıtamayacağı için kapsiın geçerliliği de

düşİk olacaktır, Bu nedenIerden ötairü, özeılikle stjzlük hazırlanırken akı]mıayla Vc kalıplaşmayla oluşan

kullanımlıın iyi bir biçimdc ıaşıyan yazılı basınd.ıki sözcüklcrin li]rannas]na önem vcrilmcli, ycni bir
kavüaına gönderimde bulunan ve üretim sonucu ycni bir anlam kaziırrın her bilcşik yapı. sözlükte madde

başı olıırı* yer alııalıdır. Bu hcın Türkçenin sözvıırlığının zcnginliğini onaya koyacıık hem dc sijzliiğün

kapsam geçerliJiğini anıracııiır.
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TüRKçEDEKİ -DEN DuRuM EKi sADEcE çIKMAvI MI içERiR?
Zehıa ILARACAER 1

Özetı Bu çıılışma. Türkçedeki dunım cklerinden den dunını ekinin (İng, ablalivc ciLse) kapsamnı ara§tınnak

tadür. Bunun için. 194o'laİd.ın günümüze kadar bu konuda yazılmış kaynak]er tafannüştır. ülen durum ekinin tarih

çesine bi*ılmış. bu ekin iŞlcvlcri t.utrşülmışlır, Bu kaynak lıırzuİi§ı, 'I'ürkçenin fıırkında olııadığımız kıdarcngin ol

duğunu; -den dunım ckini sadece çıknra işleviyle İnırl rdıımanın Ifk dc isabetli o]madlğınr] aksinc bu ekin kapsa

mıntn çok geniŞ olduğunu göstermiştir. 'türk dilbi]gisi uzm.mlanntn ad dunım eklerini betimleme konusunda bir uz-

la§maya vaı.rmadıkliırından dolayı. gelecek çallşmaliırda bütün ad durum eklerinin teküıJ ince]enmesinin ya-arİ ola-

cağı görühıüştür.

Anahtar sözcükler: -den dunım eki, çıkma, durum eklcri. yapısir1 öııellikler. bağlam içi anlirmlar

Ibe.j the Ablatile Ca§e Marker -den in Turkish Cover only th€ Fıınction of "Motion Frcm"?
Abstücü: This study examines üe scope of thc ablative, one of thc cascs in Turkish. ln ordcr ıo do üis, the

sourccs written on üis cale fTorn ıhe l9,10s 1o the presenl have becn reviewed. The history ofüe ablative hi§ be.en

]ookcd a! iınd üe functions of üis cısc have betn discussed. The literature review has shorvn üat Turkish has arı

endIess source we have not rcalizcd betbre; it is no! so right 1(r limit the ablative casc marker only wiı}ı üe function

of motjon fİom. on thc contra4,, üe scope of this case marker is very large. Sincc thc experls of Turkish gİammar

have nol comc to an agrecment on üe descnption of üc cases, it hırs been sccn that il will be useful to rccx nine the

whole case systcm in fİrther studies.

Key İvords: ablatiYe ca§e ma*er. motion t'mm. cases. sEuctural ftatures. ııeıuıings in ıhe conteıı

l. (;iriş
Adlaı söz içinde diğer sözcüklerle olan ilişkilerine göre farklı durumliırda bulunurlar. Bu durum]ırr

onlirra gelcn biııı eklerle belinilir. Farklı duruınlaıa rıd rlırırıııları, bir adın bu tiir]ü ekleı ır]masına ise arl

çekııni denir (Banguoğlu, l940:28i Banguoğlu. l986: 326).

Türkçede kaç durum eki viırdır? Bu soruyu hernen cevaplamiık kolay değildir. Çünkü bu alandaki

araştıımacılar biıbirleriyle aynı fi kri paylaşmış gibi görünmemektcdir,

Çoğu araşnımacıı-a göre, T rkçenin aıllardan s.)nr(ı gelen.ıllü Jurum eki yarılır.

a) Yalın durum (İng, nominative): Çckim eki almayaı ad duıumudur ev. küve. balık, kuş, kedi. ke

mik. soluk. vb.

b) Belirtme duruinu (- idurum cki; ing. accusalive): Çckim eki i'yi alan tekil ya da çoğul adın du-

rumudur- köy-ü, ev i, at]r ı. İstanbul-u, vb.

c) Yönelmc durumu ( e durum eki: İng. dative): Çeklm eki --e'yi alan tekil ya da çoğul adın durumu

dul ev e. köy-e. ayltır-a, ordular-a, vb.

ç) Kalma durumu ( de durum eki; ing. l<xative): Çekim eki de'yi alan tekil ya da çoğul adın duru-

mudur ev-de. köy-dc. okul da, at ta, ordular-da, vb.

d) Çıkma durumu (-den duıum cki; İng. ablaive): Çckim eki ien'i alıın tekil ya da çoğul adın du-

rumudur- ev-dcn, köy den, ordular-dan, akıl-dan, ruh tan.vb.

e) Tamlayıuı durumu (-in.-nin clurum eki; İng. gcnitive): Bir adın diğcr adla ilişkisini gösteren adın

-in, -nin durumudur yol-un yarısı. iiküz,ün boynuzu. görgü-nün faydası, suy-un dibi, vb,

B.!zı araştıımacılara göre, üç durum eki düa vardır:

f) Vasıtadunımu Cle durum cki;ing. instrumenlal): Adın ey]eme bir vasıta olduğunu ifade etmek için
girdiği bir duııımdur bunun la. senin-le. ağaçJa, çiçek-le. oyunJa, vb (Demir: 2(İ)5, l25; Eıgin; J98l,
237-238).
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g) Eşitlik dunımu ( ce duıı-ını eki: Ing. cquative): Eşitlik. benzeılik,8ibilik gösteren ad duru
mudı.ır bcn-cc, kadın-ca. insan-ca. taşlı ça. yavaş ça. vb (Demir, 2005: l 25: Ergin. l98l:239-2:10:
Hengirmen. l995:l26).

h) Yön gösterme dunımu ( ıe. eri dululll ıjki; ing. dııcutilc): Yaın gtisteren ad durumudur
son ra, taş ra, üze-re, dış-arı. içc-ri. il-eri, vb (I]rgin. ]98l:2,1] 2,12).

Bu çalışmada. ad dunımlarınln tasnil'i bilc sorunluykcn. biz sadece _den durunı eki üzerinde
duıacağız. Başka bir deyişlc, bu çalışmanın alrracı.']-tirkçedeki durum ek]eriııden " den durum
eki" nin (ing. ablıtive.i kapsamınü araştır,ıp, bu ckin yıpısal iizelliklerini. bağlam içindeki anlanl
l:rrını ıe (uIlantm alunlırını g,ı.ıcrmekıir.

2. -Den Durum Ekinin Tarihçesi
den durum eki dar v(ıkalli olarak tıı. tin, dın, din şeklindeydi, Batı Türkçcsindc, -dcn du-

rum eki, e ve <lc ılunın,ı eklerinin etkisiyle ek ıeniş vokalli halc gclııiştir, Başıırdaki konsonanl
bakımından ise. Batı Türkçesinde ieır duıTım ckinin sadece d'li şekiIleri olmuş. t'li şekilleri an
ciık daha sonra koırsonant uyumuna bağlı olarak onaya çıkmıştır. ü]en durum cki, Eskj Anado]u
Türkçcsi ile osmanlıcanın sonı,alarında konsonant uYumuna bağJı olarak bugünkü ülan. den.
-tan. {en şekillerini alnıışır. Eski Anadolu Türkçesinde ekin eski dır şekli de gajnilmü:)l,jr,. lil dilı,
aşağtı dın, yana-dın "taraf-tan. yan-dan". tuı duı "oı dan" . vb (Ergin: 2002.236).

Ktiktürk metinlerinde bulunııa durum eki ( dc ) aynı zaınanda tcn duıuıı eki gibigörev vıp-
fi\tİ Tubgaç klııan ta betlizç,i keliirt ın "Tıbgıç hükiinıdarın dan nakka! getintim",, Yir lenri ld-
rtiıniş te ber "Ycı vc 3ök yııraııldığın dan beri" gibi, Bu görev ycr ycr Oıtı-Türkçedc ve dıha
soırraki islami devir eserlerinde de görülmü Şl.j,lI kllk \,1l-dQ kiiliı "kırk yıl-dan srınra": kiç,ig tle ka
lı,ğlaızsa "küçük ten katlansa" gibi (Korkmız. |995,.224). Eski Anadolu Türkçesindc dc bazı ijı.
nek]eriy]e karşılaşırız-. nire-de (bildin): günkr de (bir gıir./ gibi (Bozkurt. l992:l7l: Ergin.
2002:236_237'l.

