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TÜRKÇEDE EKLERİN KAZANDIRDIĞI ANLAMLAR
ÖZET

Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve sahip olduğu ekler oldukça işlektir. Eklendiği
sözcüğün türünü ve anlamını değiştirebilen bu eklerin, çoğunlukla sözcüğe
kazandırdığı anlamlar kestirilebilmektedir. Bu sayede, yeni türeyen sözcüklerin
anlamlarını çıkartabilmek için gerekli iki girdi söz konusudur: sözcüğün anlamı ve
ekin kazandırdığı anlam. Çıktı olarak elde edilecek olan şey ise, türeyen sözcüğün
yeni anlamı ve türüdür. Sözcük ve ek sayısı çok fazla olduğundan elbette ki bu
sözcük-ek eşleştirmesini birebir yapmak imkansızdır. Oysa ki sözcükler, anlamsal
olarak belirli kavramsal sınıflarda toplanacak şekilde etiketlenirse, bu kurallar bütünü
daha kolay şekilde oluşturulabilir. Türk Dil Kurumu sözlüğü, kök veya türemiş farkı
gözetilmeksizin sözcüklerin çoğunu anlamları ile birlikte bünyesinde barındırır.
Ancak kavramsal bir sınıflandırma bilgisi bu sözlükte tutulmamaktadır. Türkçe
Wordnet ise üzerinde çalışmaların hala devam ettiği, hem kök hemde türemiş
sözcüklerin kavramsal sınıf bilgileri ile birlikte tutulduğu bir kavramsal sözlüktür. Bu
çalışmada esas alınan, türemiş sözcüklerin yer almadığı, sadece kök sözcüklerin ve
bu sözcüklerin alt-üst sınıf bilgilerinin tutulduğu bir veritabanı oluşturmaktır.
Çalışmanın amacı ise, bu veritabanını kullanarak, türetilen yeni sözcüklerin
anlamlarını, geçiş yaptığı yeni türü ve anlamsal sınıfı ortaya koyacak kuralları
belirlemektir. Bu noktada gerekli olan bilgiler, ortak bir anlamsal sınıf altındaki
sözcüklerin alabilecekleri eklerin tesbiti ve bu eklerin sözcükte anlamsal ve işlevsel
olarak sebep olduğu değişikliklerin saptanmasıdır. Çünkü sözcük aldığı ekle birlikte
isimden eyleme, eylemden isime dönüşebildiği gibi, yeni anlam kazanarak bir başka
anlamsal sınıfa da dahil olabilir. Bu çalışma ile, türemiş sözcüklerin anlamları daha
standart hale gelebilmektedir ve daha yalın bir sözlük ortaya koyulabilmektedir.
Ayrıca sözlüklerde yer almayan sözcükler de, otomatik olarak oluşturulabilmekte ve
kullanımı sık olmasa da ortaya koyulabilmektedir. Eğer sözcük kullanılmıyor veya
çok seyrek kullanılıyorsa, bu o sözcüğün var olmadığı anlamına gelmemektdir.
Çalışmanın sonuçlar kısmında da detaylı şekilde anlatılacağı üzere, başarı oranı
eklerin eklendiği düzeye göre değişmektedir ve 1.düzey eklenen eklerde %88.2 ve
2.düzey eklenen eklerde %81.4 şeklindedir. Bu başarı oranı, sözcüklerin daha doğru
şekilde etiketlenmesi, eklerin kazandırdığı anlamların bir dilbilimcinin de yardımıyla
daha detaylı olarak ele alınması ve kurallar bütününün daha doğru şekilde ortaya
koyulması ile birlikte artabilmektedir.
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THE MEANINGS GAINED BY ADDING SUFFIXES IN TURKISH
SUMMARY
Turkish is a language that takes suffixes from the end of the word and its suffixes are
very productive. The meanings that the suffixes -which changes the type and the
meaning of the words they are attached to - add to the words can usually be
predicted. In this way, to understand the meanings of the new derived words, two
inputs are required: the meaning of the word and the meaning that the suffix gives.
Output will be the new meaning and type of the derived word. Because the number
of words and suffixes is very much, it is impossible to do one to one word-suffix
mapping. However, if the words can be labeled as to be aggregated semantically in
specific conceptual classses, all of these rules can be created more easily. Turkish
Language Institution Dictionary, includes most of these words together with their
meanings, without differentiating between root form and derived words. However,
this dictionary doesn't include a conceptual class information. Besides Turkish
Wordnet is a conceptual dictionary which is still progressing and including both base
form and derived words together with their conceptual class information. The basis
of this study is to create a database which includes only the base form words and
lower-upper class information of these words without keeping derived words. The
purpose of this study is to determine the rules that will reveal the new meanings,
types and semantic classes of the derived words. The information required on this
point is the identification of the suffixes of the words under a common semantic class
and determination of the semantic and functional changes that these suffix cause on
the word. Because, the words may turn from name into verb, from verb to name or
gain a new meaning and be included into a new semantic class together with the
suffix it takes. The meanings of the words may become more standardized and a
more plain dictionary may be revealed with this study. Moreover words not included
in the dictionary are automatically generated and can be revealed though not used
very often. If the word is not used or rarely used, this doesn't mean that there's no
such word. As will be described in the results part of the study, success rate varies
according to the level of the suffixes have been added and it's %88.2 at 1st level
added suffixes and %81.4 at 2nd level added suffixes. This success rate can be
increased by labeling the words more accurately, handling the meanings of words
gained by suffixes in more detail with the help of a linguist and revealing the rules
more accurately.
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1

GİRİŞ

Günlük hayatta kullandığımız dil, iletişim için kullanıldığı gibi bir araştırma alanıdır.
Dilbilimciler geçmişten bugüne dilin gelişimi, diğer dillerle olan ilişkisi ve yapısı gibi konular
üzerinde çalışırlar. Bilgisayar teknolojisindeki gelişim, bilişimcilerin de dil üzerinde
çalışmasını gerektirmektedir.Böylece Doğal Dil İşleme (DDİ) adı verilen yeni bir bilim dalı
doğmuştur. Yapay zeka ve dilbilimin ortak bir ürünü olan DDİ, doğal dillerin kurallı yapısının
çözümlenerek anlaşılması veya yeniden üretilmesi amacını taşır. DDİ bilim dalı içindeki
güncel konular: metni seslendirme, konuşmayı yazıya dökme, yazım hatalarını giderme, bilgi
çıkarma, özetleme, bilgiye erişim, anlama, soru yanıtlama, bilgisayarla çeviri..vb şeklinde
sıralanabilir. Bu konuları açıklığa kavuşturmak içinse, bu alandaki çalışmalar dört ana
bölümde incelenebilir: ses bilimi, biçimbirim, sözdizimi ve anlam. Bu çalışmada ağırlıklı
olarak anlam üzerinde durulacaktır.
DDİ içinde anlambilimsel analiz, sözdizimini oluşturan morfolojik ögelerin ayrılması yani,
sözdizimsel analiz ile anlam taşıyan sözcüklerin sınıflandırılması işleminden sonra gelen
anlamlandırma veya anlama sürecidir. Bu süreçte anlam taşıyan sözcüklerin, ekler ve cümle
hiyerarşisi içindeki konumlarının saptanması sayesinde birbirleri ile ilişkileri kurulabilir. Bu
ilişkiler anlam çıkarma, fikir yürütme gibi ileri seviye bilişsel fonksiyonların oluşturulmasında
ham bilgi olarak kullanılacaktır.
Türkçe kuralları olan, düzenli ve bitişken bir dildir. Bu özellikleri göz önünde bulundurularak,
diğer dillerden farklı olacak şekilde, Türkçe sözcüklere eklenen eklerin kazandırdığı anlamlar
saptanabilir. Bu anlamlar göz önünde bulundurularak, yeni sözcüklerin tanımları köklerden ve
eklenen eklerden yola çıkarak kurallar dahilinde ortaya koyulmuş olacaktır.
1.1 Sözcüklerin Taşıdığı Anlamlar
Sözcük çoğu zaman, dilin kendi başına anlamı olan en küçük parçası şeklinde tanımlanır.
Sözcükler cümleyi oluşturan unsurlardır ve kendi başlarına da anlamlıdırlar. Ancak sözcükler
esasen cümle içinde anlam kazanırlar. Sözcüklerin yan yana gelerek bir duyguyu, bir
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düşünceyi, bir isteği, bir işi, kısacası bir yargıyı tam olarak anlatabilir duruma gelmiş biçimine
“cümle” denir.
Cümlede yüklemin anlamını tamamlayan sözcüklere “zarf” denir. Zarflar yükleme çok çeşitli
anlamlar katar, bunlar: hal, zaman, yer, azlık-çokluk ve soru anlamları olabilir. Örneğin:
“Annem aniden ağlamaya başladı.” cümlesindeki “aniden” sözcüğü zarftır ve cümledeki
yüklemi tasvir eder, onu anlamlandırır.
Varlıkların yaptıkları işleri, eylemleri, zaman ve kişiye bağlı olarak anlatan kelimelere
“eylem” denir. Eylem olan sözcüklerde, yapılan iş, zaman ve kişi vurgulanır. Ekler almış bir
sözcüğün, eylem olup olmadığını anlamak için sözcüğün kökü bulunur ve mastar eki –mak, mek eklenir. Eğer mastar hali anlamsız değilse, o sözcük eylemdir. Örneğin: “Ekmek almak
için bakkala gitti.” cümlesindeki “gitti” sözcüğü, “git + mek” eyleminin geçmiş zaman
halidir.
İsimlerin yerini tutan ve isimlerin yerine kullanılan sözcüklere “zamir” denir. Ek halinde veya
sözcük halinde olabilirler. Örneğin: “Bunu daha önce de izlemiştim.” cümlesindeki “bunu”
sözcüğü zamirdir ve “bu filmi” sözcük ikilisi yerine kullanılmıştır.
Varlıkların biçimlerini, renklerini, durumlarını, işaret ederek, sayısını bildirerek, belirsizlikle
veya soru sorarak belirten sözcüklere “sıfat” denir. Sıfatlar “niteleme” ve “belirtme” sıfatları
olarak ikiye ayrılır. İsimlerden önce gelir ve o ismin özellikleri hakkında bilgi verirler.
Örneğin: “Yaşlı adam güçlükle yürüyordu.” cümlesindeki “yaşlı” sözcüğü, “adam” sözcüğünü
nitelemiştir ve “Nasıl adam?” sorusuna cevap teşkil eder. “Şu defter çok düzensizdi.”
cümlesindeki “şu” sözcüğü, “defter” sözcüğünü belirtir ve “Hangi defter?” sorusuna cevap
vermektedir.
Canlı cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcüklere “isim”
denir. Örneğin: “Pazardan elma almayı unutmuş.” cümlesindeki “elma” isimdir ve cümlede
nesne görevi üstlenmiştir. “Korku dolu gözlerle bakıyordu.” cümlesindeki “korku” sözcüğü
de isimdir.
Çizelge 1.1 : TDK sözlüğündeki sözcüklerin sayıca dağılım durumu
Sözcük Türü
İsim

Sayısı
46.329

Sıfat

11.063

Eylem

7.154

Zarf

2.563

Ünlem

302

Zamir

86

Bağlaç

50

İlgeç

36

Yardımcı Eylem

17

TOPLAM

67.600

1.2 Sözcüklerin Anlamlandırılması
Sözcükler cümle içindeki kullanım şekline göre çeşitli anlamlar kazanacağı gibi, aldığı eklerle
de sözcüğe farklı anlamlar yüklenebilir. Örneğin: “İnce bir çizgi çizdi.” cümlesinde “ince”
sözcüğü “dar ve kalınlığı az” anlamında kullanılırken, “İnşaatta ince kum kullanıldı.”
cümlesinde ise “taneleri ufak, iri karşıtı” manası taşımaktadır.
Ekler sözcüğe yeni anlamlar katmakla kalmayıp, o sözcüğün türünü de değiştirebilmektedir.
Sonuçta kök sözcük aldığı eklere göre farklı anlamlara bürünür ve cümle içinde farklı
görevler üstlenir. Örneğin: “Göz doktoruna gitmeliydin.” cümlesindeki “göz” sözcüğü “görme
organı” anlamı taşımaktadır. “Geleceğini sanarak yolları gözledim.” cümlesinde ise “göz”
sözcüğü almış olduğu “-le” ekiyle, “birşeyin olmasını beklemek” anlamını kazandığı gibi,
cümle içindeki görevi de isimden eyleme dönmüştür.
Bu çalışma doğrultusunda, sözcük köklerini inceleyen türeme bilgisi ve sözcüklerin
anlamlarını inceleyen anlam bilgisi ışığında, türeyen sözcüklerin yeni anlamları ve yeni türleri
için çıkarım yapılabilecektir.

1.3 Sözcüklerin Anlamsal Sınıflandırılması
Wordnet İngilizce için hazırlanmış olan, sözlüksel bir veritabanıdır. George A. Miller
yönetiminde geliştirilmekte olan Wordnet’te, kavramsal sınıflar birbirlerine anlamsal ve
sözlüksel ilişkilerle bağlanmıştır. İsimler, eylemler, sıfatlar ve zarflar, her biri ayrı kavramları
vurgulayan kavramsal sınıflar altında gruplanmıştır. Gelişiminin herkese açık olduğu
WordNet, yıllardır gelişmeye devam etmektedir.
Balkanet Projesi, çokdilli bir sözcüksel veritabanının tasarımı ve geliştirilmesini
hedeflemektedir. Princeton WordNet’ten yola çıkılarak, EuroWordNet projesi adı altında, 6
farklı kavramsal sözlük birleştirilmiştir. Bunlar: Türkçe, Yunanca, Bulgarca, Çekçe, Romence
ve Sırpça şeklindedir. WordNet’in Türkçe ayağı, Balkanet projesi altında Sabancı Üniversitesi
tarafından geliştirilmektedir.
Anlamsal sınıflandırma, sözcüklerin anlamlarının analizini yapmak konusunda yok gösterici
ve kolaylık sağlayıcıdır. Sözcüklerin anlamlarının bilgisayar ortamında ifade edilmesi
alanında birçok çalışma yapılmaktadır ve kavramsal sözlük çalışması bunlardan biridir. Metin
sınıflandırma, soru cevaplama, bilgi çıkarımı, üst sınıfı cümleleri öğelerine ayırma, sözcük
anlamını durulaştırma, arama motorlarından daha iyi sonuçlar elde etme ve otomatik metin
özetleme gibi konularda, sözcük anlamları çok önemlidir.
Türkçe için hazırlanmakta olan Kavramsal Sözlük 2004 senesinde, 11628 adet sınıf, bu
sınıflar altında 16095 adet sözcük, kavramsal sözlüğe oturtulamayan 987 kavram ve 4913 adet
tanımdan oluşmaktaydı. Bu kavramsal sınıflar: ilişki, üst kavram, alt kavram, bölümün
bütünü, bütünün bölümü, üyenin bütünü, bütünün üyesi, parçanın bütünü ve bütünün parçası
şeklinde sıralanabilir. Bu çalışmada, Türkçe Kavramsal Sözlüğün yalnızca alt-üst sınıf
ilişkisinden yararlanılacaktır.
1.4 Anlamlandırma Konusunda Karşılaşılan Sorunlar
Türkçede çoğu dilden farklı olarak, sözcüklerin taşıdığı anlamları yalnızca sözcüklere bakarak
anlamak oldukça güçtür. Çünkü sözcükler genellikle cümle içindeki konumlarıyla anlam
kazanırlar. Özellikle de sesteşlik özelliği sebebiyle, bu soruna oldukça sık rastlanmaktadır.
Örneğin: “gül” kelimesinin, isim olan ve “kokulu bir çiçek” anlamını taşıyan “gül” mü yoksa
eylem olan “gül + mek” mi olduğu, ancak cümle içindeki kullanımıyla anlaşılır.

