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TÜRK DÜNYASINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ DİL BİLİMİ 
ÇALIŞMALARI VE TÜRK DİL KURUMU

AKALIN, Şükrü Halûk*
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Gelişen bilişim uygulamaları, pek çok alanda olduğu gibi dil bilimi alanında 
da yeni çalışma alanlarının ve konularının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bugün 
artık sözlüklerin hazırlanmasında bilgisayar yazılımları kullanılmaktadır. Dil 
bilgisi ve dil bilimi araştırmalarında da bilgisayarlar aylar, hatta yıllar alacak işleri 
kısa sürede gerçekleştirmektedir. Türkiye’de bilgisayar destekli dil bilimi ve dil 
bilgisi çalışmaları çok yenidir. Bu çalışmalar genellikle bilişimciler tarafından 
yürütülmektedir. Oysa konu, disiplinler arası çalışmayı gerektirmektedir. Türk 
dünyasında ortak yazı tipleri, Türk lehçeleri arasında bilgisayar destekli çeviri 
yazılımları, Türk lehçeleri sanal sözlükleri ve dil bilgileri, Türk lehçeleri derlemi 
(corpus) hazırlanması gibi bilgisayar destekli dil bilimi çalışmaları hem Türkiye 
Türkçesi ile ilgili araştırmalar hem de Türk dünyasında ortak iletişim dilinin 
oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır.

Türk Dil Kurumunun e-Devlet kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı; ilk 
aşamasında basılı ortamdaki bütün türlerdeki sözlüklerin, iki dilli, çok dilli, 
terim, hem yazılı hem de sesli olarak söyleyiş, derleme ve tarama sözlüklerinin, 
atasözleri ve deyimler sözlüğünün, ansiklopedik sözlüğün, Türk lehçeleri sözlüğü 
vb. sözlüklerin Genel Ağ’da yer almasını, ikinci aşamasında ise Türk dilinin 
anıt niteliğindeki eserlerinin çeşitli düzeylere göre hazırlanmış sürümlerinin 
elektronik ortama aktarılmasıyla Orhon Yazıtlarından başlayarak edebiyatımızın 
seçkin eserlerinin özgün metinleri ile günümüz Türkçesine aktarılmış 
biçimlerinin elektronik ortamda yayımlanmasını amaçlayan e-Türkçe, bilişim 
teknolojilerinden yararlanılarak oluşturulacak bir projedir.

Bu çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için dil bilimciler ile bilişimcilerin bir 
araya gelip bilgi birikimlerini ortaya koymaları gerekmekteydi. Atatürk Kültür, 
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunun 19 Aralık 2005 ve 510/21 
sayılı kararıyla Türk Dil Kurumu bünyesinde Türk Dünyası Bilgisayar Destekli 
Dil Bilimi Çalışma Grubu kurulmuştur.

Bildiride hem Türk dünyasında bilgisayar destekli dil bilimi çalışmaları ele 
alınmış hem de Türk Dil Kurumunda yürütülen çalışmalara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, dil bilimi, Türk Dünyası, Türk Dil Kurumu.

*  Prof. Dr., Türk Dil Kurumu Başkanı. e-posta: shakalin@shakalin.net
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Batı’da bu bilim dalının geçmişi bilgisayarlarla birlikte başladığı için oldukça 
yeni sayılır. Türkçede bu çalışmaları “bilgisayarlı dil bilimi”, “bilgisayar dil 
bilimciliği” veya “bilgisayar destekli dil bilimi” olarak adlandırıyoruz.