Türkçede bugün dcn duruın eki konsonant uyumuüa bağlı olarak ülan. -dcn, -tan. -tcn şek-
lindcdir: ırı1-zlzıı, ev tleıı, cığaç, tan. türck tcıı i\nıcklcrindc olduğu gibi (Ergin. 2002:235-236).

3. -Den Durum Eki ve Kapsamı
-<len durum ekine gı_ircvine görc "çıkma" durumu denn,ıiştir:
"Çok kcz. cylcmin- yüklemdeki işin. oluşun. kılışın çıktüğü. koptuğu ycri; yıni ncrcden başla-

dığını, kcndindcn uzaklaştığrnı göslefir." (Gencan. l96(ı: 69)
"Bu durum genellikle bir çıkma. ayrülma gijsterir." (Atıbay ve diğerleri, l976i42)
", , . . , , ablatil' cki umunriyetle uzaklaşma iiade eden bir ekl ir," (Ergin. l 98 l : 235 )
"Eklcndiği ıddan çıkış1 gösterir. Bir çıkma, ayrıIma anlatır." (Bozkun. l99l: 28)
"Çıkına. uzaklaşma. gelme vc giIınc duruınunu gösterir." (Hengirmen. J995: l25)
" İsinrlere gctirilcn -<Jan. -den. {an. ten ekiyle yapılan bu hal. ismin kcndisinden ayrılırra. çık

ma, geçiş. uzıklaşma.,,. iiıde eden fiiilcrlc ilgisini gösterir." (Karasoy ve diğerleri.2004: l60)
Dildçar'a (l97l:95) giire. yapülması gereken bu durum ekinc çıkma duruınu dcınck ycıine

<lcn duruın eki deııek ve onun türlü görevlerini gijstcrmektiİ. "Eğer tek bir kavİama ömeğiİ "çIk
ma"ya bağlı kalarak bu halc "çıkma hali'' der. öğrenci de bir kaptdan gildi öbür kapıdan çüktt iir-
neği karşüsında kalırsa. "kapıdan girdi" yi nasıl çıkma kavramı ilc bağdaştırabilir?" diyerek bu gö
rcvlcıden bir kaçını Sayn]ışlır. Aynı şckildc. Ergin (l981.236). den durun,ı ekinin "yak]aşma"yı
da bildiı,diğini yaz:ır: kolüoı-(lun ıuttu: ç(x,ıük t(ı,ı ı()r, g|bi. Acarlar ( l97l) vc Giikşcn (l974.ü-<lcn
duruırı ekinin çıkma dtşlndaki kapıaınt da olduğunu göstermiştir.

a
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3.1. -Den Durum Ekinin Yapsal Özellikleri
den durumundıı]ri sözcük, eylcnıiıı hangi ıredenle ve nereden çıktığınü, ncıJde oluştuğunu gösterir.

Bu sözcük]eı,gene]Iik]e lümcede dolayll tiimleç giircviııdedir (AcilrlJr. ]97]:34: Atabay vc diğcrlcı,i.

l976:43; Bozkurt. l99l:2t]; Gijkşen, l974:977)ı
(l) iŞ üe4 aflnlü., diş-ıen afiaL
(2) Saçlafl n :,glir-d.lİ karışmlşlı.
den durum ekini ılan bir sözcük bclgisiz adıl ya da üçüncti tekil kişi iyelik cki alarak adıllaşan sayı

sılatlarından öncc kullanıldığında ien durunı ekli taııliuıa öbeğini oluşnııır: iiğrenciler,ılen birkoçı
(iiğrenciler iı lıirk\ı); çıııııklar-tkııı btı;.lıırı (çıırııkLur ııı ba:ıLurı), g|bi (Acarlıır. l97lı35; Gencan,

l 97 l :89; Gilkşen, 191 1: 91 3).

LJlandığı sözcükte kılıplaşma yaparali sıfat]aŞl,.lop t.lıı s(ltüş, bel-d.n sokıt kadın, caba dın kızınç,
unıı-tlan doğnıo, baba dtıı kılmıı vb (Acarlar: l97 l . 35; Atabay r e diğerleri: l976. ,13; Bozkuıt: l99 ] .

28: Gcncan: l97l. 89: Gökşcn: ]974.911).
Meslek adlannın çoğu]larıyla cins ve tür anlatan sözcükleıe eklenerek (-den biri olan) anlamında bir

lılar lan ıiıek, yb ((jencan. l97l:89:6iikşcn. 197,1:97,1).

Birinciıi <len duıum eki ikincisi e durun] eki dııruııundaki ikizlemeler tiimcede çoğunluklı dunım

belineci görevinde kullanılır (Aciırlıır. l97l: ]6: Gencan. l97l:9(): Girkşen. 1911:971):
(3) O kilabı lı].,., ./r,? lır,r1, r, eleştinneli.
(,1) Hiçbir yere uğraın dılın ılıığru-dan doğruı,ıı okula gitliın-

Bu lür kalıplaşmalar kimi kez karşıt iki Sö7cükle de olıır:
(5J tsenj lePı)-de üürn4ğ-L1 si7,1]i_

(Q Bu cevap Doş ııı ıışaİ j yanlış.
Bu ekle yapılan siJzcüklcr dcyinılcrdc kul]anılarak kalıpIaşııayı yol açmıştüI (G6kşen, l974.97,1

9751 ıtııı dan liLınck, atlaııı tlıın saı,nıtık, het üel-deı çıılıuık, iç,iı tlen gcçirmek, ,-an-dafi çarklı, aı,ana-
ılıııı ç,ık»nk, vb.

den duruırı eki ılmış sözcüklcr ilgcçlcrlc ilbekleşip yükleınlerin belirteci olurliır (Aüabay ve diğer]e

ri. 1976: 4]ı l]mre. 19.15: 336338; Gencan. l97]i 89; Gökşen. 197,1: 976: Komfilt. 1997: 425; van

Schaaik.2004: 8T): -deni;fu-e, deül;tc, de]ı ,-lıltü (üarLıIa), -den soülra, -deı başkı, ıleı,ı iiz]e, len mıı

cla, tkn garri, -t]en rloluı, -ıleı dolaı,ü (i;!iirii), -den iç,eri, den biLe,,len beri, -den çok (dahı Jiızkı ), ıb.
Zaman bildiren " den önce"de. bir Şeyin önce <rluşuırda "öırce" belirleyici olnıallhılır. "Önuc"l i kul-

lanmadan da iirce oluş ınlamı verilebilir. l'ırkıt bu diılıa güçlülük içeren biı önceden oluşfur:
ı7luIoi.u]J !r,rl dllı lrn,a Ldl-!:]l(ı.lı]l Cıll.

b) okula gıııııleı kıhvaltısını ctti.

Doğrudan doğnıya den duruı]] eki alnıış bir sözcük. başka bir söZcükle "gibi" ilgcci ycrinc gcçcr
(Ciikşcn, l974: 977):

(8) Çiç,ekler den f ııkı yoktu. ({içeklcr gibiydi.)
(9) Bir ıı,cı,rlrıı ayıramıyordum. (=Bir avcl gibiydi.)

den durunı eki kiııi adlıııa. sıfııtliıra, bclincçlere de geii.. onliın belineç yıpır (Atabay ve diğerleri.

l976: ,13: Gcncan. l97l: 90i Gökşen. 19149'/3.911,918). gerçek-ıen, eski dcn, bir den, yeni-den, son,

ra rlaı, gık taıı, şuku-daıı, şuktıı,ıkluıı, ı,alandk-tan, vb.
-dcür duı1]m eki alan adlann ek eylemle },üklem oldukları da gijrülmekledir (Acarlır, l97l :36; Ccn-

can. l971:90):
(l0) Biı Anadolu 7rıkLerin r]en iı.
'fürkçedeki bazı cvlcmlcr, -dcn duıum eki alırlıır. Bunlıu dolaylı tümlcç aJmayan falat den durum
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eki alm]ş bir adla olan geçişsiz eylemlerdir. B! eylemleı Lorldıak, hoşlanmak, nefret eıfiek, vaz3eçmek,

irkmet diyc sııalayabileccğimiz duygu eylemleidil (Underhill, l980:69)|
(l l) F)toŞ 4ıı.r4 korkfu.
( l2) .rıiııe, nefrct cdiyol.

3.2. -Den Durum Ekinin Bağlam Içindeki Anlamlan
-dcn durum ckinin işlcvlcri şöyle süra]anabi]ir:

1. ien durum eki hareketin çıktığı yönü. bir yerden uzıülaşmayl göstelir:
( 13) Lokanta- dan çili.l|m.