Yine benzer şekilde, Türkçede yan anlam ve mecaz anlam gibi özellikler de, sözcüğün
vermek istediği anlamı anlamak konusunda karmaşaya sebep olabilmektedir. Bu gibi
durumlarda yine sözcüğün ifade etmek istediği anlam, cümle içinden çıkartılır.
1.5 Benzer Çalışmalar
Türkçede eklerin sözcüklere eklenerek kazandırdığı yeni anlamlar ve yeni sözcüklerin yeni
kavramsal sınıflarının bulunması konusunda yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak
sözcüklerin anlamsal olarak sınıflandırılması konusunda yapılmış birçok çalışma vardır. Bu
çalışmalarda genellikle WordNet ve Türkçe Wordnet kaynak olarak kullanılmıştır.
Türkçe Kavramsal Sözlük üzerine Balkanet projesi altında çalışmalar yapılmaktadır ve
çalışmalar Tübitak ile ABD NSF tarafından desteklenmektedir. Türkçe Wordnet, Sabancı
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geliştirilmektedir. “Building a Wordnet for Turkish” isimli bildiride, çalışmanın adımları
anlatılmıştır. İngilizce olan Wordnet örnek alınarak, normal bir sözlükte olduğu gibi, dilin
sözcüklerini, tamlamalarını ve bunların tanımlarını içeren bir sözlük yapılmıştır. Normal bir
sözlükten farklı olarak ise, eşanlamlı sözcükler, karşıt anlamlı sözcükler, alt-üst sınıf ilişkileri
ve diğer anlam ilişkileri de yer alır. Temel yapıyı alt-üst sınıf ilişkileri oluşturmaktadır.
Sözcükler değil kavramlar birbirine bağlıdır. Eş anlamlı sözcüklerden oluşan kavram kümeleri
eşküme olarak adlandırılır. [6]
Anlam üzerine yapılmış çalışmalardan biri olan, M.Fatih Amasyalı’nın üzerinde çalışmış
olduğu “Türkçe Wordnet’in Otomatik Oluşturulması” dır. Otomatik oluşturma için 4 farklı
yöntem önermiştir:

Otomatik Çeviri, Sözlük Tanımlarının Kullanılması, Şablonlar ve

Öğelerin Kullanılması şeklindedir. Bu yöntemlerden yalnızca 2’si uygulanmış ve sonuçları
irdelenmiştir. Otomatik çeviride: Orjinal WordNet’teki alt-üst ilişkileri alınmış ve Türkçeye
çevrilmiştir. Daha sonra bu veritabanından alt-üst ilişkileri sorgulanmıştır. Bu yöntemde,
sözcüklerin tanımlarında üst kavramlarının geçtiği ifade edilmiştir. Örneğin: kedi sözcüğünün
tanımı “Kedigillerden köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabani,
küçük memeli hayvan” şeklindedir ve tanımda yer alan “hayvan” ve “kedigiller” sözcükleri,
“kedi” sözcüğünün üst sınıflarıdır. Şablon metodunda ise, elde edilmek istenen ilişki içindeki
iki sözcük arasında sıkça rastlanan sözcük veya sözcük grupları, o ikilinin şablonu olarak
belirtilmiştir. Şablonlar aratılarak ta, bulunan şablonların sağ ve solundaki kelimeler arasında,
örnek alınan ikili arasındaki ilişkinin benzeri bir ilişki olduğu öne sürülmüştür. [7]

Bir diğer çalışmayı Onur Güngör ve Tunga Güngör, “Türkçe için Bilgisayarla İşlenebilir
Sözlük Kullanarak Kavramlar Arasındaki Anlamsal İlişkilerin Belirlenmesi” adı alında
yapmıştır. Sözlükteki sözcüklerin anlamları, sözcüğün yüzey biçimi ve sözcüğün kategorisi
incelenerek, anlamsal ilişkiler çıkarılmış ve kural tabanlı bir yapı gerçeklenmiştir. Türkçe
Wordnet ile karşılaştırmanın yapıldığı bu çalışmada, üst kavram tesbitindeki başarı oranının
%94 olduğu belirtilmiştir. Örneğin “bilimi” ile biten bir sözcük varsa, bu sözcüğün üst
kavramı “bilim”dir. “Kanser bilimi” sözcüğü ele alındığında, sözlüksel kategorisi “isim, tıp”
ve tanımı “kanser hastalıklarını inceleyen tıp dalı, kanseroloji” şeklindedir. Burada “bilim” üst
kavram, “dal” bir diğer üst kavram ve “kanseroloji” eş anlam olarak belirlenir. Buna benzer
şekilde 11 adet kural belirlenmiş ve uygulanmıştır. [8] Aynı kişiler tarafından “Türkçe bir
Sözlükteki Tanımlardan Kavramlar Arasındaki Üst-Kavram İlişkilerinin Çıkarılması” isimli
bir bildiri daha benzer şekilde, üst kavramlara sözcüklerin tanımlarından yola çıkarak
ulaşılacağını desteklemektedir. Üst kavram bulmadaki başarı oranı %94 gibi büyük bir oran
olduğundan, bu bildiride üst kavram bölümü vurgulanmıştır. Bu iki bildiri de, aynı çalışmanın
ürünüdür denebilir. [9]
Anlam çıkartılması konusunda daha farklı bakış açısına sahip bir başka çalışma da, Zeynep
Altan ve Engin Yanık’ın “Kelime Anlamlarının İstatiktiksel Çıkarımı için Metin Örneklerinin
İşlenmesi” isimli bildirisinde anlatılmaktadır. Sadece incelenemek istenen sözcükten önceki
sözcük işaretlenmiştir. 25000 sözcükten oluşan 7 farklı metin koleksiyonu bi-gram modeli
üzerinden test edilmiştir. Elle tanımlanan kurallar her zaman doğru olmadığından, burada
işlenmiş olan metinler ek bir öğrenme bileşeni görevi görmektedir. Örneğin: “git” eylemi
TDK sözlüğünde 21 farklı anlama gelmektedir. Bir metin üzerinde inceleme yapan çalışmada,
“git” eyleminin geçtiği cümleleri göz önünde bulundurarak, farklı anlamlar çıkartabilmiştir.
“.. nereye gitmeli?”, “.. köye gitti.”, “.. Lizbon’a gitmek ..” cümleleri değerlendirildiğinde
“git” sözcüğü “Bir yere doğru yapılan hareket” manası taşırken, “.. yolunda gidiyor.”, “.. iyi
gidecek.”, “.. yaver gitmeye ..”, “.. ileri gitmedi.” cümlelerinde “Bir durumun devam etmesi”
anlamındadır. “Nereye”, “köye”, “Lizbon’a” ve “yolunda”, “yaver”, “iyi”, “ileri” sözcükleri,
“git” eyleminin anlamını çıkartmak konusunda ip ucu veren ve dolayısıyla işaretlenen
sözcükler olacaktır. Yine bu çalışmayı destekleyen bir başka bildiri daha mevcuttur. [11]
Zeynep Altan ve Zeynep Orhan’ın “Anlam Belirsizliği İçeren Türkçe Sözcüklerin
Hesaplamalı Dilbilim Uygulamalarıyla Belirginleştirilmesi” başlıklı çalışmaları da, anlam
belirginleştirmede bilgisayarla öğrenmede kullanılan yöntemlerden öngörmeli yaklaşımların,
öngörmesiz olanlara göre daha iyi sonuçlar verdiğini vurgulamaktadır. Anlamsal olarak

işaretlenmiş derlemlerin tüm gereksinimlere cevap verecek nitelikte olmaması ise sorun
olarak görülmektedir. [10]
1.6 Tezin Amacı ve Kapsamı
Türkçe kuralları olan, düzenli ve bitişken bir dildir. Bu özellikleri göz önünde bulundurularak,
diğer dillerden farklı olacak şekilde, Türkçe sözcüklere eklenen eklerin kazandırdığı anlamlar
saptanabilir. Bu anlamlar göz önünde bulundurularak, yeni sözcüklerin tanımları köklerden ve
eklenen eklerden yola çıkarak kurallar dahilinde ortaya koyulmuş olacaktır. [5]
Dünyada yaygın olarak kullanılan 3 dil ailesindeki dillerden olan İngilizce, Arapça ve
Türkçeyi aldığı ekler bakımından genel manada inceleyecek olursak:
Hint-Avrupa dillerinden biri olan İngilizcede, sözcükler ön ek (prefix) ve son ek (suffix)
alabilmektedirler. Ancak sözcükler bu ekleri ard arda birden fazla alamamaktadır. Örneğin:
happy (mutlu)  un + happy = unhappy (mutsuz)
happy (mutlu)  happy + ness = happiness (mutluluk)
İngilizcede sözcüğe gelen ek, sözcüğün niteliğini değiştirmekte veya olumsuz anlamını
yapmaktadır.
Sami dillerinden biri olan Arapçada, kökler ortalama 2-4 harften oluşmakta ve bu harflerin
arasına giren yeni harflerle, yeni anlamlı sözcükler türemektedir. Örneğin:
katip  mektep  mektup  kütüp  kütüphane ..vb
Ural-Altay dillerinden biri olan Türkçede, sözcükler pekiştirmeler hariç (mor  mos + mor =
mosmor..vb) ön ek almazlar. Tabiki yabancı dillerden giren sözükler bu kurala
uymayabilmektedir (müsait  na + müsait = namüsait). Türkçe sondan eklemeli bir dildir ve
sözcüklerin sonlarına eklenen eklerde bir sınırlama yoktur. Örneğin:
göz  göz + lük + çü + lük + te = gözlükçülükte
Türkçede köklerin sonuna gelen ekler, o köke anlam açısından ilişkili ancak farklı türe
(isimden eyleme, eylemden isime..vb) geçmelerini sağlamakta ve farklı anlamlar katmaktadır.

1.7 Tezin Bölümleri
Bu çalışmada öncelikle, Türkçedeki anlamsal ağ üzerinde durulacaktır. Türkçe sözcüklerin
hangi anlamsal sınıflara göre değerlendirildiği, bu anlamsal sınıfların kavramsal sınıflarla
ilişkilendirilmesi, Türkçedeki ek ve kök yapıları, alt-üst sınıf hiyerarşisi ve Wordnet’in
kavramsal sınıf yapısının örnek alınması incelenecektir. Daha sonra, Türkçedeki ek türleri ve
eklerin sözcüklere kazandırdığı anlamlar ve sebep olduğu tür geçişlerine yer verilecektir.
Ekler anlam kazandırmakla kalmayıp, sözcüklerin dahil olduğu üst sınıfında değişmesine yol
açmaktadır. Bu bölümleri takiben, ek ve kök sözcükler için çalışma kapsamında belirlenmiş
olan kuralların açıklanması yer alacaktır. Sözcüklerin ne şekilde etiketlendiği, etiketlenerek
belli bir sınıfa dahil olan sözcüğün o sınıf kapsamında hangi ekleri alabileceği, aldığı eklerle
birlikte kazanacağı anlamlar ve geçiş yapacağı yeni kavramsal sınıfın ne olacağı bu kurallar
bütününü oluşturacaktır. Daha sonra, bu çalışmanın gerçeklendiği uygulama detaylı olarak
anlatılacaktır. Veritabanın yapısı, ne şekilde oluşturulduğu, programın akış çizelgeleri ve
kullanıcı arayüzlerine, çalışmanın sonucunda elde edilen istatistiklere yer verilmiştir. Son
olarak sonuçlar ve öneriler kısmında, çalışmanın vardığı sonuç, çalışmadaki eksiklikler ve
gelecekte

yapılması

öngörülen

çalışmalara

değinilmiştir.
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2.1

TÜRKÇENİN ANLAMBİLİM YAPISI VE ANLAMSAL AĞI
Türkçede Anlamsal Sınıflar

Türkçede bazıları kendisine has, bazıları ise diğer dillerle ortak olan anlamsal sınıflar
mevcuttur. Aynı sözcük dahil olduğu sınıf göz önünde bulundurulduğunda, çok farklı
anlamlara gelebilmektedir.
2.1.1

Genel ve Özel Anlam

Karşıladıkları varlığın tamamını belirten sözcüklere genel anlamlı sözcükler denir. Tek bir
varlığı karşılayan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir. Örneğin: Varlıkların genelden
özele doğru sıralanışı : “canlı- hayvan- sürüngen- yılan- çıngıraklı yılan”. [12]
Esasen alt-üst sınıf hiyerarşisi, bu genel ve özel anlam ilişkisi göz önünde bulundurularak
ortaya koyulmuştur. Kavramsal sınıflar bir ağaç yapısında temsil edilir ve genel anlamlar özel
anlamlı sözcükleri kapsar.
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2.1.2 Somut ve Soyut Anlam
Varlığını beş duyu beş duyu organıyla algılayabildiğimiz kavramlar somut; beş duyu
organımızdan hiçbiriyle algılayamadığımız, varlığını sadece akıl ve mantık yürütme yoluyla
kabul ettiğimiz kavramlar soyuttur. Örneğin: “akıl” soyut anlamlı, “ağaç” ise somut anlamlı
sözcüklerdir. [12]
Soyut ve somut anlamlı sözcükler, “isim > cins” üst sınıları altında “soyut” ve “somut” alt
sınıfları altında ayrı ayrı değerlendirilmişlerdir. “akıl” sözcüğü “soyut” üst sınıfı altında yer
alan sınıflardan biriyle tanımlanırken, “ağaç” sözcüğü “somut” alt sınıfı altındaki sınıflardan
biriyle değerlendirilmeye alınmaktadır.
2.1.3 Yan Anlam
Yan anlam, bir sözcüğün gerçek anlamı yanında kullanımına bağlı olarak yeni anlamdır.
Örneğin: “Bu masanın ayağı oynuyor”. Burada “oynuyor” sözcüğü “Sokakta çocuklarla
oynuyor” cümlesindeki gibi gerçek değil, yan anlamı ifade etmektedir. [12]
Bu çalışmada yan anlamlara yer verilmemiş olsa da, doğru sınıflandırma yapılarak
veritabanına dahil edilebilirler.
2.1.4 Gerçek ve Mecaz Anlam
Gerçek anlam, bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına denir. Yani bir sözcüğün söylendiği anda
zihinde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamdır. Örneğin: “Babamın parmağı dün mangalda
yandı.”.

Mecaz anlam ise, bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda

kullanılmasıdır. Örneğin: “Kardeşim bu sınavı da kazanamazsa yandı.” Bu örneklerde “yan”
sözcüğü farklı iki anlama gelmektedir. [12]
Bu çalışmada sözcüklerin öncelikli olarak gerçek anlamları üzerinde durulmuştur. Ancak
“yan+mak” eylemi mecazi olarak “mahvolmak” anlamına da gelebilir ve bu sözcük te
eylemler tablosunda “harap olmak” sınıfı altında tanımlanabilir. Oysaki diğer “yan+mak”
eylemi “ateş durumuna geçmek” anlamındadır ve “durum değiştirmek” üst sınıfına tabidir. İki
farklı anlamlı aynı sözcükte, kullanım esnasında kazanacakları farklı anlamlarla farklı sınıflar
altında yer alır.

2.1.5 Eş ve Zıt Anlam
Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan sözcükler “eş anlamlı” dır. Örneğin: “siyah” ve
“kara” sözcükleri aynı anlamı taşırlar. Anlam bakımından birbirinin tersi olan sözcükler ise,
“zıt anlamlı” dır. Örneğin: “yaşlı” ve “genç” sözcükleri anlam bakımından birbirlerinin zıttı
olan şeyler ifade ederler. [12]
Bu çalışmada eş ve zıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. Bu sözcükler aynı üst sınıf altında
yer alabilmektedir çünkü anlamları farklı olsa da, aynı kavramsal sınıf altında
tanımlanmaktadırlar. Örneğin: “yaşlı” ve “genç” sözcükleri, “fiziksel özellik” üst sınıfına
tabidir.
2.1.6 Yakın ve Uzak Anlam
Anlamca aynı yönde olup da eşanlamlı olmayan sözcüklere, “yakın anlamlı sözcükler” denir.
Örneğin: “soğuk” ve “serin” yakın anlamlı sözcüklerdir. Anlamca ters yönde olan, ancak
karşıt olmayan sözcüklere “uzak anlamlı sözcükler” denir. Örneğin: “soğuk” ve “ılık” ters
anlamlı sözcüklerdir. [12]
Bu çalışmada, yakın ve uzak anlamlı sözcükler çoğunlukla aynı sınıfta olacak şekilde yer
almaktadır. Örneğin: “ılık” ve “soğuk” sözcükleri ters anlamlı sözcükler olmasına karşın, aynı
kavramsal sınıfa dahildir. Bu iki sözcükte, “özellik” üst sınıfına tabidir.
2.1.7 Nitel ve Nicel Anlam
Nicel anlamlı sözcükler, sayılabilen ve ölçülebilen değeri bildirirler. Örneğin: “Eve gelince
bir tencere yemek pişirdi.“ cümlesinde “tencere” nicel anlamlı bir sözcüktür. Nitel anlamlı
sözcükler ise, ölçülemeyen değeri bildirirler. Örneğin: “Çok lezzetli bir çorba pişirmişti.”
cümlesindeki “lezzetli” sözcüğü göreceli bir anlamı işaret eder. [12]
Bu çalışmada, nitel veya nicel anlam taşıyan sözcüklere yer verilmiştir. Örneğin “tencere”
sözcüğü “kap” üst sınıfı altında yer almaktadır. “lezzetli” sözcüğü ise türemiş olduğundan
dolayı (lezzet + li), kök sözcüklerden oluşmakta olan veritabanında direk olarak yer
almamaktadır. “lezzet” sözcüğü isimler veritabanında vardır ve ekler tablosunda tanımlı olan
–li yapım eki ile birleştiğinde oluşturacağı “lezzetli” sözcüğü, “özellik” üst sınıfına tabi
olacaktır.

2.1.8 Sesteşlik
Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları farklı olan sözcüklere “sesteş sözcükler” denir.
Örneğin: “kara” sözcüğü “Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak” anlamına
geldiği gibi, “En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı” manasına da gelebilmektedir. [12]
Bu çalışmasa sesteşlik durumu göz önünde bulundurulmuştur. İki farklı anlama gelen ve
yazılışı aynı olan iki sözcük, aynı anda farklı sınıflarla etiketlenerek, farklı kurallar bütününe
tabi olur. Örneğin “gül” sözcüğü, veritabanında “gül+mek” sözcüğü, eylemler tablosunda yer
alır ve “dışa vurmak” üst sınıfına tabidir. Oysaki kokulu bir çiçek olan “gül” sözcüğü, isimler
tablosunda yer alır ve “çiçek” üst sınıfına tabidir.
2.1.9 Terimsel Anlam
Terimsel anlam taşıyan sözcükler, bilim sanat, spor, ya da çeşitli meslek dallarıyla ilgili özel
kavramları karşılayan sözcüklerdir. Örneğin: “Şiirde redif kafiyeyi çok severdi.” cümlesindeki
“redif” sözcüğü, terimsel anlam taşımaktadır. [13]
Bu çalışmada teresimsel anlam taşıyan sözcükler üzerinde çok fazla durulmamıştır. Ancak
terimlerin dahil olacağı kavramsal sınıflar, sınıflar tablosunda tanımlandığında ve alacağı
eklerle ilgili kurallar belirlendiğinde, bu sözcüklere yer verilmesinde hiç bir sakınca
olmayacaktır.
2.1.10 Deyim Anlam
En az iki kelimenin kalıplaşarak yeni bir anlam kazanmasıyla oluşan mecazlı sözlere “deyim”
denir. Deyim anlamlı sözcükleden biri veya her ikisi de, anlam kaybına uğrayabilir. Örneğin:
“Her gördüğüne dudak büküyordu.” cümlesindeki “dudak bükmek” ifadesi, kalıplaşmış ve bir
deyim oluşturmuştur. Her iki sözcük te anlam kaybına uğramıştır. [13]
Bu çalışmada, sözcük gruplarına yer verilmemiştir. Dolayısıyla, deyimlerde veritabanında
tanımlanmamıştır. Ancak istenirse, deyimlerin de yer aldığı sözcük grupları veritabanında
tanımlanabilir. Örneğin: “dudak bükmek” sözcüğü aslında “beğenmemek” anlamına
gelmektdir ve tıpkı “beğenmemek” sözcüğü gibi “hissetmek” üst sınıfına dahil olabilir.