Dil çalışmalarının bilgisayar yazılımlarıyla yürütülmesi sadece hazırlanan 
sözlüklerin Genel Ağ (İnternet) ortamında yayımlanması değildir, o işin bir 
bölümü, esas olan dil çalışmalarının bilgisayar destekli olarak yürütülmesi, 
dil malzemesinin bilgisayar aracılığıyla veriye dönüştürülmesi, bu verilerin 
çeşitli özelliklere göre işlenmesi ve işlenen verilerin de çeşitli yazılımların 
hazırlanmasında kullanılmasıdır. Burada şöyle bir döngü ortaya çıkıyor. 
Bilgisayar destekli dil bilimi; sürekli gelişme sağlayan, geliştikçe de yeni 
yazılımların üretilmesiyle mevcut bilgiyi birkaç katına çıkaran bir dönüşümdür. 
Dilin işlenmesi, veri hâline getirilmesi, sonra bu işlemeyle birlikte yazılıma 
dönüştürülmesi ve yeniden yazılımlarla dilin işlenmeye başlanması, görüldüğü 
gibi sürekli zincirleme işler söz konusu. İşte bütün bu uygulamalar, bilgisayarda, 
bilgisayarla doğal dil işlenmesi olarak adlandırılıyor. Bu konuda Türkiye’de ne 
yazık ki çok fazla kaynak yok. Şu andaki kaynaklar yabancı kaynaklar. Ülkemizde 
bu konuda yapılmış birkaç çalışma ve birkaç makale var. Bunlardan, Türk Dili 
dergisinin Haziran 2006 sayısında Meltem Turhan Yöndem ile Nejdet Kesmez’in 
yazdıkları yazı, derli toplu bir makaledir. 

İnsan ile bilgisayar arasındaki etkileşim giderek artan bir öneme sahiptir. Ağ 
ortamında şu anda en az üç milyar sayfalık bilgi yayımlanmıştır. Büyük boyutta 
yazılı veya sözlü metinlerin otomatik olarak çözümlenmesine yönelik tekniklerin 
geliştirilmesi, sayısal ortamda, çok büyük boyutta bulunan bu metinlerin 
işlenmesine olanak vermektedir.

Okuma, karakter belirleme, yazıyı doğrulama, otomatik metin çevirisi, 
insan konuşmasını tanımlama, yazılan bir kelimeye göre bir sonraki kelimenin 
tahmin edilmesi (bu işlem özellikle engellilerin haberleşmesinde kullanılabilecek 
önemli bir yazılımdır), bilgi bulup çıkarma, bilgi özetleme, soru yanıtlama, bilgi 
edinme, anlamlı metin üretme, görüşme yürütme (şikâyette bulunulan sorunların 
cevaplandırılması), büyük boyutta metin içinden kelime çıkarma, ifade arama ve 
hem ana dili olarak hem de yabancı dil olarak dil eğitimi gibi alanlar doğal dil 
işleme çalışmalarının uygulama alanlarıdır.

Bilgisayarların gelişmesiyle birlikte doğal dil işleme çalışmaları da yeni bir 
boyut kazanmıştır. İnsan emeğiyle uzun bir zaman diliminde yapılacak birtakım 
çalışmalar, bilgisayarlar aracılığıyla çok kısa sürede ortaya konulmaktadır. 
Kazanılan süre, ortaya konulan malzemenin daha ayrıntılı bir biçimde işlenmesini 
sağlamaktadır. Yıllarca, Anadolu ağızlarında bitki adları, Anadolu ağızlarında 
organ adları gibi birçok alanda sözlük çalışması yaptırdık. Bunların derlenip 
taranması neredeyse bir doktora süresini alıyordu. Ortaya çıkan malzemenin 
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işlenmesine de zaman kalmıyordu. İşte bütün bunlar, bilgisayarda doğal dil 
işleme çalışmalarıyla çok daha kısa zamanda ve kolay bir biçimde yapılabilecek.

Bilgisayarla doğal dil işleme kolay mı? İnsanlar ana dilini anlamakta 
zorlanmazlar. Ana dilini edinen insan, diliyle birlikte kültürünü de öğrenir. 
İnsanın mantık geliştirme, akıl yürütme, çıkarım yapabilme, yorum yapabilme 
yönü vardır. Aynı zamanda sağduyuya dayalı büyük boyutlu bilgi birikimi ve 
deneyimi vardır. Ama bilgisayarların ne kültürü ne sağduyusu ne mantığı ne 
deneyimi ne de akıl yürütme yeteneği var. Bir türkümüzden örnek vereyim:

şu uzun gecenin gecesi olsam,
sılada  bir evin bacası olsam,
dediler ki nazlı yârin pek hasta
başında okuyan hocası olsam.