2. Bir yerden gelmeyi ifade eder:
( lJ ı Mchmet Aılara'-daı gelı]i,

3. Hııreketin içinden geçtiği yönü. bir yere giımeyi gösteıir (Bozkuıt, l99l: 29: Lewis, 2000: 36):
(|5) Pencere den gırd;ı.

4. Eylemin çıkış nokttuı olan kişi vcya şcyi işarct edeı:
( 16) r(dsap-ı.l, et satın aldı.
( l7) Kitabı ,4rşe'-rüı aldlm.

5. Neden gösteril:

( l8) Açlılc-lııı öldü.
(|9.) osmanh ıebaasınl herkes Tüık sr]nrllğıı dr.ıı gazeteler "2 Türk'ün katliam ateşi" başlığıy-

la çrktı (Dündal, 2005: 14).

(l9)'dalti neden bildirme an]amı için, Uslu (200l: l29.ü. nesnel ve genelgeçer yıırgılann -dcn
durum ekiyle geıçekJeştiildiğini savunmuştuı.

6, Zamana işaret cder:

(20) Soygun ö'ıce-rleı planlaımış gibi görünüyor.

(21) 2üü yılın-dan tr Ii Almanca öğreniyor.
7. Ben,ıeıme. kaşılaşıırma ifude eJer:

(22) AyŞe Mehmet'-len k$ad]r,
(23) Kar-ılan beyn t

8. Bir konudaki bir görüşü beJirtirken kuJlaıılır:
(24) O inıanlar-dan yüar]anmasını çok iyi bilir,

9. Bahsedilen konuyu belirtir:
(25\ On d,en söz elıller.
(26\ Hava-dan su-ılan bahv-nıler.

l0. Bir şlin nelerden olu\fueunu 8ö.ıerir:
(27) Su iki hidrojen atomu ve bir oksijen rııomun-dın olışw.

l l. Bir şyi bırakmayı, bir şeyden vızgeçmeyi işaret eder:

(28) Beı-deı bu kadirrI
(29) El-den ayak-ıan kes|| i,.

l2. Yapılan bir ;eyin .onucunu !ö5ıerir:
(30) Pil-ango-ılan 2üfr YTL kazandü.

l3. Önceliği işaret edeı:
(3l ) Her baİ,ııı,..t]|] üStündür.

(32) Her _ı,oi-deı bu mal iyidir,
I,1. Aiılık. bir )eyi ikram etme) l gö.ıenr:

(33) Çaylıı ş i r ke ı - ı e n !
(34) İçki|er ben,den!
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l5. Bölümün parçastnı gösterir (Acarlar. I9? l : ]4: Atabay ve diğerleri. 1976: 43; Bozkurt. l99l : 28;

Demir,2005:l25: Gencan. l97l:89: Gökşen, 1974: 973: von Heusinger & Konfilt,2u]5: 24,32.):
(35) Makarrw r]aılabağln]za alır mısınız?
(36) A|i Lııılınlar-ılan |kisini tanıyordu.
(36)'da konuşmacı muhtemelen Ali'nin tanıdüğı iki kişinin kirnliğini bilmiyor, ırma onlıırın da-

ha önce konuşulıur kadıniirr ırıasında olduğunu biliyor (von Heusinger & Komfilt. 2Utı5 3i.ı
16. Adın neden yapıldığınl ifade eder (Acıırlar: l97l, 3,1; Atabay ve diğerleıi, ]976:43): \ahla-dafi

ey, cam-doı kawıncıa, deri-den çanta, vb. Acarlar ( 1971: 34-35) 'ıahıa-dın ev' ılc 'ıoİıa ey' aıasında an

lam farkı olduğunu; 'ıuhüu-dan eı' |e 'tahtaılın yapılınış brır, eı.le.' kastedi]erek genellik vc bclirlilik
katıldığını; bir tck cv veya o tiir evlelden birkaçı söz konusuysa '/.lird er]'dcndiğini belinmektedir.

l7, e durum ekiyle eş an]amlı olmadan, ücreti göstcrir (l,ewis, 2000;37);
(37) a) Bu clmaları kaç,ıan aldın'l (Kilosunu kaç-tan aldın?)

b) Bu elmalan taç: a aldın? (Bu elmalar için ijdediğin toplam rniktar ne kadardı?)

18. Uzı*lık vc ycr göstcrcn özcl bir kullanımı vardır, burada kullaurılan araç iincmli değildir:
(38.) Bıışıı-dan vurulmuş.
(39.ü A,ı,ağın-daı yıualıuıınış.

19, Bir şeyden yoksun, mürum olmayı bildiıir (Ergin. l98l:235;Gencan,l911: ),. para-dın yok-

sun; insanlık-ıan habersiz, vb-

20, Miktal gösteriı üedi ınilyar dıııı;fa:,la l az, blr deJa-dın çok l az, iki metre den, yb.

2l. Dilek bjldiıir:
(40) Allü sizi scvdiklerıııt den ayırmasın.

22. Vasıf bildirir (Ergin l98l :235\: kenılin-deı yapışkanlı
23, Bir şeyin başlangıcını gösteir:

(4l) Bugün ikinci ıılıe-deı dersimize ba5layacağız.

24. İstisnalan gösterir:

(42) Düğünde Arşe' dert başka herkes çok şıktı.
ı4.1ı Pııa-daı buşka guu u bir şe1 gormeı.

25. Yaklaşma bildirir (Eıgin, l98l: 236):
(44 .l Uzanry kolun-dan l!lt]].

26. Bir şyin cinsini. tiİiinü beliıtir (Gencan. 1971i89; Gökşen, l974: 97,1): rurunçgillcr-den bir mcyve.

27. Duygunun çıktığl kaynağı gö§terir ([İwis, 20(n:36):

ı.15 ı oı-dan ncfreı ctliüorum
(46) Seı-rlr,ı hiç şüphelenmedim.

28. EŞit]ik, benzer]ik be]irtir (GökŞen. l9'71:9'/6):
(4'7\ onı hir profes |-oı-ıel-den ay ıramadım. (=hofesyonel 8ibiydi.)

29. Sıra bildinr (Gökşen, l97 4:97 6):
(,18) Far.a' ı.]ı önce Ayşe var.

30. Birindcn, bir şcydcn yaürlanmayı, istifade etmeyi göstermede kullanılıri
(,19) Buıada yıuar aıl a kıarmaların-dan yuulanmıştlt.

31. Bir yıın clan,.... bir yan clıın do l bir yan-dın.... öte ;-an-dın |le iki şeyin eş ilişkili olduğunu gös-

terir:

(50) Son elli yılda. bir yan-dan Osmanlıca terimleIin Tükçe]eştirilmesi,bır ;-an-dan ıla yeııı
tanınan, ycni beliren kavramlann karşılanması amacıyla bu yoldıır dilimiz binlerce öğe kazanmış bulun-

maktadır (Aksaİ, 2003:34).

32. Bir kişinin ait olduğu mesleği, grubu işaret eder:
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(5l)Yaşanı ı;nırıılı]rıı-./ü],? R. P. Katalina (Hürriyet,2006: 14)

33. Bir şeyi tercih etmeyi 8österir:
ı52ı T,ıılıl,ır-ıl,ın tlına} l 11ı\lJ) l \cçtım,

34. Bir şeyin kökenini Ire|ıirtir-. İıa|,-anca-d,toı gelme. ,4ıa1lça-daı gclmc. gibi.

35, Bir cylcmin nasıl durumda yapıldığıün gösterir:
(53) Doğru rJan rJrığru,-d okula u8rıd1.

36. Bir şcyi yapııadan diğcı,bir şeyi yapmayı bildirir:
(5.1) Ya7masl gereken ınektuplan ru;mzı rlzıı öğle yenleğine çlkİ. (olumsuz)

37. Bir konudaki şey Veya gü,tıbu genellemeyi göSle.ir:

(55) .... hakkında iyi düşünmediği halilc bir kiııscyc iyi davranmayı anlatınak üzere. _ü,r: 0],?1]

8rrı?.li; 'evlendiımek' yeine başını bığlınııi ve (kız için) lorzıa ı,erıııek ,yınc aı,nı l|ir-dcn lirııekler
&ı ./l/ (Aksan. 200]: ]32).

38. Bu cklc yapılan stizcüklcr dcyimscl iınlaürr kazanmışhr: ]..ıı,.tJn ç,arklı, diLiıı deı rl[işiirmenıek

39. Bir şeyden kurtulmayı ifade eder:

(56) o yüzden ıJe kırsonkır clan kuılu]dular. afia lerk ediLünek te kunulanıadılıır (Dündıır.

20(15: l 75 )

4O. Bir şeyin yapmat için gerekli şımı belirtir:
(57) Başarılı olmiık çok çzlışıırı dııı geçer.