2.2

Türkçede Kök Türleri

Bir sözcüğün, tüm eklerden arınmış olarak anlamlı kalabilen en küçük parçasına “kök” denir.
Türkçede kökler çoğunlukla tek hecelidir ve sözcüklerle kökün eklerden arınmış hali arasında
genellikle bir anlam bağlantısı vardır.
2.2.1 İsim Kökleri
Varlıkların kavramların, niteliklerin veya duyguların adı olan sözcüklerdir. Örneğin: şeker,
iyi, diş, çiçek, demir, yas, kin..vb
Ad köklerine “–mak, –mek” mastar ekini getiremeyiz.
“şeker” → şeker–mek olmaz
“çiçek” → çiçek–mek olmaz
“ağaç” → ağaç–mak olmaz
2.2.2 Eylem Kökleri
Bir iş, oluş, hareket bildiren köklerdir. Örneğin: sus–, sev–, üz–, kaç–, çalış–, kork–, çürü–,
işit–, ört–, kok–…
Fiil köklerine “–mak, –mek” mastar ekini getirebiliriz.
“sev–” → sev–mek olur
“dök–” → dök–mek olur
“vur–” → vur–mak olur
2.3

Kavramsal Sınıflar

Sözcükler, sahip oldukları anlamlardan ibaret değildir. Sözcükler hakkında detaylı bilgi veren
başka parametreler de mevcuttur. Ortak özelliğe sahip çok sayıda sözcüğün bir araya gelerek
oluşturduğu sınıflara “kavramsal sınıf” denir. Örneğin Wordnet’te, alt-üst sınıflar, eş-zıt
anlamlı sınıflar gibi birçok kavramsal sınıf mevcuttur. Bir sözcüğün, diğer sözcükler arasında
hangi kavramsal sınıf altında bulunduğu, o sözcük hakkında detaylı bilgi edinilmesini de
sağlar. Örneğin: “solucan” sözcüğü sırasıyla “kurt > omurgasız > hayvan > organizma >
yaşayan şey > nesne” üst sınıfları altında hiyerarşik olarak yer almaktadır. Bu kavramsal
sınıflardan da anlaşılacağı gibi, “solucan” hem kurtgillerden hemde omurgasız bir hayvandır.
Aynı zamanda yaşayan bir organizma da diyebiliriz. Bu çalışma kapsamında, alt-üst
kavramsal sınıf ilişkileri göz önünde bulundurulmuştur. [7]

2.4

Alt ve Üst Kavramsal Sınıflar Arası İlişkiler

Alt ve üst kavramsal sınıflar birbirlerine ters yönde sıkı sıkıya bağlıdır. Bir alt sınıf, başka bir
kavramsal sınıfla üst sınıf ilişkisine sahiptir. Üst sınıf ise, o alt sınıfın da içinde bulunduğu
çok sayıda alt sınıfı kapsamaktadır. Örneğin: “bitki” kavramsal sınıfı, “canlı” kavramsal
sınıfının alt sınıfıdır. Öte yandan, “canlı” kavramsal sınıfı ise, “bitki”, “hayvan”, “insan” ve
“mikroorganizma” gibi çok sayıda alt sınıfların üst sınıfıdır. Kısacası aralarında bir alt küme,
üst küme ilişkisi mevcuttur ve üst sınıf diğer alt sınıfları kapsar. Her bitki, hayvan, insan veya
mikroorganizma örneği, aynı anda bir canlıdır.
2.5

Wordnet’teki Kavramsal Sınıfların Sadeleştirilmesi

Yukarıda da bahsedildiği gibi Wordnet: ilişki, üst kavram, alt kavram, bölümün bütünü,
bütünün bölümü, üyenin bütünü, bütünün üyesi, parçanın bütünü ve bütünün parçası şeklinde
bir çok kavramsal ilişki içermektedir. Bu tez çalışmasında alt ve üst kavramsal sınıflara yer
verilmiştir ve Wordnet’teki yapı örnek alınmıştır. Ancak Wordnet’teki sınıf sayısı oldukça
fazla ve kalabalıktır. Bu çalışmada, Wordnet’te tanımlanmış olan tüm alt ve üst sınıflar
alınmamış olsa da, genel hatları ile bu sınıf ilişkilerinin daha sade bir temsiline yer verilmiştir.
Örneğin: Wordnet’te “doktor” sözcüğü sırası ile “tıp uzmanı > sağlık personeli > profesyonel
> yetişkin insan > kişi > canlı” üst sınıfları altında yer almaktadır. Oysaki bu çalışma
kapsamında, “doktor” sözcüğünün dahil edildiği kavramsal sınıflar sırası ile “meslek sahibi
insan > insan > canlı” şeklindedir. Çünkü eklerin eklendiği sözcüğe kazandıracağı anlam ve
sebep olduğu kavramsal sınıf geçişi, Wordnet’teki kadar detay gerektirmemektedir. Aslında
daha detaylı bir sınıflandırma için tüm bu Wordnet kavramsal sınıflarına ihtiyaç vardır. Ancak
sadeleştirilmiş sınıflar da, bu çalışmanın varacağı sonuç hakkında yeterli fikir vermektedir.
“Doktor” sözcüğü “meslek sahibi insan” kavramsal sınıfına dahil olarak, bu sınıftan
sözcüklerin alacağı ekler ve kazandırdığı anlamlar çerçevesinde değerlendirilir. Yeni anlam
kazanan sözcük, aynı anda yeni bir kavramsal sınıfa da tabi olur.

3

TÜRKÇEDEKİ EK TÜRLERİ VE ANLAMLARININ İNCELENMESİ

Sözcüklerle cümle kurmak, onlara cümle içinde görev yüklemek ve köklerden yeni sözcükler
türetmek amacıyla onlara eklenen seslere “ek” denir. Türkçede eklerin eklenme öncelik
sıraları: yapım eki  çekim eki şeklindedir. Çekim eklerinin üzerine, birkaç istisna hariç
yapım eki getirilemez. “mi” soru eki ve ek fiil olan “i-mek” de ayrı veya bitişik yazılabilir.
Örneğin: “Gitti mi?” ve “Gidecek idi.”. Geri kalan tüm ekler, sözcüğe bitişik yazılırlar.
Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Değişmeyen (ses değişimleri mevcut ancak İngilizcede
olduğu gibi düzensizlik ileri seviyede değil) kökleri, köklerden türetilen gövdeleri, kök ve
gövdelere eklenen yapım ve çekim ekleri mevcuttur. Türkçede değişik yapım ekleriyle, bir
isim ya da eylem kökünden çeşitli kavramları karşılayan yeni sözcükler türetilebilmektedir.
Sözcük türetiminde köklerde genellikle hiçbir değişiklik olmamaktadır.
Türkçenin ileri seviyede gelişmiş bir özelliği, eklerle aynı sözcüğe farklı anlamlar
yükleyebilmek ve sözcük haznesini kurallı ve kolay bir şekilde genişletebilmektir.
3.1

Türkçede Ek Türleri

Bu çalışma ışığında eklerin ele alınış biçimi, ekin sözcüğe kazandırdığı yeni işlevi kapsayacak
şekilde olmalıdır. Sözcüğün eki alarak tür değiştirip değiştirmediği bilgisi, sözcüğün
kazandığı yeni anlamın çıkartılmasında, iyi bir başlangıç noktası olacaktır. İsim olarak
adlandırılan sözcük türleri, aslında isim kökenli sözcük türleri olarak kabul edilen: isim, sıfat,
zarf, edat ve zamirlerdir. Eylemler ise, cümle içinde yüklem olarak bilinen, iş, oluş ve kılış
bildiren sözcüklerdir.
3.1.1 İsimden İsim Yapan Ekler
İsim kökenli sözcük türlerine eklenerek, yine isim kökenli bir sözcük oluşmasına sebep olan
eklerdir. Sözcüğün türünü değiştirmeyen bu ekler, sözcüğe muhakkak farklı bir anlam
katmaktadırlarlar.
İyelik ekleri: -im, -in, -i, -imiz, -iniz, -leri
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Durum ekleri: -ı (-i, -u, -ü)  belirtme durumu, -a (-e)  yönelme durumu, -da (-de, -ta, -te)
 bulunma durumu, -dan (-den, -tan, -ten)  çıkma durumu, -ın ( -in, -un, -ün)  tamlayan
durumu
İlgi eki: -ki
Çoğul eki: -lar (-ler)
Soru eki: -mı (-mi, -mu, -mü)
Yapım ekleri: -cı (-ci, -cu, -cü), -çıl (-çil, -çul, -çül), -cak (-cek), -cık (-cik, -cuk, -cük), -ca (ce, -ça, -çe), -daş (-deş), -ki (-kü), -leyin, -lı (-li, -lu, -lü), -lık (-lik, -luk, -lük), -msar (-mser), msı (-ımsı, -imsi, -umsu, -ümsü), -mtırak (-ımtırak, -imtırak, -umtırak, -ümtırak), -ncı (-nci, ncu, -ncü), -ra (-re), -r (-ar, -er), -sak (-sek), -sal (-sel), -sı (-si, -su, -sü), -sız (-siz, -suz, -süz),
-t (-at, -et), -tay, -z (-iz, -üz), -l (-al, -el), -l (-ıl, -il, -ul, -ül), -mar (-mer, -mur), -sal (-sel), -tı (ti, -tu, -tü), -gil. [1][2][3][4]
3.1.2 İsimden Eylem Yapan Ekler
İsim kökenli sözcük türlerine eklenerek, eylem kökenli bir sözcük oluşmasına sebep olan
eklerdir.

Sözcüğün

türünü

değiştirdikleri

gibi,

sözcüğe

farklı

bir

anlam

da

kazandırmaktadırlar.
Yapım ekleri: -r (-ar, -er), -sal (-sel), -a (-e), -da (-de), -ımsa (-imse, -umsa, -ümse), -k (-ık, ik, -uk, -ük), -kır (-kir, -kur, -kür), -l (-al, -el), -la (-le), -lan (-len), -laş (-leş), -r (-ar, -er), -sa (se), -sı (-si, -su, -sü). [1][2][3][4]
3.1.3 Eylemden İsim Yapan Ekler
Eylem kökenli sözcük türlerine eklenerek, isim kökenli bir sözcük oluşmasına sebep olan
eklerdir.

Sözcüğün

türünü

değiştirdikleri

gibi,

sözcüğe

farklı

bir

anlam

da

kazandırmaktadırlar.
Yapım ekleri: -sak (-sek), -a (-e), -acak (-ecek), -alga (-elge), -ağan (-eğen), -amak (-emek), an (-en), -anak (-enek), -cık (-cük), -ç (-aç, -eç, -ıç, -iç, -uç, -üç), -dı (-di, -du, -dü), -ga (-ge), gaç (-geç, -kaç., -keç), -gan (-gen, -kan, -ken), -gı (-gi, -gu, -gü, -kı, -ki, -ku, -kü), -gıç (-giç, guç, -güç), -gın (-gin, -gun, -gün, -kın, -kin, -kun, -kün), -gıt (-güt), -ı (-ü, -u, -ü), -k (-ak, -ek),
-k (-ık, -ik, -uk, -ük), -l (-al, -el), -l (-ıl, -il, -ul, -ül), -m (-ım, -im, -um, -üm), -ma ( -me), maca ( -mece), -maç (-meç), -mak (-mek), -man (-men), -mar (-mer, -mur), -maz (-mez), -mık
(-mik, -muk, -mük), -n (-ın, -in, -un, -ün), -nç (-ınç, inç, -unç, -ünç), -ntı (-ıntı, -inti, -untu, -

üntü), -r (-ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür), -sak (-sek, -sık), -ş (-ış, -iş, -uş, -üş), -t (-ıt, -it, -ut, -üt), -tı (ti, -tu, -tü), -ici, -esi, -dik (-dık), -miş (-mış, -muş, -müş). [1][2][3][4]
3.1.4 Eylemden Eylem Yapan Ekler
Eylem kökenli sözcük türlerine eklenerek, yine eylem kökenli bir sözcük oluşmasına sebep
olan

eklerdir.

Sözcüğün

türünü

değiştirmezler

fakat,

sözcüğe

farklı

bir

anlam

kazandırmaktadırlar.
Zaman ekleri: -iyor (-ıyor)  şimdiki zaman, -dı (-di, -du, dü)  belirli geçmiş zaman, -mış
(-miş, -muş, -müş)  belirsiz geçmiş zaman, -acak (-ecek) gelecek zaman, -ır (-ir, -ur, -ür)
 geniş zaman
İstek eki: -a (-e)
Dilek koşul eki: -sa (-se)
Gereklilik eki: -malı (-meli)
Emir eki: - (-sin, in)
Çoğul eki: -lar (-ler)
Soru eki: -mı (-mi, -mu, -mü)
Eylem çatı ekleri: -l (-ıl, -il, -ul, -ül) edilgenlik ve dönüşlülük, -n (-ın, -in, -un, -ün)
edilgenlik ve dönüşlülük, -üş (-uş, -iş)  işteşlik, -dır (-dir, -tır, -tir)  ettirgenlik, -r (-ar, -er,
-ır, -ir, -ur, -ür)  ettirgenlik, -ş (-ış, -iş, -uş, -üş) dönüşlülük ve işteşlik, -t  ettirgenlik, tır (-tir, -tur, -tür, -dır, -dir, -dur, -dür)  ettirgenlik, -zir  ettirgenlik,
Yapım ekleri: -ımsa (-imse, -umsa, -ümse), -l (-al, -el), -akla (-ekle, -ıkla, -ikle, -ukla, -ükle), ala (-ele), -ımsa (-imse, -umsa, -ümse). [1][2][3][4]
3.2

Türkçede Eklerin Kazandırdığı Anlamlar

3.2.1 Anlam Tesbitinde Dil Bilimcilerin Araştırmalarının Kullanılması
Bu çalışma için, dil bilimcilerin dilbilgisi kitaplarında yer verdikleri ek ve kök araştırmaları
çok faydalı olmuştur. Özellikle de, Mehmet Hengirmen, Besim Atalay ve Nejat Gencan’ın
kitaplarında yer verdikleri kök ve türemiş sözcük anlam ilişkileri, eklerin sözcüklere
kazandırdığı anlamları keşvetmek konusunda yardımcı ve yol göstericidir. Bazı ekler için, o

ekin sözcüğe kazandırdığı anlam hususunda bir yorum yapılmamış, “sıfattan isim yapar”,
“eylemlik yapar” veya “çok işlek bir ektir” şeklinde ip ucu veren ancak ihtiyacı tam olarak
karşılamayan ifadelere yer verilmiştir. İşte tam bu noktada, türemiş sözcükler için sözlük
kullanımı, sözcüğe eklenen ekin kök sözcüğe kazandırdığı anlamı bulmak konusunda ikinci
bir yöntem olmuştur.
3.2.2 Anlam Tesbitinde Sözlük Kullanılması
Eklerin sözcüklere kazandırdığı anlamlar, Türkçe için oldukça karmaşık olabilmektdir. Çünkü
Türkçe, aynı anda değişik anlamsal sınıfa ve sözcük türüne dahil olabilen çok sayıda
sözcükten oluşmaktadır. Örneğin: “al” kelimesi aynı anda hem bir “sıfat”, hem de “al+mak”
eylemini ifade edebilmektedir. Sözcük tamamen cümle içinde anlam kazamaktadır.
Dil bilimcilerin bazı eklerin kazandırdığı anlamlara yer vermemesi veya genel ifadelere yer
vermesi sebebiyle, sözlükten araştırarak türemiş sözcük ve kök sözcüklerin anlamları
arasındaki farktan yol çıkılmıştır. Bu anlam farkı ile, eklerin sözcüklere kazandırdığı anlamlar
için çıkarım yapılmıştır. Örneğin: -cı ekinin tam olarak kazandırdığı anlamların neler olduğu,
sözlükten faydalanarak listelenmiştir.
keman+cı  Keman yapan veya çalan kimse
saz+cı  Saz yapan veya satan kimse
Bu şekilde TDK’nın sözlüğüne yapılan sorgularla, -cı ekinin “.. yapan veya çalan kimse”
şeklinde bir anlam kazandırdığı ortaya koyulmuştur.
piknik+çi Piknik yapmayı seven kimse
uyku+ cu  uyumayı seven kimse
Burada da, -cı ekinin “..yı/yapmayı seven kimse” şeklinde bir anlam kazandırdığı yorumu
yapılmıştır.