Buradaki başında okuyan hocası olsam sözlerinin ifade ettiği anlamı 
bilgisayarın çözmesi mümkün değil. Hatta Türkçeyi yeni öğrenen ama Türk 
kültürünü bilmeyen kişinin bunu kavraması mümkün değil. 

Gelin eve gidelim.

ile 

Gelin eve gitti.

arasındaki ayrımı da bilgisayarın yapması gerçekten zor. “Gelin” kelimesi 
aynı kelime gibi görünüyor ama anlam, metin içerisinde farklıdır.

Son on beş yılda hızla gelişen bir de “derlem” konusu var. Bu da bilgisayarda 
doğal dil işleme alanında bir başka kavram olarak olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Türkçede “derlem”i biz İngilizcedeki “corpus” sözünün karşılığında kullanıyoruz. 
“Derlem” bilgisayarın okuyabileceği hâle getirilmiş, yapılandırılmış metinler 
bütünüdür. Bu kavramdan yola çıkıp “bütünce” diyenler de var ama biz daha 
çok “derlem” sözünü tercih ediyoruz. Derlem; verilen metindeki kelimelerin 
sözlükteki kaçıncı anlamıyla kullanıldığının belirlenmesini, etiketleme 
yöntemiyle anlam modeline dayalı sözlüklerin hazırlanmasını, tarihsel eserlerin 
sayısal ortama aktarılmasını sağlayacaktır.

Burada birkaç ünlü derlemden söz etmek istiyorum. 100 milyon işaretlenmiş, 
yapılandırılmış sözden oluşan İngiliz ulusal derlemi var. Bir başka İngilizce 
derlem, 525 milyon sözü aşan bir derlemdir. Bir de Amerikan ulusal derlemi var 
ki şu anda 20 milyon sözden oluşmaktadır.

Türkçede derlem üzerine Orta Doğu Teknik Üniversitesinin yaptığı bir 
çalışma bulunmaktadır. İçeriği 1990’lı yıllardaki gazete, dergi yazılarına ve radyo 
oyunlarına dayanan, 2 milyondan fazla sözü içeren bir derlem geliştirilmiştir. Bu 
derlem şu anda kullanılabilmektedir.
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Bilgisayarlı sözlük bilimi, var olan sözlüklerin sayısallaştırılmasını 
böylece bilgisayarca okunur sözlüklerin hazırlanmasını, çevrim içi sözlüklerin 
güncellenmesini ve sorgulamalar için kullanılmasını kapsamaktadır. 

Türkiye’deki doğal dil işleme çalışmalarında ne yazık ki dil bilgisi, dil 
bilimi alanlarında çalışanlarla bilgisayar alanında çalışanlar arasında sıkı bir 
bağ bulunmuyor. Ortak çalışma son derece az. Bilişimciler kendileri bu konuda 
bazı çalışmalar yürütüyorlar. Dilciler ve dil bilimciler içerisinden de konuya 
ilgi duyanlar bir ölçüde çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Türk Dil Kurumu olarak 
bilişimcilerle, dil bilimcileri, dilcileri bir araya getirmek amacıyla 2004 yılında, 
“Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalıştayı” düzenledik.

Türkiye ile Türk dünyası arasındaki köprülerin daha da geliştirilmesinde 
bilgisayar ve bilişim uygulamaları önemli bir süreç olarak karşımızda durmaktadır. 
Gaspıralı İsmail Bey’in çıkardığı Tercüman gazetesi gibi şu anda elimizin altında 
bilişim ağları bulunuyor, ortak iletişi dili için bu ağın kullanılması gerekiyor.