4. -Den Durum Ekinin Kullanım Alanları
-den durum ekini kullınııı alanlarında giinnck için. biçcınscl ı,c ıırlamsal açırlan farklü metin ttirle.i

seçilmiştir_ Yazın alanındıı yazıılınnın öznel fikirlerini içeren iki kitap (Türkçcıin Gücü vc Ncreycl)).

köşe },llziirlannın yazıliirnıı dı hesaba kıtırısııli. heın nesnel heıı de özncl boyuıu iılan bir günlük gazcte

(Hüriyel) Ve nesne] boyutta T.C, Resmi Ga,.ete. den duıum ekinin hangi anlamliirının düa çok kulla-
nıldüğınt görmck için tiırimıışır (Bkz. Çizc]gc ]) vc bu fuIaına sonucunda. bütünccyi o]uşturan döı1 mel
nin. den dunım ekinin bağlaın içindeki anlamlirrı konusundı bir çeşitlilik gösterdiği Sörülnıüştür.

Çizelge l <len duıunı ekinin anllmlann!n lilİandığl metinlere ilişkin genelbilgi

Taranan m€tin -den durum ekinin rastlanma s*lrğ

Aksim. l). (2(n]), Türkçenin Gücti
Cenişlctilmiş 1l. Bısüm, AıkafaI

Bilgi Ya!,ııc\i.
]()(] {79

t)ündar. C. (2005). Nereyel9. Baskı
Ank:ıfa: imgc Kitiıbcvi.

j(]() .11)]

Hür.iyel Ga7elesi. 02,0].2006 22 275

T.C. Resnri Güele. 30.09.2()05 26 6]

"Türkçenin Gücü" tirandığında. yirzaın en çok ).]f/ı., ı.ııi/Ze anlamını kullandığı (c/c1.1). çıtıııi,
uıakLuşıın (o/t l). ıııılırumiı,et (I'/t, 1) ve r.ılıııı.ıı: anlamlannı (% l) ise. çok az kullııdığı görülmüştür
(Bkz. Çizeige 2).

(58) Kitabıııızn başından beri. 'I'ürkçenin çok geniş türetıne olaniıklarının, cıurlı ıııı.çclcr-deı
yararlanan zengin deyimleıinin ve sınırsız aıllatıün yollannın bu]unduğunu göstermeye çalıŞtlk (s. l97).

(59) . , .. yabaııcı dillerden gclme l)ğeler-den yararlaJıılm*ta. . .. (s. 66)
"Nercyel" de Dündar'ın en çok ;.]r,ki, anlamını (o/" l9): en az ise. çıknı, u:aklaşııw ('/a 0), ya,

raı (c/a 0), d|lek (a/o 0), soııç (7o 0) anlıımlıırını ku]landığü 8örülmcktcdir (Bkz. Çizclgc 2),

,116

l

!

sa!,fh sayEt



}

6fffiff|iyük fuırp ıeı, Hitler'in. Staliıı'in günahına on ıklık cttiğimiz günler,tltı-ı bu ı,aıu ehlileştirdi-

ğimizi sandığımız "ruhumuzdiüi canavai' ilk ciddi krizde diriliyor (s. 32)

Çizclge 2 Tiirkçedeki ien durunı ckinin anlanılıırının bütüncedeki dağılımü (*)

Tiirkçenin Gü.ü Nereye']

Slkl|k

Hürri}et

slklık

T. C. R€6mi Gazete

s*l* q.

çıkma. uziüla§miı ] ] ! 0 l:l
Zilnlan ].1 1 76 l9 lt) 2E l2 l9

biitiiniin parçıs1 t) l] 2] 9 20 3]
l] 1.1 ).

clns.lur ]l ](ı 1 5 lt

köken 3 61 l6 l

1,1 1
() ]5 5 ll

dc)iıİ 6l l] 5 ] ,1 I ]

l

6 1 lT (1

mahrun]ivet .] ] l

diIck : ] l ()

maddc 1 1 I l

ba\]anglç l6 3 l] l5 ll
nıeslek. gup ) 8 2 ]] _)

nlikıüIr l5 ] .1 I 6 l 1

hir vandaı,, landan l] j

ıcdcn 1.1 6l 15 ]1
konu l1 ] ,1

-dcn ge]mc 11

] l

duruül) ]9 _l ]] E 2l 8 ]
gcncllcmc 1_1

uzakllk. yer 21 5 _]l E (, l 5

istlsnı I0

r:llgcçİrc
ülen oluŞnla 5

duygu 20 t ,1 6

I 0 ] I

kuı,ıulıııı 6 l

ücİct

( * ) Yiizc]e lc r,-uvurlandığ ü iç- ill fu plam ] 00' e ıımımkı,lııw,-abilir.
Hürriyctgazetesinde,ençok;amaıiırrlamınıı(c/o281,enaz cret (.1, l). kljken (c/o 1\,de,"im(1, l),

soıııç,(7o I) anlanılıırının kullanı]dlğl Ve (/irır, ll:aki]şlı4 anlaınının ku]lanılma yüz-desinin 5 olduğu gö

rülmektcdir (BkZ. Çizelge 2).

(6l) . . .. tabancayla .ji clürdük ten sonra \ntib,ar erti (s. l).
(62) ,,.., evin oro-ılan uzi*laştın (s. l6).

T, C. Resmi Gazetc'dc. c| çok bütüniiı pırç.ıs/ an]amı (7. 33), cn,az karşılaş|ınru ('/o 2) vc miktar

(7r 2) aniamlannın kulJanıldığı. çıtma, ı:otlaşmı aıliuıının ise hiç kullanılmadığı görülrnektedir (Bkz.

ÇiZelge 2)-
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(63) Paragraf l ve 2'de belinilen ılltelcr-rleı bil mcnşcli vc Türkiye'de hiçbir işçilik veya iş-
leme uğramamlş ürünler, bu ülkrler den biri-ıe ihraç edilmeleri halinde menşe Statüierini korurlar (s. 5),

5. Sonuç
Türkçcdcki -<len durum ekinin incelendiği bu çalışmada aşağıd.üi sonuçlaIa vaılmıştır:
l. ien durum ekinin kul]anılan anlamlıırının dağılımrnın metin tiirüne göre falklılık gösterdiği; dcn

durum ekinin anlamını sadece "çıkma"yla sınırlaman]n isıbetli olmadığı. aksinc bu ckin kapsamlnln çok
geniş olduğu gözlemlcnmiştir.

2. Bu ça]ışmada. deıı durum cki sadece yızılı söylem içinde ince]endiği için. gelccck çalışmıılarda
bu duruın eki, hcın yıuılı hem de sözlü söylen] içinde incclcncbilir.

3. Türk dilbilgisi uzman]annın ad durum cklerini betimleme konusunda bir uz]a§maya valamadıkla,
nndaı dolayı, gelecek çalışmalarda büttin ad durum eklerinin tekral incclcnmcsinin yıuırılı olacığı 8örüI-
müştiir,
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ANLAM BELiRsizLiĞi içnnnN rünxçn sözcürı,nnix
HESApLAMALı »irniıiır UyGULAMALARIyLA

nnı-inciNı,nşrinırrsi
Zeynep Allıın l

Zeynep O rhan 2

Özetl Birden fıa|a anlıııra süip herhangi bir sözrüğün tijmce içerisindeki yeİi önemli olma]$ızın, han8i an

iamda olduğu ile ilgili genellikle bir belirsizlik mevcunır- KiŞi, anlam belirsizliği olan bir tümccyi iurladığı zuİlül
belirsilliğe neden olan söZcüğün diğer anlamlannl clemiŞ. sadece biranlamını göz önünc almışır. insJnL,glu Jnlalna
işlemini gerçeklcştircn biliŞsc] bir sistcınc sithip o]duğu için. belinizlik içercn biİ !ümcenin anlaşılmasl. insan dil an-

]ama sistcıninde olitsı irnliuİ] kümesi içinden uy8un a,ılamün seçilmcsidir. Bu belinizlik duıumunun qö/cüjğün ırygu

lanına şekline göre ırygıln algoritırıalann kullanllnrasl ile çözüın]enmesi. doğaldil işlemleme alanındJİi çalı§malaİ
la birşlanxŞ. hesaplama]l dilbilim çalışmalannın yaygınlaşması ile daha da öıem kiızanmıŞtür. sözcük aİrLamlannün

belirginleştirilmesi dilin doğa§lnı incclcyen dilbiliıİ çalüşmalan. metin vcya konuşnıuıların çeviıisinin yapıldığı bil-
gisayarll çeviri sisıemleri. bilgi yijnetimi teknoiojisi olajık kullanılan bil8i geri 8etirimi ve çükarüml, intemet üzerin,

de arama motor]arınün ti]sarımı gibiçok geniş u_,-gulama a]anlna siüiplir.
Anahtaİ sii?.iikler: Doğal dil işleme, hesıPlamalı di]bi]im, keliııe iınliımlnı belirginleştirmc, bcli§izlik, büliince.