Çizelge 3.1 : Çekim ekleri taslak çalışma [1][2][3][4]
EK(LER)

TÜRÜ

ANLAMI

-im, -in, -i, -imiz, -iniz, -leri

İyelik eki

Adın belirttiği nesnenin kime
veya neye ait olduğunu

belirtir, kişi kavramı verir ve
ünlü uyumuna uyar
Evim, evin, evi, evimiz,
eviniz, evleri
-ı, -i, -u, -ü

Ad durum eki

Belirtme durumu
Sınıfı, evi, okulu

-a, -e

Ad durum eki

Yönelme durumu
Sınıfa, eve, okula

-da, -de, -ta, -te

Ad durum eki

Kalma, bulunma durumu
Sınıftan, evden, okuldan

-dan, -den, -tan, -ten

Ad durum eki

Çıkma durumu
Evden, okuldan, sınıftan

-ın, -in, -un, -ün

Ad durum eki

Tamlayan durumu
Sınıfın, evin, okulun

-ki

İlgi eki

Adlara yada ad soylu
sözcüklere gelerek bağlantı
kuran ve aidiyet bildiren ektir
Dünkü, bugünkü, bu yılki,
sonraki, geçen haftaki,
sokaktaki, bizim, kimin,
seninkini

-iyor

Zaman eki

Şimdiki zaman
Biliyor, görüyor

-dı, -di, -du, dü

Zaman eki

Belirli geçmiş zaman
Bildi, gördü

-mış, -miş, -muş, -müş

Zaman eki

Belirsiz geçmiş zaman
Bilmiş, görmüş

-acak, -ecek

Zaman eki

Gelecek zaman
Bilecek, görecek

-ır, -ir, -ur, -ür

Zaman eki

Geniş zaman
Bilir, görür

-a, -e

Eyleme eklenir

İstek kipi
Bileyim, göresin

-sa, -se

Eyleme eklenir

Dilek koşul kipi
Bilsem, görsen

-malı, -meli

Eyleme eklenir

Gereklilik kipi
Bilmeli, görmelisin

-, -sin, in

Eyleme eklenir

Emir kipi
Bil, görsün

-ler, -lar

Ada ve eyleme eklenir

Çoğul eki
1.) Ulus ve yer bildiren
sözcüklerden sonra gelerek
topluluk ve genelleme belirtir
2.) Özel adlardan ve
akrabalık adlarından sonra
kullanılırak aile ve topluluk
adı yapar.
3.) Özel adlara benzerlik ve
saygı anlamı verir
4.) Topluluklara seslenmek
için kullanılır
5.) Zaman ve genelleme
anlamı verir
6.) Bilim alanında benzerlik
ve aile anlamı veren terimler
için kullanılır
7.) Bileşik zamanlı tüm
eylem çekimlerinde kullanılır
8.) Tekil olan önemli kişilere
saygı anlamı vermek için

eyleme eklenir

Masalar, evler, Ayşeler,
Kanuniler, gençler,
akşamları, geliyorlar,
başlamışlar, teşrif ettiler

-mı, -mi, -mu, -mü

Ada ve eyleme eklenir

Soru eki
1.) Zaman gösterir (Koşul
anlamı da taşır)
2.) Şaşkınlık bildirir
3.) Pekiştirme kavramı verir
Güsel mi, okul mu, ben mi,
geleyim mi, kızınız mı, yaz
geldi mi, sen de mi, güzel mi
güzel

-ıl, -il

Eylem çatı eki

Edilgenlik, dönüşlülük eki
Satılmış, verildi

-ın, -in

Eylem çatı eki

Dönüşlülük, edilgenlik eki
Giyin, boyan, yıkan, sürün,
taşın

-üş, -uş, -iş

Eylem çatı eki

İşteşlik eki
Görüştü, bakıştı

-dır, -dir, -tır, -tir

Eylem çatı eki

Ettirgenlik eki

Yazdırdı, baktırdı

Çizelge 3.2 : Yapım ekleri taslak çalışma
EK(LER)

TÜRÜ

ANLAMI

-cı, -ci, -cu, -cü

Ad ve sıfatlardan, ad, zarf ve
sıfat yapar

1.) Meslek adları türetir
2.) Ad ve sıfatlara gelerek,
alışkanlık ve süreklilik
gösteren sözcükler yapar
Boyacı, avcı, oduncu,
yalancı, uykucu, ülkücü

-çıl, -çil, -çul, -çül

Ad soylu sözcüklere eklenir,
ad ve sıfat yapar

Alışkanlık ve düşkünlük
anlamı verir
Balıkçıl, evcil, insancıl,
otcul, etçil, bencil

-cak, -cek

Addan ad ve sıfat yapar

1.) Küçültme ve azlık
2.) Sevgi ve şevkat
3.)Topluluk ve birliktelik
anlamı verir
Büyücek, ılıcak, küçücek,
yavrucak, kuzucak,
yumurcak, evcek, ailecek,
Uyucak, Doğucak

-cık, -cik, -cuk, -cük

Ad ve ad soylu sözcüklere
eklenir

1.) Sevgi, şevkat, küçültme
anlamı verir
2.) Sıfatlara gelerek anlamı
pekiştirir
3.) –cık iyelik ekiyle
kullanılır
4.) –cık yer adları yapar
Adamcık, evcik, kedicik,
kuçcuk, yavrucuk, azıcık,
sıcacık, ufacık, incecik,
anneciğim, babacığım,

Ovacık, Ayvacık

-ca, -ce, -ça, -çe

Ad ve ad soylu sözcüklere
eklenir

1.) Eşitlik, benzerlik, görelik
anlamı verir
2.) –ca eki ulus adlarından
sonra kullanılarak dil ve
lehçe adları yapar
3.) –ca zaman anlamı verir
4.) –ca sıfat görevi üstlenen
sözcüklere gelerek benzerlik,
görelik, eşitlik anlamı verir
5.) –ca yer adları yapar
6.) Hayvan ve bitki ismi
yapar
Adamca, babaca, delice,
yaşça, bizce, kurumca,
kendimce, İngilizce, Türkçe,
aylarca, günlerce, sürece,
büyükçe, uzunca, iyice,
çokça, Çamlıca, Çekmece,
Ilıca, kokarca, yumuşakça

-daş, -deş

Ad soylu sözcüklere eklenir

Ortaklık, eşitlik belirten adlar
yapar
Adaş, çağdaş, sırdaş, yoldaş,
yurtdaş, meslektaş

-ki, -kü

Ad soylu sözcüklere eklenir

1.) İyelik, aidiyet anlamı
verir
2.) Ad ve adıllarla kullanılır
3.) Bazı sözcüklerle sıfat
olarak kullanılır
Zaman ve yer bildiren
kelimelerden sıfat yapar (yer
bildirenler –de ekiyle birlikte
kullanılır)

Sabahki, dünkü, bugünkü,
benimki, onunki,
Ahmet’inki, sokaktaki,
sınıftaki, bahçedeki
-leyin

Ad soylu sözcüklere eklenir

Zaman belirteci kurar
Sabahleyin, geceleyin,
akşamleyin

-lı, -li, -lu, -lü

Ad soylu sözcüklere eklenir

1.) Sıfat yapar(o özelliğe
sahip)
2.) Yer adlarına gelir, ad ve
sıfatlar kurar
3.) –lı adara gelerek
mensubiyet belirtir
4.) –lı sayı eklerine gelir
5.) –lı ikileme kurar
6.) birşeyin içinde daha çok
ney olduğu
7.) durum ve medeni hal
bildirir
8.)Renk bildirir
Başarılı, kokulu, güçlü, sisli,
tuzlu, Avrupalı, Romalı,
Trabzonlu, liseli, köylü,
kuzeyli, doğulu, birli, beşli,
yedili, allı pullu, derli toplu,
saçlı sakallı, cicili bicili,
inişli çıkışlı, tuzlu, acılı, evli,
sözlü, kırmızılı, sarılı

-lık, -lik, -luk, -lük

Adlara eklenir

1.) Addan yer adı bildiren
sözcükler yapar
2.) Adın ve ad soylu
sözcüklerin belirttiği
anlamlarla ilgili soyut
kavramların adını yapar
3.) –lık eki sayı adlarına
gelerek, o sayının toplu
olarak bulunduğunu gösteren
sözcükler yapar(sıfat yapar)
4.) –lık eki adın belirttiği
anlama bağlı aidiyat ve tahsis
anlamı veren sıfatlar yapar
5.) –lık alet adları yapar
6.) –lık renk adlarına gelir
7.) –lık eki ölçü bildiren
sözcükler yapar
8.) –lık eki meslek anlamı
veren sözcükler yapar
9.) Meslek derecelerini
gösterir, meslek ismi
10.) –lık ve –cı birlikte
bağlılık ve özellik bildiren
sözcükler kurar
11.) –lık üveylik anlamı
getirir
12.) –lık giysi adı olan
sözcükler yapar
13.) –lık ile ikilemeler yapılır
14.) sınırlama, ayırma, ölçü,
tahsis: bayramlık, kışlık,
hediyelik
15.) durum bildirir: iyilik,
güzellik, küçüklük

16.) sıfat yapar: turşuluk
biber, kiralık daire

Kitaplık, çöplük, taşlık,
incirlik, insanlık, kadınlık,
iyilik, güzellik, Türklük,
kışlık, mantoluk, elbiselik,
dolmalık, ikilik, dörtlük,
yüzlük, kulaklık, gözlük,
kolluk, mavilik, yeşillik,
milyonluk, kiloluk, aylık,
litrelik, doktorluk, arıcılık,
odunculuk, paşalık,
doçentlik, profesörlük,
sağcılık, ilericilik, ülkücülük,
analık, babalık, sabahlık,
başlık, dizlik, varlık yokluk,
bağlık taşlık, azlık çokluk,
dirlik düzenlik
-msar, -mser

Sıfat görevi üstlenen
kelimelere eklenir

O özelliğe ya da bakış
açısına sahip anlamı verir
İyimser, kötümser, çekimser,
karamsar

-msı, -ımsı, -imsi, -umsu, ümsü

Ad ya da sıfatlara eklenir

1.) Renk adlarına gelerek,
gibilik, benzerlik anlamı
verir
2.) –msı eki renk adı
olmayan sözcüklere de
gelerek benzerlik, azlık
anlamları verir
3.) –msı eki somut adlara

gelerek sıfat ya da terim
yapar

Beyazımsı, sarımsı,
morumsu, mavimsi,
yeşilimsi, ekşimsi, tatlımsı,
baklamsı, yağımsı, bitkimsi
-mtırak, -ımtırak, -imtırak, umtırak, -ümtırak

Sıfatlara ve adlara eklenir

1.) Renk kavramı veren
adlara benzerlik, gibilik
anlamları verir
4.) –mtırak eki renk olmayan
başka sözcüklere de gelerek,
benzerlik ve azlık gösterir
Beyazımtrak, sarımtırak,
morumtırak, acımtırak,
ekşimtırak

-ncı, -nci, -ncu, -ncü

Adlara eklenir

1.) Sayı adlarına glerek sıra
gösteren sözcükler kurar
Birinci, yirminci, bininci

-ra, -re

Ad soylu sözcüklere eklenir

Yön gösteren sözükler yapar
Bura, içre, ora, taşra, nere

-r, -ar, -er

Ad soylu sözcüklere eklenir
İsim ve sıfat yapar
Eylem yapar

1.) Sayı adlarına gelerek
üleştirme, paylaştırma anlamı
verir
2.) –r ekiyle kurulan sayı
adları bazen ikileme
biçiminde de kullanılır
3.) renk isimlerinden sonra
gelir
Birer, ikişer, okur, yazar,
yüzer, sarar, morar, karar

-sak, -sek

1.) Ad soylu sözcüklere
eklenir

Benzerlik ve gibilik anlamı
verir

-sal, -sel

2.) Eylemden sonra gelerek
ad yapar

Ağırsak, susaki yakınsak,
ıraksak, tutsak, sarsak

1.) Adlara eklenir

1.) O özelliğe sahip
anlamında sıfat yapar

2.) Eylemlerden sonra
kullanılır

-sı, -si, -su, -sü

Ad soylu sözcüklere eklenir

Duygusal, anıtsal, bölgesel,
bitkisel, kutsal, işitsel, görsel
Benzerlik, gibilik anlamı
verir
Çocuksu, çamursu, garipsi,
erkeksi, buğdaysı, büyüksü

-sız, -siz, -suz, -süz

Ad soylu sözcüklere eklenir
İsim, sıfat, zarf yapar

1.) Sıfat görevi üstlenen
sözcükler yapar(o özelliğe
sahip olmayan anlamı verir)
2.) –sız bazı sözcüklerde
kalıplaşmış olarak
kullanılır(o özelliğe sahip
olmayan anlamı verir)
3.) –sız eki ikilemeler kurar
Akılsız, bilgisiz, taşsız,
korkusuz, görgüsüz, güçsüz,
tuzsuz, kumsuz, eşsiz,
soysuz, beyinsiz, kalpsiz,
sonsuz, zevksiz, kimsesiz,
dertsiz tasasız, uçsuz
bucaksız, ipsiz sapsız

-t, -at, -et

Ada eklenir

Küçültme anlamı verir
Gölet, özet

-tay

Ada eklenir

Kurum adı yapar
Danıştay, kamutay, sayıştay,
kurultay

-z, -iz, -üz

Ada eklenir

Sayı adlarına gelir(o sayıda
birbirinin eşi olan anlamı
verir)
İkiz, beşiz, dördüz

-a, -e

-da, -de

Ad ve ad soylu sözcüklerden
eylem yapar

Süreklilik anlamı verir
Boşamak, kanamak, yaşamak

Ad soylu sözcüklerden eylem -da eki ses yansıtan
gövdesi yapar
sözcüklerden eylem gövdesi
kurar
Işıltı, inilti, parıltı,
cıvıldamak, gıcırdamak,
horuldamak, vızıldamak

-ımsa, -imse, -umsa, -ümse

-k, -ık, -ik, -uk, -ük

Ad soylu sözükler ve
eylemlere eklenir

Eylem gövdesi yapar

Ad soylu sözcüklere eklenir

Eylem yapar

Azımsamak, benimsemek,
anımsamak, kötümsemek

Acıkmak, birikmek,
gecikmek, kötümsemek
-kır, -kir, -kur, -kür

-l, -al, -el

-la, -le

Ses yansıtan sözcüklere
eklenir

Eylem yapar

1.) Adlara eklenir

1.) Dönüşlü çatılar oluşturur

Sıfattan fiil yapar (oluş
fiilleri: kısal, azal)

2.) Dönüşlü ve edilgen çatılar
oluşturur

2.) Eylemlere eklenir

Azalmak, boşalmak,
durulmak, körelmek,
yücelmek, doğrulmak,
çoğalmak, düzelmek

Ad soylu sözcüklere eklenir

1.) Eylem yapar

Fışkırmak, hıçkırmak,
gözükmek, birikmek

2.) –la eki ses yansıtan kök
ve gövdelerden eylem yapar
Ateşlemek, başlamak,
yağlamak, tamamlamak,
zayıflamak, cızlamak,
vınlamak, horlamak,
havlamak, oflamak,
perçinlemek

-lan, -len

Adlara eklenir

Eylem yapar
Birşeye sonradan sahip olma
anlamı verir
Umutlanmak, yaşlanmak,
borçlanmak, havalanmak,
tozlanmak, güneşlenmek,
evlenmek, canlanmak

-laş, -leş

-r, -ar, -er

Adlara ve ad soylu
sözcüklere eklenir

İşteş ve dönüşlü çatılar kurar

Ad soylu sözcüklere eklenir

1.) Renk bildiren
sözcüklerden dönüşlü
eylemler yapar

Aptallaşmak, kötüleşmek,
sulaşmak, yakınlaşmak,
uzaklaşmak, iyileşmek

2.) –r eki yansıtan sözcüklere
gelerek eylemler yapar
Ağarmak, sararmak,
kızarmak, delirmek, anırmak,
üfürmek, böğürmek
-sa, -se

Ad soylu sözcüklere eklenir

İstek bildiren eylemler yapar
Susamak, duraksamak,
garipsemek, önemsemek,
küçümsemek

-sı, -si, -su, -sü

Ad soylu sözcüklere eklenir

Eylem yapar
Gereksinmek, yüksünmek,
yadsımak

-a, -e

Eylemden ad ve ad soylu
sözcük yapar

Eylem sonucunda oluşan
durum
Dize, doğa, sapa, yara

-acak, -ecek

Eylemden ad ve sıfat yapar

Eklendiği eylemin, üzerinde
gerçekleştiği nesne anlamı
verir
İçecek, giyecek, verecek,

çekecek, açacak, gelecek
-alga, -elge

Eylemden ad yapar

Üzerinde o eylemin yapıldığı
belge
Çizelge

-ağan, -eğen

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

Eyleme tekrar/süreklilik
anlamı katar
Durağan, sapağan, gezeğen,
olağan

-amak, -emek

Eylemden ad yapan bileşik
bir ektir

1.) Eylemi
gerçekleştirmeye
vasıta olan nesne
2.) Eylemin aralıklarla
tekrarlanması
Basamak, kaçamak, tutamak

-an, -en

Eylemden ad soylu sözcükler
türetir

Geniş zaman gösteren
sözcükler yapar, bu sözcükler
genelde sıfat ve ad olarak
kullanılır

Eylemi yapan,eden anlamı
verir
Bakan, düzen, yaratan,
tamlayan, açan, kuran, bilen,
doyan
-anak, -enek

Eylemden ad yapan bileşik
bir ektir

Eyleme süreklilik anlamı
katar, sürekli gerçekleşmekte
olması ile ortaya çıkan
durum
Gelenek, görenek, olanak,
sağanak, seçenek, yetenek,
ödenek

-cık, -cük

Eylemden ad türetir

Eylemin yapılması sonucu
ortaya çıkan durum
Öpücük, gülücük

-ç, -aç, -eç, -ıç, -iç, -uç, -üç

Eylemden ad türetir

Eklendiği eylemi

gerçekleştiren nesne anlamı
verir
Ayraç, kaldıraç, ulaç, tümleç,
güleç, bağlaç, büyüteç
-dı, -di, -du, -dü

Eylemden ad türetir

Belirli geçmiş zaman
gösterir, bazı sözcüklerde
kalıplaşmış kullanılır
Uydu, gecekondu, mirasyedi,
döndü, durdu

-ga, -ge

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

Eklendiği eylemi
gerçekleştiren, o özelliği
taşıyan
Bilge, dizge, gösterge,
süpürge, sömürge, bölge

-gaç, -geç, -kaç., -keç

Eylemden ad yapar

Eklendiği eylemi
gerçekleştirmek için kullanan
araç
Kıskaç, solungaç, süzgeç,
utangaç, yüzgeç, üşengeç

-gan, -gen, -kan, -ken

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

Alışkanlık ve itiyat anlamı
verir
Alıngan, skılgan, unutkan,
çekingen, kaygan, iletken,
dövüşken, yapışkan

-gı, -gi, -gu, -gü, -kı, -ki, -ku,
-kü

Eylemden ad yapar

1.) Eklendiği eylemi
gerçekleştirmek için
kullanılan nesne anlamı verir
2.) Eklendiği eylem
gerçekleştikten sonra oluşan
nesne anlamı verir
Çalgı, sargı, dolgu, çizgi,
baskı, örgü, görgü, yargı

-gıç, -giç, -guç, -güç

Eylemden ad yapar

1.) Eylemi yerine getiren
kişi/nesne
2.) İşin ehli, meslek
sahibi

Bilgiç, dalgıç, başlangıç,
sorguç, çalgıç
-gın, -gin, -gun, -gün, -kın, kin, -kun, -kün

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

Sıfat türetir
1.)Büyüme ve aşırılık anlamı
katar
2.)yapanı, olanı bildirir
3.) Yapılan işi veya nesneyi
karşılar
Sıfat,isim ve zarf türetir
Bilgin, kızgın, coşkun,
gezgin, gergin, olgun, üzgün,
düzgün, solgun, yangın,
dalgın, kızgın, olgun, ergin,
soygun, alıngan, üretken

-gıt, -güt

Eylemden ad yapar

?
Örgüt

-ı, -ü, -u, -ü

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

Meslek ve özellik anlamı
verir
Açı, çatı, ölçü, soru, yazı,
gezi, çağrı, anı, batı, doğu,
çeviri, ölü

-k, -ak, -ek

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

Fiilde bildirilen harekete
uğramış olan, o hareketten
ortaya çıkan nesneler
Adak, dönek, konak, kurak,
parlak, ürkek, uğrak, durak,
dilek, kapak, istek

-k, -ık, -ik, -uk, -ük

-l, -al, -el

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

Sıfat türetir

1.) Eylemden ad yapar

?