Sadece Türkiye’yi değil, aynı zamanda Türk dünyasını da kapsayacak sürekli 
bir çalışma grubunun oluşturulması Çalıştay içerisinde ortaya atılan en önemli 
düşüncelerden biriydi. Bunun üzerine Türk Dil Kurumu bünyesinde Türk Dünyası 
Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Çalışma Grubu 2004 yılında kuruldu. 

Hem dil bilgisi hem de bilişim alanında çalışan kişilerin katılımıyla Türk 
dünyası ekonomi, bilişim ve dil bilimi forumları da gerçekleştirilmeye başlandı. 
İlki 2004 yılında Azerbaycan’da yapıldı. Bu forumlardan bir diğeri 2005 yılında 
Kazkistan’da, Ahmet Yesevi Üniversitesinin desteğiyle Türkistan şehrinde 
yapıldı. Forum içerisinde alınan bir kararla Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde 
Türk Dünyası Bilgisayar Destekli Dil Bilimi Araştırmaları Merkezi kuruldu. 
Üçüncü forum 2006 yılında Kırgızistan’da Manas Üniversitesiyle iş birliği içinde 
düzenlendi. Türk Dil Kurumu, Türk Dünyası Ekonomi, Bilişim ve Dil Bilimi 
Forumlarında daima düzenleyici, yönlendirici bir konumda olmuştur.

Bilgisayar destekli sözlük çalışmaları da Türk Dil Kurumunun bu kapsamda 
yürüttüğü çalışmalardandır.

Son olarak da bilgisayar destekli terim çalışmalarımız da bu kapsamda yer 
alıyor.

Türk Dil Kurumu olarak 2002 yılında kullanıma açtığımız Güncel Türkçe 
Sözlük, her geçen gün hem özelliği hem içeriği hem de yazılımı geliştirilmektedir. 
En son 2005 yılında eklediğimiz ayrıntılı arama seçenekleriyle Genel Ağ 
sayfamızda yer alıyor. Aradığınız sözün hangi deyimde, hangi atasözünde, hangi 
madde başlarında geçtiğini bu yazılımla görebiliyorsunuz.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun başkanlığında hazırlanan Karşılaştırmalı 
Türk Lehçeleri Sözlüğü 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
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yayımlanmıştı. Türk Dil Kurumu olarak Ahmet Yesevi Üniversitesinin ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri 
Sözlüğü’nü özel bir yazılımla sanal ortamda kullanıma açtık. İlk tanıtımını 50. 
PIAC toplantısında Kazan’da yapmıştım. Şu anda bu çalışma hızla yürüyor ve 
diğer fişlerin de aktarılmasıyla veri tabanı hızla gelişiyor. 

Genel Ağ sayfamızda kişi adlarının anlamlarının, kökenlerinin ve okunuşlarının 
da yer aldığı Kişi Adları Sözlüğümüz de bu kapsamdaki ayrı bir çalışmamızdır. 

Belleten 1953’ten beri çıkarılan Türk Dil Kurumunun önemli bir dergisidir. 
Herkesin evinde, okulunda Belleten koleksiyonu bulunmuyor. Bu nedenle 
derginin bütün sayılarını, aramaların makale adına, yazar adına göre yapılabileceği 
bir biçimde yoğun diskte topladık.

Bilişim uygulamaları açısından önemli bir diğer çalışma, Türk Dil 
Kurumunun sözlüklerine 2006 yılı ekim ayından bu yana cep telefonlarından da 
ulaşılabilmesinin sağlanmasıdır. Kablosuz erişim gücü olan cep telefonlarıyla 
Türk Dil Kurumunun sözlüklerine her an ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir.   