The Disambiguation of Tu.kish \4'ord§ a5 a Computational Linguistics Application
sununary: Any word including n,ıore ücn onc sense whose p;ıı of spetch is unimportant (PoS) 8eneril]y

aont.lins ambiguity. wbcn a person comprchcnds uı aınbiguous sentence. hc or shc has eliminated üe other

mcanings of thc obscure word. Since human beings possess a cognitivc systcm realiziııg the judgment p.ocess.

coııpıehensitın of an ıımbiguous sentence meüls to choose üe appırıpriate ııeırring from a probablc sct of
ıneınings. This iımbiguity situation wa§ pİlially solled with thc initiating of natural language processing studies by

applying üe appropriale algorithms to thc comPlcx words. and became more emphasis a_s the coınputational

linguislics rcsearchcs cxtcİdcd. word sense disiullbiguation encon'lpasses vcry broad application areas such a5

]inguistic studies ü,hich iünalyze the features o[a natural language, machine Eanslation 1ysıems translalin8 thc tcxls

or spe.eches. infoımalion rerrieval and extraction utilizcd as üe knowledge managemenl tcchno]ogy ıd üe desi8n

of rescarch cngincs on Inıcmct.

Key wordsi Natural laürguage pro(essing. computationa] lin8uistics. word sense disambigualion. ambiguity.

coü?u5.

1. Giriş
Doğal dil işJemleme çaJışmaları ilk diincmlerinde yapay usun küçük bir uygulama alanı olarai sınıf

landınlırken, oldukça kısabir s[rede ııraştııma konuları genişieyerek tek baş]na incelenen birdisiplinc dii
nüşmüştür. Bu hız]ı değişimin nedeni son yıllıırda bilginin ön plana çıkarak biJgi toplumu kıvramını
doğuran bilişim alıuıındaki önemli gclişmclcrJiı , İnlemet üzerinden bilgi5 c u laşmanın ve iletişimin ko

layl4ması ile birlikte. erişilecek bilgi mikr.rn ,.1ı a5 nı oranda ınmışıır. Öte ıeri (meta data) olarak ad-

lıuıdırılabilccck gcniş kapsamlı bilginin düzenlenerek yeniden cldc cdi]mesi, uygun olaılannın çıkanl-
ması. özetlenmesi. haftr belli bir kategoriye giirc indekslenmesi doğal diller üzerindc dilbilim ça]ışmala
nnın kısmcn ya da tamamen otomatjkleştiri]mesini 8elektiımiştiü. Aynca, farklı toplumların çcşitli tica-

ri ve kültiirel ilişkileri çoklu diller uasındaki çevİi sistemleri ile gerçeklcşmcktedir. Çeviri sistemleri in

temet üerinden iletişimde de büyük kolaylıklar sağlamakİıdır, Birer doğal dil işlemleme uygulama a]a-
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nı olın türn bu dilbilinsel inçelenelerde. diğer dillerde olduğu gibi Türkçe için de pek çok 1arklı anlı-
ma süip sözcüklcrin anlanılarının belirginlcşıirilmesi. çijıülmcsi gerckeül önenlj diJbilimsel problem-

lerden biridir, Bu pfoblenıin çözümü ise. insan-ınakine iletişiıni ırasında]<i sorunliıı kaldırılabikliği iilçü-
de basitlcşcccktir. Öıııcğin. hcr gün ona]una yinni milyon sözcük içeren teknik bilginin intemet onan]1

nı akıirrılması ile gittikçe büyüyen bir bilgi okyanusu oluşmaktadır. Kişinin dakikıda rına]ınra bin sijz

cük tıkuyabitdiği düşünüidüğünde. her gün cklcnen biJginin okunabilınesi için giinde sekiz saatten bir
buçuk ay süre gerekir. Bu süre içerisinde eklenen y-eni biIgiler için cle bcş buçuk yıla gcıcksiııiın verdır.

Özetlc. kişiııin elektronik ortaındıki ycnilikleri nonıal koşullıurla tıkip cdcbilmcsi, ancak oıra destck ola
cııl yiirdımcılarla ile miiııkün olabilir (Bird. l996).

Yapay us. dilbilim. manık. psikoloji ve bilişıcl bilimler gibi farklı bilim dallan aıasında,"--er alan he

saplamalı dilbiIim ise. cioğal dilleri manıksal olıırıık ııode]ler ve hesaplamalıırını gcrçcklcştirir. Hesapla
malı dilbi]im. dilin işlenınesini ı]]alematiksel o]arak ifade etnıek ü7erc anlam ve anlatım irrasındiıki he-

saplama yeteneğini aralltnr, Bu öZelliği i]e dilbiljnr ve bi]i§sel bi]inrin bir pa.çasldır. Diğer t.ıfalian he-

saplamaJı dilbilim, anlaıı vc biçim aıasınclaki diinüşüııü gcrçcklcştircn biJgisayar programlannın kulla
nılması ile mühendislik bilııinin bir iı]t dalı olıırıık sınıflındınlır. Ayııcı hesaplıınalı dilbilimin mate-

matiksel dilbilim ve teorik bilgisayar bi]mi ile yakın ilişkisi. aİlam Ve biçinr aİasındiki dönüşüm hesap-

]ama]arınıı çcşitli özclliklcı,inin incelcnnıcsi gcıı:kliliğini vc bunun gencl hcsaplama teofisi ile bağlan

lsını açıklıır (Uszkoıeit. 2ü)0).
Aklın çalışmasının araştınlması bilişsel bilinr ve dilbilim luiısındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Bu-

rada. dinamik ve disiplinlcr iuasü bi,)al(laşını olıı** dil ve düşünccniı kökcnlcrinin ııraştınlmasına
önem verilir. BilişseI biliıı insanlan bir ııiraftan bilgisa,"--aılann düşünüp düşünmediği sorusunu cevıpla-
maya ça]ışırken, diğer taraftiün öğrenme ve hatlrlaİnanın nasıl gcrçekleştiği. çevre!,i algllama yetisi. bey-in

vc us iiişkisi. usun gelişiııi gibi zihinscl prosesleri de ıırıştırıı, Dilbiliııcilcr isc diIiıı yapısı, ıarihi. lilsc
fe ve psikolo.jisini inceler. Bu alandıı]<i ıraştıtmairu! örnek o1arak dilleıin özellik ve edinimleri. dillerin
gelişimi, zanıan içcrisindcki dcğişinılcri vc ililiıı beyindcki iirgütlcnişi verilebilir,

Doğal dil işlemleııe uygulamalıırında da bu },.ıllaŞıml.ır göz önüne ılınıırıü. her bir uygulamanın
aiı olduğu disiplinin göleliminde. farkll teknik ve yaklaşımlarla çö7ümleme gerçek]eşıirilir. Araştırma
yiiıtcmlerııdeki fıırklılıklııra rağııen. biIişsel biliın insırnlıırı usun beynin bir fiınksi1-onu olduğu. düşijn

cenin bir hesaplama tiirü olduğu. dil ve bilişin uzmanlirşnış bir dizi işlem ve betimlemelerle anla§ıIabile-

ccği şcklindc ortiık bir 1ikrc siüiptir, Kelimc an]amliıınıı iiçüklaştınlmasünın gcrckiiolduğu uygulanıa
larda ise. ömeğin özclliklerine göre farklı yiklaşınılıır içeıen algoritmaliırdan yiırıulanılır.

2. Sözcük Anlamının Beürginleştirilmesi
Doğal dil işleııleme çaIı§n]alai ını !e ara tıygulamalıır olarıü iki gruba ıynlabilir. Ana uygulama-

lar bilgisayarla çeviri. olomalik ö/etleme. bilgi çıkarımı. bilginin yeııiden e]desi gibi kendi başüna biİ uy
gulaına oluşıuran iimcklcrdir. Ara uygulaırıaliır ise. tümceyi öğe]erine ayınnı. çijzüırlcmc, biçimbilim-
sel üııliz (sözcük ek ve köklerini buliıa). sözcük anIaııını beliıginleştinıe gibi ana u]-gulaınalar için ge

rekli jş]em]eri gerçckleştirirlcr, Bir sözcüğün tümcc içindc hangi öğcyc kıuşılık kuJlanılüğıırın biliıme
si ayırt cdici bir özelliktir (Agiıre !e diğerleri. 2M l ı. Ömegin. "1,üz" \öz.ugü ") uz lirı" ve "denizdc yüz"
kulliurımlıında ad ve e}le ,] olmasına göre anlam]andın]acaktır, Kök !ö7cüklerle türemiş sözcükler ara-

sındaki ilişkiler bir başka ara uygulama olarak. sajzcüğün anlaııının bclirgiırlcştirilmesinc katkı sağlar.
'Git" stjzcüğünün "8ittik" şeklinde kulianıldığında eyleın olduğu. "ıideri" sözcüğüıün ise ad olıırıık ku]-

lanıldığı biçimbiliınsel analiz sonucunda çıkarrlacakt]r. Farklı anlamlan olan sözcüklerdcn "kara" j!e.