Adak, dönek, konak, kurak,
parlak, ürkek, uğrak, durak,
dilek, kapak, istek

-l, -ıl, -il, -ul, -ül

2.) Ad soylu sözcüklere
eklenerek addan ad yapar

Çatal, doğal, kural

1.) Eylemden ad yapar

Eylemin gerçekleşmesi için
gerekli ortam

2.) Adlara eklenerek ad soylu
sözcükler yapar

Aynı özelliği taşıyan
Koşul, yaşıl, kurul, çakıl
-m, -ım, -im, -um, -üm

Eylemden ad türetir

Bir eylemin gerçekleşmesi
sonucu oraya çıkan durum,
eklendiği fiille ilgili hal,
durum, iş ifade eder, o işten
doğan varlık, eşya, yer
isimleri yapar
Kalıcı nesne isimleri
Niteleme sıfatları yapar:
karma, yapma
Anlam, gözlem, ölüm,
çözüm, çizim, doğum,
çarpım, toplam, özlem,
basım, alım, satım, verim,
seçim, üretim

-ma, -me

Eylemden ad türetir

Eylemlik(master) yapar
asma, basma, bölme,
danışma, dokuma, dolma,
verme, alma, gülme, gitme

-maca, -mece

Eylemden ad türetir

Üzerinde eylemin
yapılmasına elverişli olan
Bilmece, seçmece, kesmece,
çekmece, aldatmaca,
kovalamaca, içmece

-maç, -meç

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

-da eki ses yansıtan
sözcüklerden eylem gövdesi
kurar
Bulamaç, demeç, tutmaç,

oğmaç, yırtmaç, dönemeç
-mak, -mek

-man, -men

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

Eylemlik yapar

Eylemden ad ve ad soylu
sözcükler türetir

Eklendiği eylemi
gerçekleştiren kişi anlamı
verir

Çakmak, ekmek, yemek,
kaymak

Danışman, seçmen, şişman,
sayman, azman, göçmen,
eğitmen, öğretmen, göçmen
-mar, -mer, -mur

-maz, -mez

1.) Eylemden ad yapar

Eylem yapar

2.) –mer addan ad yapar

Yağmur, katmer, kuşmar

Eylemlerden sıfat görevini
üstlenen ortaç yapar

Eklendiği eylemin
gerçekleşemeyeceği anlamı
verir, olumsuzluk
Çıkmaz sokak, bitmez iş,
erişilmez sevgi, yılmaz,
korkmaz

-mık, -mik, -muk, -mük

Eylemden ad yapar

Eylemin gerçekleşmesi
sonucu oluşan nesne/durum
Kesmik, kısmık, kıymık,
kusmuk

-n, -ın, -in, -un, -ün

Eylemden ad yapar

Eylemin bütünleşmesi
sonucu oluşan nesne
Akın, ekin, dizin, sayın,
sorun, yayın, tütün, yığın

-nç, -ınç, inç, -unç, -ünç

Eylemden ad ve ad soylu
sözcük türetir

Eylemin anlamını pekiştirir,
eylem sonucunda içine
girilen durum vurgulanır
Basınç, bilinç, gülünç, utanç,
ödünç, korkunç, iğrenç

-ntı, -ıntı, -inti, -untu, -üntü

Eylemden ad yapar

Eylemin gerçekleşmesi
sonucunda oluşan nesne

Döküntü, görüntü, kırıntı,
çalıntı, çıkıntı, söylenti,
akıntı
-r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür

Eylemlere eklenerek ad ve
sıfat görevi üstlenen
sözcükler yapar

Geniş zaman gösterir
Oldurganlık, ettirgenlik
Akar, döner, gelir, yazar,
yeter, güler, okur, düşünür,
çıkar, kopar, uçur, batır

-sak, -sek, -sık

Eylemden ad yapar, ad ve ad
soylu sözcüklerle kullanılır

Eylemi gerçekleştiren veya
üzerinde eylemin
gerçekleştiği kişi/nesne
Tutsak, savsak

-sal, -sel

1.) Adlara eklenir
2.) İki sözcük eylemle
birlikte kullanılır

Eklendiği şeye sahip olan,
onun özelliklerini taşıyan
anlamı verir
Duygusal, belgesel, tarihsel,
ulusal, görevsel, siyasal,
örgütseli bölgesel, kumsal

-ş, -ış, -iş, -uş, -üş

Eylemden ad(eylemlik) yapar Eylemin gerçekleşmesi
ve eylemlikler bazen
durumunda içine girilen
kalıplaşmış ad görevi üstlenir durum
Açış, çıkış, uçuş, alış, kaçış,
çöküş, sunuş, doğuş, tanış,
kurtuluş, satış

-t, -ıt, -it, -ut, -üt

Eylemlere ve adlara gelir,
eylemlerden ad türetir

Eylemin gerçekleşmesi
sonucunda oluşan nesne

Çatı eki:
geçişsizgeçişliettirgen
Anıt, kesit, taşıt, soyut, yapıt,
konut, sarkıt, yakıt, yapıt,
umut, taşıt

Akıt,yürüt, acıt, anlat, ağlat
-tı, -ti, -tu, -tü

Eylemden ad yapar

Son sesi –n ile biten eylem
kök yada gövdesine eklenir,
dönüşlü çatı gösteren
sözcükler türetir

Yansımadan isim türetir
Alıntı, sallantı, görüntü,
kaşıntı, toplantı, çırpıntı,
tiksinti, bağırtı, kızartı,
çatırtı, şakırtı
-akla, -ekle, -ıkla, -ikle, ukla, -ükle

Eylemden eylem yapar

-ala, -ele

Eylemden eylem yapar

Eylemi üst üste tekrar etmek
Sürüklemek, kazıklamak,
sayıklamak, dürtüklemek
Eylemin tekrarlı yapılması
anlamı verir, devamlılık
anlamı
Eşelemek, itelemek,
kovalamak, saçalamak,
serpelemek, silkelemek,
şaşalamak

-ımsa, -imse, -umsa, -ümse

1.) Eylemden eylem yapar
2.) Adlarla birlikte de
kullanılır

-l, -ıl, -il, -ul, -ül

Eylem kök ya da gövdesine
eklenir

Fiili tam anlamıyla
gerçekleşmemiş manası verir
Anımsamak, gülümsemek
1.) Edilgen çatı kurar
2.) Dönüşlü çatı kurar
3.) Hem edilgen hem dönüşlü
çatı kurar
Açılmak, dizilmek, yazılmak,
sunulmak, dokunulmak,
duyulmak, çizilmek,
ayılmak, üzülmek, büzülmek,
kasılmak, çekilmek,
bozulmak, yığılmak,

kırılmak, sıkılmak
-n, -ın, -in, -un, -ün

Eylem kök ya da gövdesine
gelir

1.) Dönüşlü çatı kurar
2.) –n eki edilgen çatı kurar
3.) –n eki hem edilgen hem
dönüşlü çatı kurar
Sevinmek, övünmek,
dövünmek, giyinmek,
bakınmak, çalınmak,
ödenmek, oynanmak,
okşanmak, alınmak,
silinmek, bulunmak,
taranmak, bölünmek

-r, -ar, -er, -ır, -ir, -ur, -ür

-ş, -ış, -iş, -uş, -üş

Eylemlerin kök ya da
gövdesine gelir

Ettirgen çatı kurar

Eylemlerin kök ya da
gövdesine gelir

1.) İşteş çatı kurar

Bitirmek, doğurmak,
içirmek, aşırmak, koparmak,
şaşırmak, doyurmak

2.) –ş eki dönüşlü çatı kurar
Atışmak, öpüşmek,
koşuşmak, yazışmak,
dövüşmek, buluşmak,
bölüşmek, tanışmak,
kalkışmak, sıkışmak,
titreşmek, oluşmak

-t

Ünlü ile bite eylem kök ya da Ettirgen çatı kurar ve –de
gövdelerine gelir
ekiyle kalıplaşmış
kullanılabilir
Ağlatmak, aratmak,
boyatmak, ödetmek,
bekletmek, kımıldatmak,
takırdatmak, parıldatmak

-tır, -tir, -tur, -tür, -dır, -dir, dur, -dür

Eylem kök ya da gövdelerine
gelir

1.)Ettirgen çatı kurar
2.) –dır eki –n dönüşlü çatı
ekinden sonra ettirgen çatı

kurar
3.) –tır eki –ş dönüşlü çatı
ekinden sonra ettirgen çatı
kurar
Açtırmak, bildirmek,
durdurmak, yaptırmak,
tattırmak, sattırmak,
indirmek, kandırmak,
bölüştürmek, bulundurmak,
geçindirmek, sevindirmek,
giyindirmek, görüştürmek,
yazıştırmak, dönüştürmek,
takıştırmak, yatıştırmak,
bitirttirmek, pişirttirmek
-zir

Eylem köküne gelir

Ettirgen çatı kurar
emzirmek

-ici

Eylemden sıfat, isim ve sıfat
yapar

Çokluk, aşırılık, devamlılık
bildirir

Fiil eki gibi failin niteliğini
bildirir

Kalıcı, vurucu, bilici, alıcı,
satıcı, dinleyici, bakıcı,
yüzücü, yırtıcı, öğrenci,
dilenci
-gil

Addan ad türetir

Ismin mensup olduğu aile,
topluluk anlamı verir

Amcagil, aligil, halagil
-esi

Eylemden sıfat ve isim yapar

Eylemin olması umulan,
dilenen, istenen

Öpülesi, geberesi, ölesi
-dik, -dık

Eylemden sıfat ve isim yapar

Eylemin özelliğini taşıyan

Tanıdık, olmadık,
beklenmedik
-miş, -mış, -muş, -müş

Eylemden sıfat ve isim yapar

Zamanında eylemi
gerçekleştirmiş olan, eylemn
özelliğini taşıyan

Okumuş, bilmiş, dolmuş,
yemiş

3.3

Türetilen Sözcüklerin Yeni Anlamsal Sınıflarının Belirlemesi

Kök halde bulunan sözcükler, aldıkları ekler sayesinde

bir takım anlamlar kazanırlar.

Kazandıkları anlamlarla farklı sözcük türlerine geçiş yapabileceği gibi, farklı kavramsal
sınıflara da dahil olurlar. Bu çalışmada amaç, bu geçişleri olabildiğince genel hale
getirebilecek kuralları belirlemektir. Örneğin: “keman” sözcüğü “enstrüman” üst sınıfına
dahildir. Bu sözcüğe –cı ekinin eklendiğini düşünürsek, “keman+cı” oluşur. “kemancı”
sözcüğü TDK sözlüğünde “keman yapan veya çalan kimse” olarak tanımlıdır. “kemancı”
sözcüğü türediğinde, artık “enstrüman” üst sınıfına tabi olmaz ve yeni anlamsal sınıfı “meslek
sahibi insan” olarak değişir. Tüm sözcükler için bu şekilde kurallar oluşturulursa, hangi
sözcüğün hangi ekle nasıl bir anlam kazanıp hangi üst sınıfa geçiş yapacağı belirlenmiş olur.
Bu yaklaşım aslında, sonlu durum makinelerindeki ile benzerlik göstermektedir. Anlamsal
sınıfları düğüme, ekleri kenara benzetecek olursak, anlamsal sınıflar arası geçiş ekler ile
sağlanmaktadır. Sözcüklerin alacağı ekler bittiği zaman, sonlu durum makinesi de son duruma
ulaşmış olur.
Sözcüklerin yeni anlamsal sınıfları belirlenirken, Türçe Wordnet’te yer alan o türemiş
sözcüğün kavramsal sınıfı göz önünde bulundurulmuştur. Çünkü Wordnet yalnızca kök
sözcüklerden oluşmamaktadır. Eğer o sözcük Wordnet’te tanımlı değilse, o sözcüğün eş
anlamlısının bulunduğu sınıf tesbit edilerek, sözcüğün yeni sınıfı belirlenmiştir. Diğer bir
yöntemse, mantıksal çıkarımlarda bulunmaktır. “doktor” sözcüğü nasıl ki “meslek sahibi

insan” üst sınıfına tabi ise, “kemancı” sözcüğü de aynı şekilde “meslek sahibi insan” üst sınıfı
altında tanımlanır.

4
4.1

KURALLARIN BELİRLENMESİ
Türeyen Sözcüklerin Yeni Anlamları ve Yeni Kavramsal Sınıfları

Daha önce de bahsedildiği gibi, türeyen sözcükler eski kök halindeki anlamsal sınıf altında
değerlendirilmezler. Farklı bir anlamsal sınıfa geçiş yaparlar. Bunun tesbitine öncelikli olarak,
eklerin kazandırdığı anlamların doğru ve eksiksiz şekilde ortaya koyulması gerekir. Bu
anlamların sebep olduğu tür ve anlamsal sınıf geçişleri de belirlendikten sonra ortaya koyulan
kurallar, veritabanına aktarılarak değerlendirmeye alınır.
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5

UYGULAMANIN GERÇEKLENMESİ

Uygulamanın geliştirimesini özetle ve kabaca adım adım ele alacak olursak:
Türkçedeki eklerin sözcüklere kazandırdığı anlamlar uzun süre araştırılmıştır. Bazı ekler için
bu bilgiye erişilmiştir ancak bazıları için kesin bir sonuca varılamamıştır. Bu noktada
sözlüklerden, türemiş sözcüğün ve onun kök halinin anlamları araştırılarak, gelen ekin
kazandırdığı anlam için çıkarımda bulunulmuştır.
Bulunan tüm ekler veritabanındaki ekler tablosunda, kazandırdığı anlamlar ve eklendiği
sözcükte sebep olduğu tür bilgileri ile birlikte tutulmuştur. Bu tablo her zaman güncellenmeye
açıktır ve eklerin eklendiği sözcüklerde farklı anlamlar kazandırması, keşvedildikçe
gelişebilmektedir. Aynı ek farklı anlam sınıflarındaki sözcüklere birbirinden farklı anlamlar
kazandırabildiği

gerekçesiyle,

ekler

tablosunda

defalarca

tekrar

edecek

şekilde

tutulabilmektedir. Örneğin: -cı eki hem “.. satan kimse” hem de “.. yapan veya çalan kimse”
anlamları kazandırabilmektedir. İlk anlamı “araç” kavramsal sınıfındaki sözcüklere gelirken,
ikincisi “enstrüman” kavramsal sınıfındaki sözcüklere eklenmektedir.
Wordnet örnek alınarak ve sadeleştirilerek oluşturulan hiyerarşik bir kavramsal sınıflar ağacı
söz konusudur. Bu yapı eylemler ve isimler için ayrı ayrı ele alınmıştır. Yalnızca üst kavram
ilişkisinin temel alındığı bu yapıda, Wordnet sadeleştirilerek ve bir takım eklemeler yapılarak
kullanılmıştır. Wordnet’teki detay seviyesine, ihtiyaç oldukça inilebilinir ve daha iyi sonuçlar
elde edilebilinir. Eklemeler yapılan kavramsal sınıflara örnek verecek olursak, “isimler” ana
sınıfı “özel” ve “cins” olarak ayrılmış, Wordnet’in tüm sınıfları “cins” sınıfı altında
toplanırken, tüm özel isimler “özel” kavramsal sınıfına dahil edilmiştir. Örneğin: “kişi
isimleri”, “ülke isimleri” veya “millet isimleri” gibi sınıflar, ek almak konusunda ayrı
değerlendirilmesi gereken sınıflardır.
Eylemler ve isimler tabloları, TDK sözlüğünde tanımlı ve yalnızca kök olan sözcüklerden
oluşmaktadır. Bu sözcüklerin tamamına yer verilememiş olsa da, uygulama sözcüklerin
sesteşlik özelliğini desteklemektedir. Eksik olan sözcükler veritabanına sözcüğün anlamsal
sınıfı göz önünde bulundurularak eklenebilir. Bir sözcük, sesteşli olması sebebi ile birden

61

fazla anlama geleceğinden, her farklı anlam için sözcük ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Örneğin:
“al”, “gül” gibi sözcükler, aynı anda hem eylemler hem de isimler tablolarında tanımlanmıştır.
Kurallar bütünü, hiyerarşik olarak oluşturulan ve bir xml dosyasında tutulan kavramsal
sınıflar baz alınarak oluşturulmuştur. Bu sınıfların tümü, isim sınıfları ve eylem sınıfları
listelerinde oluşturulmuş ve tablolara girdi oluşturmuştur. Örneğin: “enstrüman” sınıfı ile
etiketlenmiş olan “keman” sözcüğü, “enstrüman” sınıfı için tanımlanmış olan tüm kurallara
uymak durumundadır. “Enstrüman” sınıfının hangi ekleri alacağı ve bu ekleri aldıktan sonra
türeyen sözcüğün hangi sınıfa geçiş yapacağı, isim sınıfları tablosunda tanımlanmış
durumdadır. Genelleme yapacak olursak, “keman” sözcüğü “enstrüman” kümesinin bir
elemanıdır ve tüm “enstrüman” sınıfı üyeleri aynı ekleri alır ve aynı sınıflara geçiş yapar.
Kazanacakları anlamlar ortaktır ve farklı olan tek şey kök sözcüğün kendisidir.
5.1

Geliştirilen Veritabanı

Verilerin tutulduğu veritabanı, QT ‘nin geliştirme ortamını olan QSQLITE’ı destekleyen
QSQLITE Administrator aracı kullanılmıştır. Öncelikle veritabanı tasarımı yapılmış, daha
sonra veritabanı üretilmiş ve bu veritabanı içinde yer alması gereken tablolar yaratılmıştır.
Tablolarda tutulması gereken verilerin türleri belirlendi ve tablo kolonları bu şekilde
düzenlendi (int, text ..vs).
Oldukça basit bir kullanıcı arayüzü olan bu araçla, oluşturulan veri dosyaları hangi formatta
olursa olsun (txt, xml, csv) veritabanındaki tablolara “Import” edilmiştir.