Türk Dil Kurumunun bugüne kadar yayımladığı 75 yıllık dönem içerisindeki 
bütün terim sözlüklerini özel bir veri tabanında topladık. Şu anda 87 terim 
sözlüğüne ulaştık. Fizik, kimya, matematik, dil bilimi, dil bilgisi, güzel sanatlar, 
spor… Bütün terimler tek bir yazılımda toplandı, terim sayısı 190 bine yaklaştı. 
Bu yazılımın en önemli özelliği bir terimi sorguladığınızda 87 değişik alandaki 
tanımlarının hepsi bir sayfada gösterilebilmektedir.

Türkçedeki Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü de yine bilgisayar ortamına 
aktarıldı. Yazılım Batı kaynaklı sözün ilk kez hangi eserde, hangi anlamda 
kullanıldığını tarihsel sıralamayla veriyor. 

Bilgisayarlardaki yazım denetimi de Türk Dil Kurumunun Kılavuzu esas 
alınarak yapılıyor. 

Bir başka bilişim uygulamamız Derleme Sözlüğü. On iki ciltlik Türkiye 
Türkçesi Ağızları Sözlüğü bilgisayar ortamına aktarıldı. Hazırlanan yazılım 
ile on iki ciltlik Derleme Sözlüğü’nde ayrıntılı arama yapılabilir. Kullanıcıya 
kavram araması, şehre göre arama seçenekleri sunulmaktadır. 

Bilişim uygulamalarını kullanarak yapacağımız bir diğer çalışma Tanzimat’tan 
bu yana seçilmiş bütün ürünlerin bilgisayar ortamına aktarılarak bir derlem 
oluşturulması ve sözlüğün buna göre hazırlanmasıdır. Derlemde her kelimenin 
Türkçede ne zaman, hangi anlamda kullanılmaya başlandığı, geçirdiği ses 
değişiklikleri, anlam olayları görülebilecek. Yazarların, şairlerin söz varlığı 
üzerine veriler elde edilebilecek. Bir şairin, bir romancının kaç kelime kullandığı, 
hangi kelimeleri çok sık kullandığı görülebilecek. En önemlisi de şairlerin, 
yazarların üsluplarıyla ilgili veriler ortaya konulabilecek. 
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Genel Ağ sayfamızda ücretsiz olarak kullanıma sunduğumuz Güncel türkçe 
sözlük yazılımımızı, içinde madde başlarının seslendirilişinin, anlamlarının, 
örneklerinin, ilgili deyim ve atasözlerinin bulunduğu ve kullanıcıların dil 
gelişimlerini sağlayacak bulmaca kılavuzunun ve oyunların yer aldığı yoğun disk 
biçiminde de yayımladık. Bilişim uygulamalarını kullanarak yaptığımız en yeni 
çalışmamız ise Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun 
Diski’dir.

Yazılımda yer alan ayrıntılı arama seçeneği Türkçenin söz varlığı üzerine 
çalışanlar için önemli bir kaynak olacaktır. Örneğin Türkçeye Almancadan geçen 
askerlik terimlerini görmek istiyorsanız ve bunların da isim olmasını istiyorsanız 
bütün bu seçenekleri seçip işaretlediğinizde hepsini görebiliyorsunuz: mareşal, 
general, manga, mavzer vb.

Örnek içi arama bölümünde sorgu kutusuna “Güntekin” yazıldığında sözlükteki 
Reşat Nuri Güntekin’in eserlerinden alınan örnek cümleler görülebiliyor.

Yazılımda ayrıca Yazım Kılavuzu var. Özellikle gençlerin, çocukların söz 
varlığını geliştirmeye yardımcı olacak çeşitli oyunlarda bulunmaktadır. 

Son olarak dil becerisi kazanmak isteyenler için tekerlemeler de var.

Bütün bunların hepsi 26 Eylül’de, Dil Bayramı’nda kullanıma sunulacak olan 
Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski’nde yer 
alıyor.

Türk Dil Kurumu olarak bilgisayar destekli dil bilimi çalışmalarımız her 
geçen gün artarak sürecek, gelecek kuşaklara Türkçenin en güçlü, en zengin bir 
biçimde aktarılması sağlanacaktır.