"kıuaya çıkııaıııza çok ız kaldl' ya clı "kııra kara düşünııek" şeklinde kullanıldığında. sözcüğün haJı-

gi anlanla ge]diğini açık olarak b,e)irler. Bu tür sijzcüklcr yiııdııncı silzcükler olarak sınıflandınlır. An
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lınısal söZcük birliklelikleİi isc. "yüZ sayı" birlikteliğj ilc biı, taksononi. ,'yüz dcniz"bir]ikteliği ilc du-
rum. "yüz ıpor" biı,liktcliği ilc konu tınıııılıı.

Sözcük anlairınıi] belirginlcştirilınesi l'irrklı bir uygulama aIarlı olarirk metaj aürlama. insan ırltüinc
iletişiıni gibi aınacır anlama olduğu uy8ulaürrılifda nıut]aka gcıçcklcnırrcliriir. A\rıca. aırıcın anlamı
olnradığı çallşmalır da anlan] beliıginleşıiımesi gerekıirir (Ide \e Veronis. l998). Ömr!in. hilgıııruı1l

çeviri sislen]efiııdc si)zcük kıynak dildc belirsiz olıbilir vcl,a hcclef dile birclen fula şekilde çeviıi 1,a
pılabilir. ''Yüz" sö7cüğü kullanılilığı ),cı! s(ıu. in!ilr/!!')c "sııım'. "llıılt''. "lkin". "lace", "surlırcc".

"chcek". "hundrcd" gibi fıu,klı şckillcrdc çcr,rilebiliı, Doğru olan s(jzcük belirsiz sözcüğün anlımını]
bclirginlcştirilmesi ile seçilecekti.. Bilıi çıkiunıının ıapıldığı bir uygulaııi,da ajnceden beliılenniş biı
ınahtar \ijzcük taranürkcn. sirzcüğih liır,klı ınlaırı]ıı,ını clcııck iıfama sonuçlilrünün kalitcsini iırthracık
ır. Ömeğin "fııre" sözcüğü bilgisayal teriDi olarak arandığında. hi]v\an olarak kullanılclığı anlamın
elenn-ıesi çiizüıııc ı.ılışıniıyı kolıy]aştı.ı. Siizctik anlımliırını bcliıgiııleştirmeye bir bışka yeniyırklışın,ı
biçiılli ise, ırrctniıı içindc ince]enen sö7cükten ainceki re sonrıki siilcük]erirı kıvranısıl ıılari* sını1']ın

dırılnıasıtlır- Sö/.iik kalegorilerini oluşıuı,aır bu onliıliıjik tıüdii,/-en aynü zaınancla bir anlamsal ağ ya-

Pıst oluşluıxl, Bu tür sijzciik imlırnllnl [çıklı.\tlnna .Yıklışlnllıı giinünlüZde Pek çok doğal dil uygula
masıi]dı kulliünt lİlaklitdıı, (Mihı]cca R. vc diğcıIcri. 2(X),1; Alıtntaş vc diğcl]cri. 2(X)5. Idc N.).

f. Sözcük Anlamlnı l]elirginleştirmedc Yararlanılan Kaynaklar
Sijzcük anlaırrliırını belirıinleştinnede i ce]enen dilde diizenlennıiş elektronik sö7lLiklerden. söz

cüklcrin ktvaıı,ısıl ilişkilcrinc gajfc düzenlcndiği onttılııjik sözlükleıdeıı. hcrhıngi biı konucla analizi
kısnlen ve laııamcıı (ıluşturulııuş dcrlenıe ırıeüinlerden yüirrlınıhbilir ]rı da elektronik sözlük ve on
toloji. elektıonik söı]tik \e der]em. oırloltıji ıc dcılcnı gibi lirrklı kaynıkliırın birlikıc kullınımı gcr-

çcklcncbilir. Derlenıe nıetinler lerimi derlen] ya da büliince o]arak da |d]andınllnaktadı],. Bu koırııda-
ki ilk araştımıalar İngilizcc için yapılnıış olduğu için. bu dilclc pck çok kıynığa ulaşnıak münrkündtir.

Özcllik]c Princcııı Üniıersitesi lJilişsel Biliıııler l,ırboı-ıruirrı'ndı l985 yılında Pıol-. A.G. Miller tara

1ınclın bışlatılan WoıdNel prııjeıi anlaıı..ıl bir ı,,zlıık ,,lıııı]' İnıılıztc ınzeuklcri cşanlaınlı]ırr küırıc-
]crindc (\ynscts) sınıllandını vc s(izciiklcrin kısı. genel tınımlanıalarını yapırak bu eşınlımlılllr ktime
lcri uısıldaki çcşitli ıınlltinsıl i]işkileri oluşturur (Fel]bıuİ] C.. l99lJ). Burıdı ıfiaç iki lİ,k]ı işleVi ye
rine getirmektir: ilki. sij/ciiklerin ıınınıllu,ıırıır vcı,ilcliği bil listc],i (dictionary). sijzcüklcrdcn kavraırı-
laıı. kavraınliırıır ilzelliklcıini vc kavraııılır ıırısınclıki ilişkilcri (thcsıurus <ıntologJ/) oluştunnık iken.

ikincisi yapay us tıvgulainılarıiıı ve özel]ik]e otoül]ıtik ]etin anılizini deslek]emektir. WordNeı baş
langüctürdan ilibiifcn ücretsiz oliirak ku]lınl]1ıbillDeküedir: \eni siirü]r]ü olın wordNel 2.1 ise. ıd. eyleİ].
sıfıt. belineç oIıı-ırk sınıllındırılınış ltıplın l55327 lıı,klı iiğeniı üsl kıvram (hyplronym). a]1 kav-
litüı (hyponym). cşanIaırılılık (synıın,"--ırı). zlta lınllllık (antonyrn). Plırçınün (böltinün-üyenin) bütünü
(holonoİry) \,e bülıinün Parçası (biilüüııü üycsi) gibi çcşitli aırlanlsıl stntllandülmı sonuçliiı.lnl vcr-
meklcdir.

Senseval Prqeleri pek çok dilde siizcük iün]anllarünın açık]aşttrılnrası çalışmalarının ıa,"-gınlaşnıa-
ıını ncdcn olnruştuı,. İlk Scnsevıl PrııjesinıJe ( |('ull ) İn! ılizce. İriıl\ iıııc.ı ı e l,rııııızcı için çalışmı grup
ları oluŞtunılmu,stur. sensevı] 2 ise incclendiği dil savısını antürarak Baskça. Çince. Çckçe. Dani
ma.kacir. Hollaürdaca. İngilizcc. Eslçc. Jılııneıı. K,ırcr:c. İsp,ııır,,lu:r ıc İııeççc clilleriııdc fiırklı kıte
goı,ilcrdc 2ü)l yılındıı diizenlenıniştir. Senseval 3 çalıştayı 200:t yılında Birrselona'dir yapılmış vc
kapsıınını diğer çalıştaylara ck oliıü,ak anlanr§a] rollcıin tanınması. çok dilli açıkIaııalar. ınantıksa] bi-

çiırrlcr. alt sırıf'landırma ediniıni gibi konulirr daha fızla dili kapsayacak şekilde eklenmiştir. Sense
val ,l çalışlayı için duyurulaı yapılmaya baş]anmış olup. 2007 yılında gcçcklcştirilccektir, Bu çalışta-
ya Türk diliııin dc takını olarak kaılınıı için öneri verilmiştir.
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] I]uıoNet Projcsi 1996 yıllnda başlaylp üç yı] sürcn wordNe!'in Avrupa dil]crinc uyarlaması şeklinde
bir konsorsiyumun gerçekleştirdiği ortal( bir çalıŞınadf