Şekil 5.1 : Veritabanı genel görünümü

Şekil 5.2 : Veritabanı tabloları görünümü

Şekil 5.3 : Verilerin dosyalardan veritabanı tablolarına taşınması
Kullanıcı arayüzleri ise, yine QT’nin kütüphaneleri kullanılarak geliştirimiştir ve “QT
Toolbox” ın “sürükle-bırak” mantığı ile gerçeklenmiştir. QT kütüphanesi C++ ile uyumludur
ve Microsoft Visual Studio 2005 ile entegre edilebilmektedir.

Şekil 5.4 : Arayüzlerin geliştirilmesi

5.1.1 Veritabanı Tabloları
5.1.1.1 Ekler Tablosu
Ekler tablosu 4 adet sütun içerir. Bunlar: ek, ekin türü, ekin sözcükte sebep olduğu tür geçişi
ve ekin sözcüğe kazandırdığı anlam şeklindedir. Ekler veritabanına, ses değişimleri göz
önünde bulundurmaksızın eklenmiştir. Örneğin: -adak eki, -edek te olabilmektedir ancak bu
çalışma dahilinde ses değişimleri göz önünde bulundurulmayacaktır. Ekin türü YE: Yapım
Eki ve ÇE: Çekim Eki olarak sınırlandırlmıştır. Ekin eklendiği sözcükte sebep olduğu tür
geçişi ise, ii: isimden isim, ie: isimden eylem, ee: eylemden eylem ve ei: eylemden isim
şeklindedir. Ekin sözcüğe eklenerek kazandırdığı anlam ise, sözcüğün dahil olduğu anlamsal
sınıf ve sözcüğün türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin: cı,YE,ii,.. yapan, onaran
veya satan kimse ve cı,YE,ii,.. etmeyi huy edimiş olan kimse örneklerinde de görüldüğü gibi,
-cı eki “mobilya+cı” ve “uyku+cu” sözcüklerinde farklı anlamlar ifade eder. Ekin anlamı
kısmındaki “..” olan yerlere, sözcüğün anlamı üretildiğinde, sözcüğün kök hali yerleştirilir ve
daha anlaşılır cümlelerle anlamlandırma gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca “???” olan
tanımlar ise, tanımın tahminden yola çıkılarak yapıldığı ve kesin bir yargıya varılamayacağını
ifade etmektedir. “???” olmayan tanımlar, eklerin kazandırdığı anlamları, TDK sözlüğündeki
türemiş sözcüklerin anlamları (türemiş sözcüğün anlamı ile sözcüğün kök anlamı arasındaki
ilişkiden, ekin kazandırdığı anlamın çıkartılması) ve dil bilimcilerin dilbilgisi kitaplarındaki
araştırmalarına dayanarak ortaya koyulmuştur. Toplamda 285 adet ek ve anlamına yer
verilmiştir.
1,a,YE,ii,???,
2,aç,YE,ii,???,
3,adak,YE,ii,.. diye,
4,adak,YE,ii,.. birdenbire,
5,ak,YE,ii,???,
6,al,YE,ii,.. ile ilgili olan,
7,an,YE,ii,???,
8,ay,YE,ii,..a doğru indirilen düz çizgi,
9,cağız,YE,ii,..e karşı sevgi veya acıma duyulması,

10,cal,YE,ii,.. gibi olan,
11,cın,YE,ii,.. ile öne çıkan bir hayvan türü,
12,cı,YE,ii,.. yapan, onaran veya satan kimse,
13,cı,YE,ii,.. satan kimse,
14,cı,YE,ii,.. işiyle uğraşan kimse,
15,cı,YE,ii,.. etmeyi huy edinmiş olan kimse,
16,cı,YE,ii,.. yetiştiren kimse,
17,cı,YE,ii,..ı savunan veya ..dan yana olan kimse,
18,cı,YE,ii,.. oynayan kimse,
19,cıl,YE,ii,..e doğru yaklaşan,
20,cıl,YE,ii,.. yanlısı olan,
21,cıl,YE,ii,..de yetişen veya .. ile beslenen,
22,cıl,YE,ii,..inci sırada yer alan,
23,cak,YE,ii,..e küçültme ve azlık anlamı katar,
24,cak,YE,ii,..ın bütünü ile,
25,cak,YE,ii,..a topluluk ve birliktelik anlamı verir,
26,cak,YE,ii,..a sevgi ve şevkat anlamı verir,
27,cak,YE,ii,..e yakın,
28,can,YE,ii,.. kadar yakın ve içten olan,
29,cık,YE,ii,..in küçülmüş hali,
30,cık,YE,ii,.. sıfatının anlamını pekştirir,
31,cık,YE,ii,..den yer ismi yapar ???,
32,ca,YE,ii,..e eşitlik benzerlik görelik anlamı verir,

33,ca,YE,ii,.. halkı tarafından kullanılan dil,
34,ca,YE,ii,.. süresi boyunca,
35,ca,YE,ii,..dan hayvan ve bitki ismi yapar ???,
36,ca,YE,ii,..ın bütünüyle birlikte,
37,ca,YE,ii,.. bir biçimde,
38,dam,YE,ii,???,
39,daş,YE,ii,.. ile ortaklık eşitlik belirtir,
40,daş,YE,ii,aynı ..tan olan,
41,daş,YE,ii,..si aynı olan,
42,dırık,YE,ii,???,
43,dız,YE,ii,.. vaktinde,
44,gan,YE,ii,.. tane kenarı olan geometri biçimi,
45,gan,YE,ii,..ında bulunan kimse,
46,gı,YE,ii,???,
47,gın,YE,ii,???,
48,gil,YE,ii,..nin ailesi veya içinde bulunduğu topluluk,
49,giller,YE,ii,örneği .. olan bitki/hayvan familyası,
50,giller,YE,ii,.. kişisinin içinde bulunduğu topluluk,
51,ır,YE,ii,.. gibi bir gürültü çıkartarak,
52,kı,YE,ii,..e iyelik aidiyet anlamı verir,
53,kı,YE,ii,.. olan,
54,ıl,YE,ii,..e uygun olacak şekilde,
55,ıl,YE,ii,.. sesine eklenerek ikileme yapar ve o sesi çıkartarak anlamı verir, ..dayarak,

56,ıl,YE,ii,.. ile ilgili olan veya ..e ilişkin,
57,la,YE,ii,???,
58,lam,YE,ii,???,
59,lan,YE,ii,???,
60,leyin,YE,ii,.. olunca (zaman belirteci),
61,lı,YE,ii,.. özelliğine sahip,
62,lı,YE,ii,.. halkından olan kimse,
63,lı,YE,ii,..a mensup olmak anlamı verir,
64,lı,YE,ii,.. nesnesinin birşeyin içinde miktar olarak çok fazla bulunduğu anlamı verir,
65,lı,YE,ii,..u olan,
66,lı,YE,ii,..ten yapılmış veya içinde .. bulunan,
67,lı,YE,ii,içinde .. bulunan,
68,lı,YE,ii,..e bağlı veya .. ile ilgili olan,
69,lı,YE,ii,.. renkli olan,
70,lık,YE,ii,.. olma durumu,
71,lık,YE,ii,..a özgü olan,
72,lık,YE,ii,yer adı bildirir ???,
73,lık,YE,ii,..ın belirttiği anlamlarla ilgili soyut kavramların adını yapar,
74,lık,YE,ii,.. tanesi bir arada bulunan, .. tane alabilen, .. taneden oluşmuş,
75,lık,YE,ii,..a ait veya tahsis edilmiş,
76,lık,YE,ii,.. alet adları yapar ???,
77,lık,YE,ii,.. rengini isimleştirir ???,
78,lık,YE,ii,.. ölçü bildirir,

79,lık,YE,ii,.. meslek anlamı verir,
80,lık,YE,ii,.. üvey akraba anlamı verir,
81,lık,YE,ii,..e giyilen giysi, aksesuar,
82,lık,YE,ii,.. sınırlama, ayırma ölçüt, tahsis anlamı verir,
83,lık,YE,ii,.. özelliğini taşıyan: .. sıfatını isim yapar,
84,lık,YE,ii,.. için kullanılacak olan şey,
85,ıl,YE,ii,sürekli ..lamayı anlatır,
86,la,YE,ii,.. olan,
87,lak,YE,ii,.. olan,
88,lam,YE,ii,.. özelliği baskın olan,
89,lılar,YE,ii,.. sınıfına topluluğuna ait olan,
90,lılar,YE,ii,.. taşıyan veya özelliği olan canlı sınıfı,
91,am,YE,ii,???,
92,man,YE,ii,???,
93,mar,YE,ii,???,
94,msar,YE,ii,.. özelliğine veya bakış açısına sahip benimsemiş,
95,msar,YE,ii,genel olarak her düşünnce ve işi .. olarak değerlendiren,
96,msı,YE,ii,..a benzeyen,
97,msı,YE,ii,..ı az da olsa anımsatan veya ..a çalan,
98,msı,YE,ii,rengi ..e çalan veya ..u andıran,
99,msı,YE,ii,tadı ..e çalan veya ..u andıran,
100,ımtırak,YE,ii,..a benzeyen veya .. gibi,
101,ımtırak,YE,ii,..ı az da olsa anımsatan veya ..a çalan,

102,ın,YE,ii,???,
103,ıncı,YE,ii,.. sayısının sıra sıfatı yani .. numaralı sırada yer alan,
104,ıntı,YE,ii,???,
105,ar,YE,ii,.. sayısının üleştirme sayı sıfatıdır ve her birine .. veya her defasında, .. u bir
arada,
106,ra,YE,ii,.. yer,
107,ra,YE,ii,.. zaman,
108,rak,YE,ii,biraz .. olan,
109,sak,YE,ii,..e benzeyen veya.. gibi olan,
110,sal,YE,ii,.. özelliğine sahip olan,
111,sal,YE,ii,.. ile ilgili ve ona özgü olan,
112,sal,YE,ii,.. ile ilgili olan,
113,sı,YE,ii,..a benzer veya .. gibi,
114,sıl,YE,ii,..u anımsatan,
115,sıl,YE,ii,.. ile ilgili,
116,sıl,YE,ii,parası .. olan,
117,sıl,YE,ii,.. gibi olan,
118,sız,YE,ii,.. özelliğine sahip olmayan, ..sı olmayan,
119,sızın,YE,ii,.. bile geçmeden,
120,sızın,YE,ii,.. olarak,
121,şar,YE,ii,.. sıfatının üleştirme biçimidir, her birine .. , her defasında ..si bir arada olan,
122,şın,YE,ii,.. saçlı ve tenli kimse,
123,ıt,YE,ii,???,

124,at,YE,ii,..tan küçük, az miktarda olan,
125,tay,YE,ii,.. kurulu,
126,tı,YE,ii,..dama sırasında çıkan sesin adı,
127,ız,YE,ii,.. sayısı kadar birbirinin eşi olan,
128,ız,YE,ii,..i bir arada doğan,
129,akla,YE,ee,.. eylemini üst üste tekrar etmek veya üst üste bir kaç kez ..mak,
130,akla,YE,ee,sürekli olarak ..mak,
131,akla,YE,ee,kısa bir süreliğine ..mak,
132,ala,YE,ee,.. eylemini tekrarlı yapmaktır ve eylemde devamlılık sağlanır, sürekli ..mak,
133,ımsa,YE,ee,..ı kendi davranışı veya düşüncesi haline getirmek,
134,al,YE,ee,.. işi yapılmak veya bu işe konu olmak, .. eylemini yapan ve gerçekleştiren belli
değildir (edilgenlik),
135,ın,YE,ee,..mak olayına konu olmak: .. eylemini yapan ve eylemden etkilenen öznedir
(dönüşlülük),
136,ın,YE,ee,..ma durumuna gelmek,
137,ın,YE,ee,.. olmaya başlamak,
138,ar,YE,ee,..masını sağlamak, .. eyleminde özne işi yapmaz bir başkasına yaptırır (ettirgen),
139,ar,YE,ee,.. işini yaptırmak,
140,aş,YE,ee,beraberce ..mak: bir eylemi birlikte yapma anlamı verir (işteş),
141,aş,YE,ee,karşılıklı olarak ..mak: .. eylemini karşılklı yapma anlamı verir (işteş),
142,aş,YE,ee,.. duruma gelmek,
143,at,YE,ee,..masına yol açmak: .. eyleminde özne işi yapmaz bir başkasına yaptırır
(ettirgen),
144,at,YE,ee,.. işini yaptırtmak,

145,tır,YE,ee,.. işini yaptırtmak: n ve ş dönüşlü çatı ekleri sonrası gelirse ettirgen çatı olur ve
.. eyleminde özne işi yapmaz bir başkasına yaptırır,
146,tır,YE,ee,..mesini sağlamak,
147,tır,YE,ee,.. olmasını sağlamak,
148,tır,YE,ee,.. masına sebep olmak,
149,tır,YE,ee,..ma işini yaptırmak,
150,zir,YE,ee,.. işini yaptırtmak: .. eyleminde özne işi yapmaz bir başkasına (yaptırır
ettirgen),
151,a,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi sonucu oluşan durum veya o özelliği gösteren şey,
152,acak,YE,ei,.. eyleminin üzerinde gerçekleştiği nesne,
153,alak,YE,ei,.. eylemini yapmaya eli mahkum,
154,alga,YE,ei,.. eyleminin üzerinde yapıldığı belge,
155,agan,YE,ei,.. eylemine tekrar süreklilik anlamı verir,
156,amak,YE,ei,.. eylemini gerçekleştirmeye vasıta olan nesne,
157,amak,YE,ei,.. eyleminin tekrarlı olarak gerçekleştirilmesi,
158,an,YE,ei,.. eylemini yapan eden,
159,an,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan durum,
160,anak,YE,ei,.. eylemine süreklilik anlamı katar sürekli gerçekleşmekte olması ile ortaya
çıkan durum,
161,arak,YE,ei,.. eylemini yapmaya devam ettikçe,
162,ası,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi umulan dilenen ve istenen,
163,av,YE,ei,???,
164,ay,YE,ei,???,
165,ca,YE,ei,???,

166,cak,YE,ei,.. eyleminin üzerinde gerçekleşmesi mümkün veya gerekli olan,
167,cık,YE,ei,.. eyleminin yapIlması sonucu ortaya çıkan durum veya şey,
168,aç,YE,ei,.. eylemini gerçekleştiren nesne,
169,dı,YE,ei,.. eylemini yapmış olan(geçmiş ve geniş zamanda) anlamı verir ve kalıplaştırır,
170,dık,YE,ei,.. eyleminin gerçekleştiği anlamı verir,
171,ecen,YE,ei,???,
172,ga,YE,ei,.. eylemini gerçekleştiren o özelliği taşıyan,
173,gaç,YE,ei,.. eylemini gerçekleştirmek için kullanılan araç,
174,gan,YE,ei,.. eylemini gerçekleştirmeyi alışkanlık ve itiyat haline getirmiş anlamı verir,
175,gı,YE,ei,.. eylemini gerçekleştirmek için kullanılan nesne,
176,gı,YE,ei,.. eylemi gerçekleştikten sonra ortaya çıkan durum,
177,gıç,YE,ei,.. eylemini yerine getiren kişi,
178,gıç,YE,ei,.. eylemini yerine getiren nesne,
179,gıç,YE,ei,.. eylemini yerine getirmeyi meslek haline getirmiş, o konuda işin ehli olan,
180,gın,YE,ei,.. yapanı olanı bildirir,
181,gın,YE,ei,.. yapılan işi veya nesneyi karşılar,
182,gın,YE,ei,.. eylemine büyüme ve aşırılık anlamı katar,
183,gıt,YE,ei,???,
184,ı,YE,ei,.. eylemini yapabilen veya yapılması sonucu ortaya çıkan,
185,ı,YE,ei,..meye meslek ve özellik anlamı katar,
186,ıcı,YE,ei,.. çokluk aşırılık devamlılık bildirir,
187,ıcı,YE,ei,.. eylemini gerçekleştiren failin niteliğini bildirir,
188,ak,YE,ei,.. eyleminde bildirilen harekete uğramış olan canlı,

189,ak,YE,ei,.. eyleminde bildirilen harekete uğramış olan nesne,
190,ık,YE,ei,.. eylemini gerçekleştirme özelliği gösteren,
191,al,YE,ei,dönüşlü ve edilgen çatılar kurar,
192,kal,YE,ei,.. eylemi gerçekleştikten sonra o şekilde kalma anlamı verir,
193,ıl,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi için gerekli ortam,
194,ıl,YE,ei,..aynı özelliği taşıyan,
195,lı,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi sonucu oluşan durum veya o özelliği gösteren şey,
196,am,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi sonucu oraya çıkan durum,.. eylemiyle ilgili hal,
durum, iş ifade eder, o işten doğan varlıke, yer isimleri yapar: kalıcı nesne isimleri ve
niteleme sıfatları,
197,ma,YE,ei,eylemin gerçekleşmesi sonucu oluşan nesne, eylemlik master yapar,
198,maca,YE,ei,.. eyleminin üzerinde yapılmasına elverişli olan,
199,maç,YE,ei,.. eyleminin oluşması sonucu ortaya çıkan nesne,
200,maç,YE,ei,.. eyleminin oluşması sonucu ortaya çıkan durum,
201,mak,YE,ei,eylemlik yapar ???,
202,mak,YE,ei,emir kipinden fiilin anlamını verir hale getirir,
203,man,YE,ei,eklendiği eylemi gerçekleştiren kişi anlamı verir,
204,mar,YE,ei,eylemin gerçekleşmesine vesile olan gerçekleşmesi sonucu oluşan nesne,
205,maz,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşemeyeceği anlamı taşıyan nesne ve tanım anlamı taşır,
206,mık,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi sonucu oluşan nesne, durum,
207,mış,YE,ei,zamanında .. eylemini gerçekleştirmiş olan veya .. eylemini yapmış olma
özelliği gösteren,
208,msar,YE,ei,.. eylemini gerçekleştirmeye yatkın olan kişilik özelliği,
209,n,YE,ei,.. eyleminin bütünleşmesi sonucu oluşan nesne,

210,ınç,YE,ei,.. eyleminin anlamını pekiştirir, .. eylemi sonucunda içine girilen durum
vurgulanır,
211,enti,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi sonucunda oluşan nesne,
212,ar,YE,ei,.. geniş zaman oldurgan ve ettirgenlik anlamı eylemin geçişlilik derecesi
arttırılmış olur ve bir başkasına yaptırma,
213,sak,YE,ei,.. eylemini gerçekleştiren veya üzerinde eylemin gerçekleştiği kişi, nesne,
214,sal,YE,ei,eklendiği sözcüğe özellik olarak sahip olan anlamı verir,
215,sı,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesinde kullanılan nesne .. eyleminin gerçekleştiği vakit,
216,ış,YE,ei,.. eylemin gerçekleşmesi sonucu içine girilen durum,
217,at,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi sonucunda oluşan nesne,
218,tay,YE,ei,.. eyleminin gerçekleştiği kurum anlamı verir,
219,tı,YE,ei,.. yansımasından isim türeterek o yansımayı nesnelleştirir,
220,tı,YE,ei,.. eyleminin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan durum,
221,az,YE,ei,???,
222,a,YE,ie,.. olma işlemini sürekli hale getirmek,
223,da,YE,ie,.. diye ses çıkartmak,
224,ımsa,YE,ie,.. özelliğini kişilik özelliği ve fikir olaran benimsemek anlamı verir o şekilde
görüş bildirmek, .. görmek, .. bulmak,
225,ık,YE,ie,.. hale gelme eylemi veya .. kalmak,
226,kır,YE,ie,.. yansımasının eylemleşmesi,
227,al,YE,ie,.. duruma gelmek,
228,la,YE,ie,.. sesini çıkartma eylemi,
229,la,YE,ie,.. hale getirmek,
230,lan,YE,ie,.. özelliğine sonradan sahip olmak,

231,lan,YE,ie,tadı .. olmak,
232,lan,YE,ie,.. etmek,
233,lan,YE,ie,..e kapılmak,
234,lan,YE,ie,.. almak,
235,lan,YE,ie,..ı artmak,
236,laS,YE,ie,.. işteş ve dönüşlü çatılar,
237,laş,YE,ie,.. olmak,
238,laş,YE,ie,.. gibi davranışta bulunmak,
239,ar,YE,ie,.. haline dönüşme olayının kendiliğinden gerçekleşmesi eylemi,
240,ar,YE,ie,.. bir renk almak,
241,ar,YE,ie,..li hale gelmek veya getirmek,
242,ar,YE,ie,.. yansımasını eylemleştirir,
243,sa,YE,ie,.. nesnesine sahip olma isteği, .. işlemini gerçekleştirme eylemi,
244,sa,YE,ie,hafifçe .. gibi olmak,
245,sa,YE,ie,.. olduğuna inanmak,
246,sı,YE,ie,.. olmaya yüz tutmak,
247,sı,YE,ie,.. bulmak,
248,sı,YE,ie,..eceği gelmek,
249,im,CE,ii,..nin belirttiği nesnenin kime veya neye ait olduğunu belirtir ve kişi kavramı
verir ve ünlü uyumuna uyar,
250,ı,CE,ii,..a belirtme durumu anlamI katar ve neyi sorusuna cevap verir,
251,a,CE,ii,..e doGru yönelmek,
252,da,CE,ii,..de kalma veya bulunma durumu ve nerede sorusuna cevaptIr,

253,dan,CE,ii,..tan çıkma durumu ve neyden nereden sorusuna cevaptır,
254,ın,CE,ii,..ın tamlayan durumudur ve neyin sorusuna cevap verir,
255,ki,CE,ii,.. ile bağlantı kuran,
256,ki,CE,ii,..a ait olan,
257,ıyor,CE,ee,.. eylemini Simdiki zamanda gerCekleStirmek,
258,dı,CE,ee,.. eylemini belirli geçmiş zamanda gerçekleştirmek,
259,mış,CE,ee,.. eylemini belirsiz geçmiş zamanda gerçekleştirmek,
260,acak,CE,ee,.. eylemini gelecek zamanda gerçekleştirmek,
261,ır,CE,ee,.. eylemini geniş zamanda gerçekleştirmek,
262,a,CE,ee,.. eylemini yapmak istemek,
263,sa,CE,ee,.. eyleminin gerçekleşmesini dilemek,
264,sa,CE,ee,.. eyleminin gerçekleşmesini koşul olarak göstermek,
265,malı,CE,ee,.. eyleminin gerçekleşmesini şart koşmak,
266,sinin,CE,ee,.. eyleminin gerçekleşmesini emretmek,
267,mı,CE,ii,..e pekiştirme anlamı verir (ikileme ile),
268,mı,CE,ii,.. şaşkınlık uyandırır,
269,mı,CE,ee,.. eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediği sorulur,
270,ıl,CE,ee,.. eylemi edilgen ve dönüşlü olur,
271,ın,CE,ee,.. eylemi dönüşlü ve edilgen olur,
272,ış,CE,ee,.. eylemi işteş olur,
273,dır,CE,ee,.. eylemi ettirgen olur,
274,lar,CE,ii,.. gibi ulus ve yer bildiren sözcüklerden sonra gelerek topluluk ve genelleme
belirtir,

275,lar,CE,ii,.. kişisinin içinde bulunduğu aile veya topluluk,
276,lar,CE,ii,..nın ailesi,
277,lar,CE,ii,.. gibi özel adlara benzerlik ve saygı anlamı verir,
278,lar,CE,ii,.. gibi topluluklara seslenmek için kullanılır,
279,lar,CE,ii,.. zaman ve genelleme anlamı verir,
280,lar,CE,ii,.. bilim alanında benzerlik ve aile anlamı veren terimler için kullanılır,
281,lar,CE,ii,bileşik zamanlı tüm eylem çekimlerinde kullanılır

???,

282,lar,CE,ii,.. eylemine eklenerek tekil olan özneye saygı anlamı katar,
283,cı,YE,ii,..cılık ilkesini benimsemiş olan,
284,lık,YE,ii,.. bir ödenen para,
285,cık,YE,ii,..e sevgiyle yaklaşıldığını belirten söz,
5.1.1.2 Eylemler Tablosu
Eylem tablosu 330 adet sözcükten oluşmaktadır. Tamamına burada yer verilmese de, örnek
bir parçası şu şekildedir:
aban,1.1.6.1  “bastırmak” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
abart,1.4.6.1.3.2  “yanlış bilgi vermek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
aç,1.19  “yanlış bilgi vermek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
ağla,1.6.1  “ağlamak” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
ağrı,1.1.4  “ağrımak” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
ak,1.5.5  “durum değiştirmek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
alış,1.7  “değiştirmek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
al,1.13  “ele geçirmek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
andır,1.14 “eşdeğer olmak” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
anır,1.4.6.1.7  “dile getirmek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
anla,1.3.2  “akıl yürütmek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir

art,1.5.5  “durum değiştirmek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
başar,1.15  “başarmak” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
beğen,1.1.1.5  “yanıp tutuşmak” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
bekle,1.3.3  “fikir edinmek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
besle,1.8  “yeme içme eylemi” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
bez,1.1.1.3  “muzdarip olmak” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
bil,1.9  “anlamak” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
bin,1.10  “gitmek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir
boya,1.7  “değiştirmek” eylem sınıfı ile etiketlenmiştir.
5.1.1.3 Eylem Sınıflar Tablosu
Eylemler için tanımlanmış olan sınıflar, bir xml dosyasında hiyerarşik olarak tutulduğu gibi,
veritabanındaki bir tabloda da tutulmaktadır. Sınıf no olarak verilen numaralar, iç içe geçtiği
şekilde numaralar arttırılarak elde edilmiştir. Veritabanında 140 adet eylem sınıfı
tanımlanmıştır ve bir kısmı şu şekildedir:
Xml dosyasındaki hiyerarşik temsili:
<Class no="0" name="Fiil Sınıfları">
<Class no="1.1" name="Algılamak">
<Class no="1.1.1" name="Hissetmek">
<Class no="1.1.1.1" name="Barındırmak"></Class>
<Class no="1.1.1.2" name="Sinirlenmek"></Class>
<Class no="1.1.1.3" name="Muzdarip Olmak"></Class>
<Class no="1.1.1.4" name="Pişman Olmak"></Class>
<Class no="1.1.1.5" name="Yanıp Tutuşmak"></Class>
</Class>
<Class no="1.1.2" name="Farketmek"></Class>
<Class no="1.1.3" name="Rüya Görmek"></Class>
<Class no="1.1.4" name="Ağrımak"></Class>

</Class>
<Class no="1.2" name="Hareket Etmek"></Class>
<Class no="1.3" name="Düşünmek">
<Class no="1.3.1" name="Değerlendirmek"></Class>
<Class no="1.3.2" name="Akıl Yürütmek"></Class>
<Class no="1.3.3" name="Fikir Edinmek"></Class>
<Class no="1.3.4" name="Tasarlamak"></Class>
<Class no="1.3.5" name="İlişkilendirmek"></Class>
<Class no="1.3.6" name="Yoğunlaşmak"></Class>
</Class>
<Class no="1.4" name="Harekete Geçmek">
<Class no="1.5" name="Değişmek">
<Class no="1.5.1" name="Giyinmek"></Class>
<Class no="1.5.2" name="Tersine Dönmek"></Class>
<Class no="1.5.3" name="Dağılmak"></Class>
<Class no="1.5.4" name="Şekil Değiştirmek"></Class>
<Class no="1.5.5" name="Durum Değiştirmek"></Class>
<Class no="1.5.6" name="Uymak"></Class>
<Class no="1.5.7" name="Boyu Değişmek"></Class>
<Class no="1.5.8" name="Modifiye Etmek"></Class>
<Class no="1.5.9" name="Harap Olmak"></Class>
</Class>
<Class no="1.6" name="Dışa Vurmak">
<Class no="1.6.1" name="Ağlamak"></Class>
<Class no="1.6.2" name="Gülmek"></Class>
</Class>
<Class no="1.7" name="Değiştirmek"></Class>

<Class no="1.8" name="Yeme İçme Eylemi"></Class>
<Class no="1.9" name="Anlamak"></Class>
<Class no="1.10" name="Gitmek"></Class>
<Class no="1.11" name="Öğrenmek"></Class>
<Class no="1.12" name="Korkmak"></Class>
<Class no="1.13" name="Ele Geçirmek"></Class>
<Class no="1.14" name="Eşdeğer Olmak"></Class>
<Class no="1.15" name="Başarmak"></Class>
<Class no="1.16" name="İstemek"></Class>
<Class no="1.17" name="Kavga Etmek"></Class>
<Class no="1.18" name="Yaratmak"></Class>
<Class no="1.19" name="Açmak"></Class>
<Class no="1.20" name="Faydalanmak"></Class>
<Class no="1.21" name="Birleştirmek"></Class>
<Class no="1.22" name="Dışarı Atmak"></Class>
</Class>
Veritabanındaki tablosunda tutulma şekli:
5.1.1.4 İsim Tablosu
İsim tablosu 3146 adet sözcükten oluşmaktadır. Tamamına burada yer verilmese de, örnek bir
parçası şu şekildedir:
abajur,1.1.2.2.3.11.4  “cihaz” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
abanoz,1.1.2.1.3.4  “ağaç” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
Abaza,1.2.5  “millet” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
abes,1.1.1.2.7  “özellik” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
abide,1.1.2.2.3.18  “yapı” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
abiye,1.1.2.2.3.4  “örtü” isim sınıfı ile etiketlenmiştir

abla,1.1.2.1.1.31  “akraba” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
abone,1.1.2.1.1.37  “kullanıcı” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
abonman,1.1.1.4.1  “toplumsal ilişki” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
an,1.1.1.5.7.2  “an” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
acemi,1.1.1.2.2  “kişisel özellik” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
acı,1.1.1.2.3.3.1  “duygu” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
acil,1.1.1.2.7  “özellik” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
aciz,1.1.1.2.6.33  “güçsüzlük” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
acube,1.1.2.1.1.21  “vasıfsız insan” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
acur,1.1.2.1.3.3  “sebze” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
aç,1.1.1.2.7.7  “vücut özelliği” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
açelya,1.1.2.1.3.1  “çiçek” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
ada,1.1.2.2.2.6  “coğrafi oluşum” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
şak,1.1.1.8.2.9.1  “ani çıkan güçlü ses” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
Avustralya,1.2.6.1  “kıta” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
Mikail,1.2.3.5  “melekler” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
fosfor,1.1.2.2.15  “kimyasal element” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
fayton,1.1.2.2.3.11.3  “taşıt” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
dört,1.1.1.5.1.1  “sayı” isim sınıfı ile etiketlenmiştir
5.1.1.5 İsim Sınıflar Tablosu
İsimler için tanımlanmış olan sınıflar, bir xml dosyasında hiyerarşik olarak tutulduğu gibi,
veritabanındaki bir tabloda da tutulmaktadır. Sınıf no olarak verilen numaralar, iç içe geçtiği
şekilde numaralar arttırılarak elde edilmiştir. Veritabanında 445 adet isim sınıfı tanımlanmıştır
ve bir kısmı şu şekildedir:

Xml dosyasındaki hiyerarşik temsili:
<Class no="0" name="İsim Sınıfları">
<Class no="1.1" name="Cins">
<Class no="1.1.1" name="Soyut">
<Class no="1.1.1.1" name="Zaman"></Class>
<Class no="1.1.1.2" name="Özellik"></Class>
<Class no="1.1.1.3" name="Uzay"></Class>
<Class no="1.1.1.4" name="İlişki">
<Class no="1.1.1.4.1" name="Toplumsal İlişki"></Class>
<Class no="1.1.1.4.2" name="Mekansal İlişki"></Class>
<Class no="1.1.1.4.3" name="Sahiplik"></Class>
<Class no="1.1.1.4.4" name="Matematiksel İlişki"></Class>
<Class no="1.1.1.4.8" name="Dilbilimsel İlişki">
<Class no="1.1.1.4.8.1" name="Gramer İlişkisi"></Class>
<Class no="1.1.1.4.8.2" name="Anlam İlişkisi"></Class>
</Class>
</Class>
</Class>
<Class no="1.1.2" name="Somut">
<Class no="1.1.2.1" name="Canlı">
<Class no="1.1.2.1.1" name="İnsan">
<Class no="1.1.2.1.1.1" name="Yetişkin"></Class>
<Class no="1.1.2.1.1.2" name="Kapitalist"></Class>
<Class no="1.1.2.1.1.3" name="İletişim Kuran Kişi"></Class>
<Class no="1.1.2.1.1.38" name="Meslek Sahibi İnsan"></Class>
</Class>
<Class no="1.1.2.1.2" name="Hayvan"></Class>

<Class no="1.1.2.1.3" name="Bitki"></Class>
<Class no="1.1.2.1.4" name="Mikroorganizma"></Class>
</Class>
</ Class>
</Class>
<Class no="1.2" name="Özel">
<Class no="1.2.1" name="Devlet Kurumları"></Class>
<Class no="1.2.2" name="Kişi İsimleri"></Class>
<Class no="1.2.3" name="Dini Terimler">
<Class no="1.2.3.1" name="Mezhepler"></Class>
<Class no="1.2.3.2" name="Kutsal Kitaplar"></Class>
<Class no="1.2.3.3" name="Peygamberler"></Class>
<Class no="1.2.3.4" name="Yaratıcı"></Class>
</Class>
<Class no="1.2.4" name="Dil"></Class>
<Class no="1.2.5" name="Millet"></Class>
<Class no="1.2.6" name="Yer">
<Class no="1.2.6.1" name="Kıta"></Class>
<Class no="1.2.6.2" name="Ülke"></Class>
<Class no="1.2.6.3" name="İlçe/Köy/Sokak/Cadde"></Class>
</Class>
<Class no="1.2.7" name="Özel Günler"></Class>
<Class no="1.2.8" name="Yazılı/Sözlü Basın"></Class>
<Class no="1.2.9" name="Ünvan"></Class>
<Class no="1.2.10" name="Coğrafi Terimler"></Class>
<Class no="1.2.11" name="Takma İsimler"></Class>
<Class no="1.2.12" name="Astrolojik Terimler"></Class>

<Class no="1.2.13" name="Haftanın Günleri"></Class>
<Class no="1.2.14" name="Aylar"></Class>
</Class>
</Class>
Veritabanındaki tablosunda tutulma şekli:
İki örnek isim sınıfı üzerinden kuralların veritabanında ne şekilde tutulduğunu inceleyecek
olursak:
1.1.2.2.5.3.1,Vücut Parçası,65-81-90-96-113-31-40-118,1.1.1.2-1.1.2.2.3.11.5-1.1.2.1-1.1.1.21.1.1.2-1.1.2-1.1.2.1.1-1.1.1.2
Ele aldığımız sözcük “kol” olsun.
Çizelge 5.1 : “kol” sözcüğünün incelenmesi
Aldığı Ek No
65
81

Aldığı Ek
-lı
-lık

90

-lılar

96

-msı

113

-sı

31

-cık

40
118

-daş
-sız

Ekin Kazandırdığı Anlam
Sözcüğün Geçtiği Yeni Sınıf
kollu: kolu olan
özellik
kolluk: kola giyilen
ekipman
giysi/aksesuar
kollular: kol taşıyan veya
canlı
özelliği olan canlı sınıfı
kolumsu: kola benzeyen, kol
özellik
gibi
kolsu: kola benzer veya kol
özellik
gibi
kolcuk: kola aşağılama veya
somut
acıma anlamı verir
koldaş: aynı koldan olan
özellik
kolsuz: kolu olmayan
özellik

1.1.1.5.1.1,Sayı,44-103-105-127-74,1.1.1.2.1.4-1.1.1.7.1.1-1.1.1.2-1.1.1.2-1.1.1.2
Ele aldığımız sözcük “dört” olsun:
Çizelge 5.2 : “dört” sözcüğünün incelenmesi
Aldığı Ek No
44

Aldığı Ek
-gan

103

-ıncı

105

-ar

Ekin Kazandırdığı Anlam
Sözcüğün Geçtiği Yeni Sınıf
dörtgen: dört tane kenarı
şekil/çizim
olan geometri biçimi
dördüncü: dört sayısının sıra
sıra
sıfatı yani dört numaralı
sırada yer alan
dörder: dört sayısının
özellik
üleştirme sayı sıfatıdır ve
her birine dört veya her

defasında dördü bir arada
127

-ız

74

-lık

dördüz: dört sayısı kadar
birbirinin eşi olan
dörtlük: dört tanesi bir arada
bulunan, dört tane alabilen,
dört taneden oluşmuş

özellik
özellik

5.1.2 Tabloların Birbirleri ile Olan İlişkileri
Veritabanında yer alan tabloların birbirleri olan ilişkisi, aşağıdaki şekil üzerinde açıklanmıştır.