4 Dünya klasiklerinden ömek hikAyelcr: cıllle r D.I,\er Ülk\ind?, cdnılkle, ivan Nikifcırı»iç, Tours

Papoaı, Mozart Pra8 Yolüırula, Mekıupllr, Kır Arlı

(
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,ı. Türkçe sözcük Anlamuıl Belirginleştirme Araştırmalan
Sabancı Ünivenitesi'nde BalkiNet ho.jesi'nin bir pıuçası oirak Türkçe bir kavraınsal sözlük hı-

zırlanmışhr, (Bilgin O. ve diğerleri. 2004). Bulgıırca. Çekce. Yunancı. Romcnce, Türkçe ve Sürpça ola

riık 6 l'arklı Balkıırı dilinde uygulanan BalkaNet prqesi tcmcl olaıık Princeton WorldNct ıııodelini kul-

lanmışhr. BalkaNct projesi için kurulan konsorsiyum projenin ilk aşamıısıırda FuroWordNct3 projesi

nin 13l0temel kavramıürı hcr birçalrşma takımının diline çeViümiştir. Bu kav.amlar sındü7endeki dü-

zey sayısının yüksekliği ve pek çok alt kavraırr içermesi nedeni ilc tüm dillerde oldukça öncınli bir va

pı ta§ü olınuştur. Birinci ışama Tüıkçc için eş anJan,ılann, zıt anlaıı]artn vc ıit kavramlıırın clcktronik

Türkçe dilbilgisi silzlüğünden oıomatik çıkarımü şckliıde gerçek]eşmiştir. Diüa soüua konsorsiyum incc-

leneçek kavramlann sayısııın 5000 olmallnı kaİarlaştımrış: kjylcce Tüİkçe dahil tüın takımlaf bütiin-

cc sıklıkları (coıpus fıequencies). stjzcük dağarclğınln ıanın,ılımması. tck dil]i sözlük]er. çoklu an]aınlar

(polysemy) gibi fitıklü kriterleri de ekleyerek alt kümeleriıi genişletmişlerdir.

Birdoğaldil işlcmleıne a]anı olüirai bilgi-tabanlr tekniklerle olasılı modcllcrin bitünleşnesi. vcrita-

banı sorgu]an,]alanJ,la sınırlı dil uygulamalann1 zenginleştinniştir, Böy]ece. metinlere uYgulanan istatis-

tiksel yöntcmlcrle en o1ası yonımun tiüınini münlkün olabi]mektedir. Bunun için de aynntılü olaı,ak iş

lemlenmiş derlemc mctinlere (bütünce) gereksiniın vırrdır, Metin ömekleri kuiltmarak bjrden fıula ıuı]a-

nıa süip kelimelerin. özelliklc cylcm tüdndeki kelimelerin uılamlarırı çıkarabilmek için. bu metinleı

üzerinde sdzcükscl ve anlamsal bilginin doğru oliirak iş;u,etlenmiş olması iincmlidir. Ömegın Turkçc için

her biri yailEık 25000 siizcükıen oluşan 7 farklı metin kolcksiyonunun4 bi-gram nıtıdel üze.inde test

cdildiğibir çal,şna yapılmışır (Altan Z,, Yanık E,,200l), Burada tümcclcrin sözdiZimsel ve anlaİlsal st

nıflındtrmasında sadccc incelennıek istenen stjzcüktcn önceki sö7cük iş.ıretlcnmişıir. Bütünce üzerindc

uygulanan o]asılı dil m«jeli. cllc tanım]anan kurallııra ek bir tiğrenme bileşeni ol.ırak cn o]ası çö7ümü
lahmin cdcbilmekte ve dili işlemlemcdcki bclinizlikleri de büyük ölçüdc ıualtmaktadır. Bu çılışmadaey
lemlere ait kavıirmsal sınıl'Jandıııla yol alma. yiinelmc vc tcrk etmeden biri şcklinde devinim (motion).

kavrama (perception). duy8u (cmotion), lbnkSiyon (Mily cuc and functions). bağlaıltı (contact) gibi

WordNet'in cylcmJeı için grupladığı kavraınsal ii,.el]iklerinden yartırlıuııırıık gcrçekleştirilmiş ve eylcm-

lerin SöZrük anlamleırı bunliıı göre numaralandınlıııştır. Tüıncelerin işaretlenııelcri "git" eylemi ]çin

Tabkı 1'dc görütdüğü gibidir. Bütünccdcki tİm tüncelerin öğeleri cllc işaretlenerek elde edilıniştir. Ar
ık herhangi bir eylemin anlam] olas]lığa bağlı olırak tiümin cdilebilir. Tümin için kuJlanılacali yöntem

cn olasü maksimumun kestirimi (Miuiınum Likelihoüd EStimation- MLE) olabiliı,, MLE. işlcmlcnıniş

bütiince içinde aranılaıı siizcüğün eğitilme sayısını hesapl:ir. Eğitim sadece bir önceki sajzcüğe göre ya-

pıldığı için araştınlaı kelimcden önceki kelimenin öğe]erinc ayrılmış olması öneınlidir, Bu sınıflandır

madiın clde edilen değerler. iŞaretlcnmiş bütünce üzerinde farkh ıuılaınlıırın belirlenmesi içiıi bir Baycs

Sınıfl andırması oluştururlar,

Tİrkçe dil işlemleme çalışmalannın pek çoğunda bütiince ilc ilgili prob]emler yaşanmüştır. Fakat

oDTÜ derlcmc metninin akademik kullanıma açılınası ile birlikte gerek siizdizimsel. gerekse biçimbi-
.imsel olafak çözümlenıclcrc ulaşılmışl bütiince bulma probicmi küsmen de olsa çözümlcnünjşti..

Tablo l: "git" cylcmi için ömek işııretleıt



No

l
2

3

4

9

l0

Tiırn€e

ülkeyi keşfetmek için yazaf da lbirlikte] (DuZ.) $8idiyor$ { ] } ve karada kalıyor

gemi, [s[aİya] (Yez) $gidiyoıdu$ {ı}

Umut Bumuna kadar lrüzgaİ] (Öz) tçok iyi] (DuZ) $8itti$ {3}

Biraz d8hı kuzeye döıeı€k Tatali§taıün ıuzeybatısına ve [Bu7de.i"ine} (Yez)
$gitn*$ {l} tolı§üğ karş§ındal (aZ), bulundüğümuz ıotayı izlcırniı daha iyi
olacağını diişündlik

lmcrakımı] (KEyl) $giderecek$ {5} bir şey de göremediğimden

[oıanca hıaİİıla] (Duz) [o öİce] (zaz) $gittiğim$ {l} [yana] (YeZ) koşmuştuıo

lsesim ve işaretterim] (ÖZ) [hoşuna] (KEyl) $gitmiş$ i4} {gibiydil (Eyl)

Fakat nasıl dawandığmr, koca§nün taİ9dğiİıe görc ne kada, iyi daimndığııüı 8ij.
İiinc€ bala üşt ve $gitgide$ {12} lartan bir sevgı] (DoT) beslemeye başladr

Bu yapığım [pek] (MiZ) [hoşlannal (KEyl) $gitmişd$ {4}

Ben de $gittim$ {l}, elini öptiim

Bu bütünce. ODTÜ BAP ve TÜBİTAK tarafından destek]enmiş vc ODTÜ-Sabtınuı Üniversite
leri işbirliği ile gerçcklcştirilmiştir. Çalışnrada bir ana dcrlcmc mctin oluşturulmuş; ayrıca farklı kul-
lanımlal için bu ana der]eme metirdeır bazı fiırk]ı iizclliklcıi olan bi, de ağaç bankası derlemc met-
ni geliştiıilmiştiı (Oflazer vc diğcrleri. 2003). Derlemde kullanılan metin]er l990 yılı siınrası bısılan
eser]erden seçilmiştir. Derlemde vaklaşık olarak 2. )0,ü]0 sözcük bulunn,ıaktadır. 20l kitap,87 ııa-
kale vc 3 tane günlük ga7eteden scçilmiş haberlerden oluşan 999 farklı yaz,ılı metin kullanılmışhr.
Derleınde bulunan ,ıeıinlcrin çoğunluğu biçimbirimsel oJarak çöZümlcnmiştir, Faıkat yapısal belir
sizlikler tamamcn çiizülmememiş olduğu için kullanında probleınlerle karşılaşılmaktadır.

5 . sözcük Anlamını Belirginleştirmede Kullanılan Yöntemler
Sözcük anlaınının belirginleştirilmcsinde cn ctkili çalışmalıırdan biıi. olasıJı başka deyişlc bilgi-

sayalia öğrenme (machine lcaming) algoritmalannın kullanı]masıdır. Bu yaklaşıniıırdan öngörmeli
(supervised) yaklaşımliınn. öngörn]esiz (unsupervised) yaklaşüınlırrdan daha iyi sonuçlar verdiği
gözlenmişti15.

standan bilgisayiürla öğrcnme algoritmalanndan pek çoğu öngörmcli iiğrenme yaklaşımında
kullanılabi]ir. Sonuçlar genellikle başanlü olünasüna üğıncn, ijn8ömeli yöntemler anlamsal olarak
işaretlcnmiş derlemleıin az olmasından veya hiç olmamasından dolayı dezavantaj o]uştururlar.

Tablo 1 'de küçük bir ömeği verilmiş olan bütünce, Sözcük anlamınü belirginleştirmek üzere kul-
lanılmış ve öngörmcli öğrenme gerçekleştirilmiştir. Sonuçiar Tablo 2'de istatistiksel bir yaklaşım
olan Naivc Bayes (NB.) ve ömek tabanlı Exemplıır Based (EB) algoritmalaının uygulamalıırı ola-
rak son iki sütunda görülmektedir (Altan ve olhan, 2003). sütunlardaki rakamlar sözcükleıin han-

5 Öngörmcli öğrennrede çallşılan verinin hcr parçasının gerçek durumu bilinmesüne ragmen,
öngönıesiz öğrenmcdc cğitim ömeği içindeki verinin sınıflandırılması bilinmez. Öngormc\iZ ügrenme

çoğunlukla kümelendirıne olarak bilinirken. öngörmeli öğrenme sünlf]andırma o]ilrak adlandın]ır

5

6

7

8

)
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gi anlama geldik]erini gajslermektedir. Tabk) 3 vijnteİrleİde kullantlan özelliklcri açük]ar. Küçük bir

büttince üzeı,inde uygulınırn bu algoritnla]aldiün iirnck taban]ı yaklaşım olan EB . Nlive Baycs'e gö

rc biraz daha iyi s<ınuç vcrıııiştir.
Tablo 2: Bütiinceden çıkırılın ilzcllikler göre NB vc EB stınuçlırı

No t,l P L2P RlP Ll \t L2}l R l}l (;it Kiik (;it Iik ,1nlanr Nlt EI]

dul gıdiJ-or ] bilIiktc I

!cl gıcliıonlu gidi!ordu ] \uriı1 ]

dul ür lllı gllt1

_1 }el gitıııcl gitmck l bu,,dcnizi olı\ıllk

kc!,l giderecek gidcrccck ] i )

du,, )e/ ! 1l1l!r lnl gittiğinl I \ın l l

kc]-l ijl cüı g!lnlüş gllırlş ] ho.s sibi _1 _l

s d( gilgidc gilgide 1] I l]

kc1I llll/ gilnlüşti gılıılştı 1 hoş _l _1

gül1]n] glltllİ l l ]

l

,11]:1

Cl. CR

gi(liyol

]()

Tablo 3: Öngöımeli eğitiııin yapıktığı ılgoritııaların ıizellikleri

Özeilik Açıklama

LlP Hedef söZcüğün solundaki birinci tümce öğesi

uP Hedef sözcüğün solundaki ikinci tiimce öğesi

RlP Hedef sözcüğün sağlndaki birinci tümce öğesi

LlM Hedef sözcüğün solunda]ri birinci tümce öğcsinin hal eki

LzM Hedef sözcüğün solundah ikinci tümce öğesinin hal eki

RlM Hedef söZcüğün sağındaki birinci tümce öğesinin ha] eki

GK Git sözcüğünün kökü

GM Git sözcüğünün eki

cL soldan birinci kalıp sözcük

CR Sağdiın birinci kalıp sözcük

İkinci bir Türkçe söıcük anlaınını belirginleştimıe çalışmasında. Bölüm,l'de açıklanciığı gibi.

oDTÜ sabancl Türkçc ağaç bankası bütüncc tılarak kullanılıııştır. Burada anlımları belirginleştiri-

Iecek sözcük sıyıst ve tipi ırrttırılmış: bu sözcükler için ycni aırlarn sınıllıırı ck]enmiştir (Tablo,1).

Önıeğin. "gel" sözcüğü için iki. üç. dört anlam kuilanıldığı zaman, bunlann anlamlara göre dağı-

lımları Tablo _5'de giirülebilir. Bu dağıllmlarda birinci anlam, gel sözcüğünün "giımek. ulaşmak,

a

]



Tablo 4: ODTÜ ağaç bankası mctin]erinden
seçilmiş stizcüklcı,in anlam sayıIarı

Tablo 5 "gel" için ışımalı anlam sayılan

i

Siizciik
Anlam
say§ı

Dağılıml

Yan

Git 
l

GöI

ç,k;
Al

Gel

Yap

ol

varmık" gibi genel kullantmlann1 betimlcr. ilk sıırıllandınnada ikinci aır]aın ise "8el" sözcüğünün

bu genel anlam dışında kalanlarıdır, 2. anlam daha soırrırki aşamada kendi irıısıırda yeniden grupla

nır. Burarla dcyiınsel kullanışlar ] l. ınlam olarak iryrılarak. diğcrlcıi yiıc 2. anlamda incelenirlcr.

son aşirmadır ise 2. anlaın sınıflandürİlasından "biı şcyin zaınanı, yeri. sırası gclınek" 5 numaralı

anlam oIırak ycni bir sını[ be]irler, Böylece. ikinci anlanı kendi içindc tckrar bölünmüştür. Uygula-
ma içiıı ise, makine öğrennıe algoritmalarından karar ağacı (J48). ömek tabanlt ytjntcınlcr (IBk ve

Kslar) vc AODE (aggregaling one-dependcncc cstinriıtors) islaıistikse] yöntcmi scçilmiştiı,. Tabltı 6

algoritrıalann iki. üç Ve döl1 aırlaİr sınıl'ı jçin elde ettiklcri başan ytızde]erini giistcnnektedir. Gijrül
düğü gibi algoritmalardan IBk ve KStirr'ın genelde birbirinc yakın sonuçlar vermektcdir. Ncdcni her

iki yönteınin dc ajııck taban]ı olması ve temeldc aynı temel bilgileri kullanınalarıdır. Bir karıır ağa-

cü algoritması olan J;l8 diğcrlcrinden daha kötü sonuçlar veımiştir.

MetiıterdeH
tiımce sayıs

l04

l89

133

23l
250

28|

328

941

Anlem sayı§

9

t0

9

15

t0

l?
6

4

2

Anlam
numarı!İı

I

2

1

2

1l
l

2

5

1l

0,59

0.4l
0.59

0.14

o,2"7

0.59

0.10

0.04

0.2,7

3

4

}

Tablo 6: "gcl" sözcüğü için ırlgoritmıların sınıllandırmı oıınları

Algoritma Anlanr sayısı=2 .^.nlan §ıylsl=3
^nlam 

sayısı=,|

J.llt 61.5 65.0 66.0

IBK 7_1() 6E.7

K\üır 7,1.] 68.1 69.()

AoI)B 69.] (8l

6. Sonuç
Türkçe söZcük]erin ortalama anlaın sayısı. bu alanda çok 1azla çalışma yapılın lngilızee gibi dil

lere göre çok daha l'azladır, Ayrıca. tüm gereksinmelere cevap verebilccck Türkçe bir bütüncenin ol-

man]ası çalışmalırı daha da güçleştiümekte ve kıınunun cazibesini kaybettinncktcdir, Şiıdiye ka

dıır uygulaniın çeşitJi yaklaşımlıırdan cldc cdilen sonuçlıüra gijre. kuI]anr]an bütünccniıı içerdiği ko

nular anlamı doğru tılıırak beJirginleştiımcdc çok etkindif. Çünkü. bütünce içerisinde seçilen metin-

]erin homoien dağllmasına önem vcrilSe de, incelenen sijzcüklerin sıklıkları dcğişik olabilnrekte.

sözcüğün söziüktc bulunan bazı anlamları mctiııler içerisinde hiç gcçmcmektedir. İncelenen pck ç,ık

çalüşmada bu olumsuzluk. bütünccyc anlamları bilincn bazı tümcelerin ilave cdilmesi ile çözülme
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yc çalışllmaktadür. Böylece hem anlım sıkl]kları dengelenmekte, hem de bütünce de bulunmayan fa
kat sözlükte bulunan an]amlal eklenmekıedil

Türkçe'ırin yapıslndıın kaynaklanan pıoblemler de sözÇlik anlamını belirginleştirmeyi zorlaşır
maktadır. sözcüğün gerçek ya da mecaz an]amlı olarak kullanülırrasına. ad ya da cylcm anlamında
olmasına 8öre anlama kıırirr vermek güçleşeceklir. Bazı tümcelerin diJe özgü kalıplaşmış olan kulla
nımlan için de problem]erlc karştlaşllmaktadür.
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