Şekil 5.5 : Tablo İlişkileri

5.2

Geliştirilen Yazılım

Bu çalışma dahilinde iki farklı program geliştirilmiştir. Programın ilki, kullanıcı
etkileşimlidir. Veritabanına sözcük ekleme, bu sözcüğe anlamsal sınıf tanımlama, bu
sözcükten yeni sözcükler türetme ve türeyen sözcükler üzerinden yeni sözcükler türetme
özellikleri mevcuttur. Diğer program ise, sözcükler ve tanımlanmış kurallar ışığında tüm
söcükleri 1.türeme düzeyinde üretir ve anlamlarını bir dosyaya kaydeder. Bu programın amacı
ise, istatistik çıkartılması için gerekli verileri toplu olarak elde etmektir. Bu çıktı dosyaları
insanlar tarafından değerlendirilerek, oluşturulan anlamların doğru olup olmadığı sınanmıştır
ve istatistik kısmında ele alınmıştır.
5.2.1 Programların Çalışma Mantığı
Öncelikli olarak kök halde olan bir sözcüğü ele alalım. Bu sözcüğün dahil olduğu sınıfa göre
alacağı ekleri inceleyelim. Örneğin:
“Dört” sözcüğü, “sayı” sınıfına dahildir. Sayı sınıfının veritabanındaki numarası: 1.1.1.5.1.1
şeklindedir. Bu sınıfın alacağı ekler listesi: 44-103-121-127-74
Bu sınıfın ek aldıktan sonra geçeceği yeni sınıflar: 1.1.1.2.1.4-1.1.1.7.1.1-1.1.1.2-1.1.1.21.1.1.2
Daha detaylı olarak ele alırsak:
Çizelge 5.3 : “dört” sözcüğünün 1. düzeyde detaylı incelenmesi
EK NO

EK

EKİN

GEÇİŞ

GEÇİŞ YAPTIĞI

KAZANDIRDIĞI YAPACAĞI SINIF SINIF

44

ANLAMI

NO

-gan

dört tane kenarı

1.1.1.2.1.4

dörtgen

olan geometri

Şekil/Çizim

biçimi
103

-ıncı

dört sayısının sıra 1.1.1.7.1.1

dördüncü

sıfatı yani dört

Sıra

numaralı sırada
yer alan
121

-şar dörder

dört sıfatının
üleştirme

1.1.1.2

Özellik

biçimidir ve her
birine dört veya
her defasında
dördü bir arada
olan
127

-ız dördüz

dört sayısı kadar

1.1.1.2

Özellik

1.1.1.2

Özellik

birbirinin eşi olan
74

-lık dörtlük

dört tanesi bir
arada bulunan,
dört tane
alabilen, dört
taneden oluşmuş

“Şekil/Çizim” sınıfının veritabanındaki numarası: 1.1.1.2.1.4 şeklindedir. Bu sınıfın alacağı
ekler listesi: 97
Bu sınıfın ek aldıktan sonra geçeceği yeni sınıflar: 1.1.1.2
Daha detaylı olarak ele alırsak:
Çizelge 5.4 : “dört” sözcüğünün 2. düzeyde detaylı incelenmesi - 1
EK NO

EK

EKİN

GEÇİŞ

GEÇİŞ YAPTIĞI

KAZANDIRDIĞI YAPACAĞI SINIF SINIF

97

ANLAMI

NO

-msı

dörtgeni az da

1.1.1.2

dörtgenimsi

olsa anımsatan

Özellik

veya dörtgene
çalan
“Sıra” sınıfının veritabanındaki numarası: 1.1.1.7.1.1 şeklindedir. Bu sınıfın alacağı ekler
listesi: 22
Bu sınıfın ek aldıktan sonra geçeceği yeni sınıflar: 1.1.1.2
Daha detaylı olarak ele alırsak:

Çizelge 5.5 : “dört” sözcüğünün 2. düzeyde detaylı incelenmesi - 2
EK NO

EK

EKİN

GEÇİŞ

GEÇİŞ YAPTIĞI

KAZANDIRDIĞI YAPACAĞI SINIF SINIF
22

ANLAMI

NO

-cıl

dördüncü sırada

1.1.1.2

dördüncül

yer alan

Özellik

“Özellik” sınıfının veritabanındaki numarası: 1.1.1.2 şeklindedir. Bu sınıfın alacağı ekler
listesi: 83
Bu sınıfın ek aldıktan sonra geçeceği yeni sınıflar: 1.1.1.7
Daha detaylı olarak ele alırsak:
Çizelge 5.6 : “dört” sözcüğünün 2. düzeyde detaylı incelenmesi - 3
EK NO

EK

EKİN

GEÇİŞ

GEÇİŞ YAPTIĞI

KAZANDIRDIĞI YAPACAĞI SINIF SINIF
83

ANLAMI

NO

-lık

dörder özelliğini

1.1.1.7

dörderlik

taşıyan: dörder
sıfatını isim yapar

Durum/Hal/Vaziyet

Şekil 5.6 : “dört” sözcüğünün tanımlı ekler dahilindeki türeme davranışı
5.2.2 Akış Diyagramları
İki farklı program ile, çalışma kolaylığı sağlanması amaçlanmıştır. Daha önce de bahsedildiği
gibi ilkinde, veritabanındaki bilgilerin tek tek analiz edilme imkanı sunulur. Her sözcük
aranabilir ve türetilebilir. Sözcük yoksa veritabanına eklenebilir. Eğer varsa, dahil olduğu
sınıf ve türeme kurallarına uyularak, türeyen sözcükler listelenebilir. Listelenen sözcük te
seçilerek yeniden türetilebilir, ta ki o sözcüğün türeme bilgisi tükenene dek.

Şekil 5.7 : Ana programın akış diyagramı

İkincisinde, veritabanında mavcut olan tüm sözcüklerin, 1.dereceden türemiş sözcükleri
üretilir ve anlamlarıyla birlikte 2 farklı dosyaya kaydedilirler: isimler ve eylemleri içeren .csv
uzantılı dosyalar. Eğer üretilen sözcükler, veritabanına atılır ve yeniden üretilirse, bu kez
1.dereceden türeyen sözcükler kullanılarak, 2.dereceden türeyen sözcükler üretilerek
kaydedilir. Türeyen 2.dereceden türemiş sözcükler kullanılaraksa, 3.dereceden türeyen
sözcükler üretilir. Bu şekilde her düzeyde sözcük üretilme imkanı elde edilir ve başarı oranı
ölçülebilir.

Şekil 5.8 : Toplu sözcük türetme programı akış diyagramı
5.2.3 Arayüzler
Projenin arayüzleri, kullanıcıyı doğru yönlendirmek ve veritabanındaki verileri güncellemeye
açık olacak bir şekilde geliştirilmiştir. Veritabanı güncelleme işi, yalnızca yetkili kişi
tarafından olmalıdır. Bu sebeple bir kullanıcı doğrulama ekranına yer verilmiştir. Kullanıcı
ismi ve şifre doğrulandıktan sonra, kullanıcı etkileşimli diğer arayüzlere erişebilir.

Şekil 5.9 : Kullanıcı girişi
Eğer kullanıcı doğru kullanıcı ismi ve şifreyi girerse, aranacak olan kök sözcük, arayüzden
girilir. Sözcük türü de seçilir ki, doğru veritabanı tablosundan arama yapılabilsin. Sözcük
eylem ise “Eylem”, isim kökenli ise “İsim” seçeneği seçilir ve aranmak istenen sözcük
kutucuğa yazılır.

Şekil 5.10 : Sözcük girişi
Eğer sözcük kutucuğu boş bırakılarak “ARA” butonuna basılırsa, kullanıcı düzgün bir sözcük
girilmesine zorlanır.

Şekil 5.11 : Uyarı mesajı
Eğer kutucuğa bir sözcük girilmişse ve bu sözcük veritabanında yoksa, sözcüğü veritabanına
eklemek isteyip istemediği, kullanıcıya sorulur.

Şekil 5.12 : Veritabanı sorgusu sonucu (sözcük tablolarda yoksa)
Veritabanına eklenecek olan sözcüğün, dahil olduğu kavramsal sınıf, ağaç yapısı şeklindeki
listeden seçilir. “+” yazan kutucuğa tıkladıkça, o kavramsal sınıf altındaki diğer sınıflar
listelenir. Üst sınıflar yukarıda, alt sınıflar daha aşağıda olacak şekilde sıralanırlar.

Şekil 5.13 : Hiyerarşik sınıflar listesi
Sözcük eklendikten sonra, bir bilgi mesajı ekranda belirir. Bu mesaj kutucuğundan, yeni bir
arama yapmak üzere “BAŞA DÖN” veya programı tamamen kapatmak için “KAPAT”
seçenekleri tercih edilebilir.

Şekil 5.14 : Eklenme sonucu seçenekler: başa dön veya programı sonlandır
Veritabanında varolan bir sözcük sorgulanacak olursa, önceki ekranda olduğu gibi yine
sözcük türü seçilir, kutucuğa sözcük yazılır ve “ARA” butonuna basılır.

Şekil 5.15 : Kayıtlı olan bir sözcüğün sorgulanması
Eğer sözcük veritabanında yer alıyorsa, sözcüğün hangi sınıfla tanımlanmış olanı için arama
yapılmak istendiği bilgisi alınır. Çünkü bir sözcük aynı anda farklı anlamlara sahip
olabilir(sesteşlik) ve dolayısıyla farklı anlamsal sınıflarla tanımlanabilir. Listelenenler
arasından istenen sözcük seçilir ve “TAMAM” butonuna basılır.

Şekil 5.16 : Sesteş sözcüklerden birisinin sınıfına bakılarak tercih edilmesi
Eğer seçilen sınıf için türeme-anlam kuralları belirlenmemişse, bu bir uyarı mesajı ile
belirtilir. İstenirse “BAŞA DÖN” butonu ile en başa dönülür veya “SÖZCÜĞE YENİ SINIF
TANIMLA” butonu ile sözcük için kuralları tanımlı olan bir başka sınıf seçilebilir.

Şekil 5.17 : Uyarı mesajı
Eğer seçilen sınıf için kurallar tanımlanmışsa, sözcüğün kavramsal sınıfı, sözcüğün alacağı
ekler listesi ve bu eklerle üretilecek olası tüm sözcükler, kavramsal sınıfları ve anlamları ile
birlikte, alt kısımda listelenir. İstenirse türeyen yeni sözcük üzerinden türetme işine devam
edilebilir. Seçilen kelimeye tıklanır ve “SEÇİLEN KELİMEYİ ARA/TÜRET” butonu
seçilirse, bu sözcük için sorgulama işlemi devam eder. “BAŞA DÖN” butonu ile program
sorgulama ekranına geri döner ve “KAPAT” seçimi ile program sonlandırılabilir.

Şekil 5.18 : Sorgu sonuç ekranı
Sözüklerin tamamını, kurallar bütününü göz önünde bulundurarak türeten ve isimleri belli
dosyalara kaydeden bir modül mevcuttur. Burada amaç, türeyen yeni sözcükler ve bu
sözcüklerin anlamlarının listelendiği 2 farklı dosya (veritabanındaki tüm isim kökenli
sözcükler ve eylem kökenli sözcükler) üretmektir. Bu dosyalar, tek tek kontrol edilerek
oluşturulan anlamların doğru olup olmadığı sınanır ve istatistik çıkartılır.

Şekil 5.19 : Kullanıcı girişi
Varsayılan isimler: uretilenIsimler/Filler.csv şeklindedir ancak, kutucuklara yazılan isimler
önceliklidir. İsim kısımları boş geçilirse, varsayılan isimler dosyalara isim olarak verilir.

Üretilen dosyalarda, sözcüklerin 1.seviye (yalnızca 1 ek alan) halleri mevcuttur. Türeyen
sözcükler veritabanına atılarak,

2/3/4. düzeyde (2/3/4 ek almış olan) yeni sözcükler

türetilebilir.

Şekil 5.20 : Dosyalara isim verme arayüzü
Üretme işlemi sonucu çıkan mesaj kutucuğu, işlemin bitip bitmediği konusunda bilgi verir.

Şekil 5.21 : Sonuç mesajı
5.3

Program Çıktısı ve İstatistik Sonuçları

Programların genel çalışma mantığı, girdi ve çıktıları özetle aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Sözcük öncelikle isimlerin ve eylemlerin tutulduğu veritabanında sorgulanarak bulunur. Ana
sonra sözcük için tanımlanan kurallar ışığında, alacağı ekler ve kazanacağı anlamlar tesbit
edilir. Yeni oluşturulan sözcük, isimler veya eylemler tablolarına girdi oluşturur.

Şekil 5.22 : Uygulamadaki veri akışı

İstatistikler için yazılan program ile, sözcükler üretilmiştir. Öncelikle 1.düzeyde yani aldığı
ilk ekle elde edilen sözcükler ve anlamları değerlendirilmiştir. Daha sonra bu sözcükler
veritabanına eklenmiş ve onlara gelecek 2.düzey eklerle elde edilen sözcükler ve anlamları
değerlendirilmiştir. Son olarak ta 2.düzeyde elde edilen sözcükler veritabanına eklenmiş ve
3.düzeyde bu sözcüklere gelecek olası ekler ile yeni sözcükler üretilmiştir. Daha açık şekilde:
“dört” sözcüğünden 1.düzeyde gelen eklerden bir tanesi ve türeyen sözcük şu şekildedir:
dört + üz  dört sayısı kadar birbirinin eşi olan
1.düzeyde ek
“dördüz” sözcüğü veritabanına eklenerek, bu sözcüğe 2.düzeyde gelen eklerden bir tanesi ve
türeyen sözcük şu şekildedir:
dördüz + leş  dördüz olmak, dördüz duruma gelmek
2.düzeyde ek
“dördüzleştir” sözcüğü veritabanına eklenerek, bu sözcüğe 3.düzeyde gelen eklerden bir
tanesi ve türeyen sözcük şu şekildedir:

dördüzleş + tir  dördüz olmasını sağlamak, dördüz duruma gelmesini sağlamak
3.düzeyde ek

Çizelge 5.7 Birinci düzey ekler çalışmasında kullanılan sözcükler
Teste giren sözcük türü
İsim
Eylem

Teste giren sözcük sayısı
3146
330

Çizelge 5.8 Birinci düzey ekler çalışmasından elde edilen sonuçlar
Elde edilen
sözcükler sayısı
İsimden türeyen isimler
İsimden türeyen eylemler
Eylemden türeyen eylemler
Eylemden türeyen isimler
Toplam

15406
3524
836
1593
21359

Elde edilen anlamlı
sözcükler sayısı

Elde edilen anlamlı
sözcükler yüzdesi (%)

13264
3320
666
1586
18836

%86.1
%94.2
%79.7
%99.6
%88.2

Çizelge 5.9 İkinci düzey ekler çalışmasında kullanılan sözcükler
Teste giren sözcük türü
İsim
Eylem

Teste giren sözcük sayısı
110
30

Çizelge 5.10 İkinci düzey ekler çalışmasından elde edilen sonuçlar
Elde edilen
sözcükler sayısı
İsimden türeyen isimler
İsimden türeyen eylemler
Eylemden türeyen eylemler
Eylemden türeyen isimler
Toplam

277
83
219
99
678

Elde edilen anlamlı
sözcükler sayısı
224
61
168
99
552

Elde edilen anlamlı
sözcükler yüzdesi (%)
%80.9
%73.5
%76.7
%100
%81.4

Çalışmanın Kullanım Alanları

5.4

Bu çalışmanın amaçları arasında:
•

Arama motorlarına Türkçe sözcüklerin biçimbirimsel çözümlemesi yapılarak, aldığı
eklere göre çıkarttığı anlamları aramaya dahil edilerek aramanın detaylandırılması,

•

Sözcüklerin aldığı eklere göre dahil olduğu anlamsal sınıfın çıkartılması sebebiyle
metin sınıflandırılmasında kolaylık,

•

Yabancıların Türkçe öğrenmesinde, daha az ezber (yalnızca kök sözcükler ve ekler) ve
mantıklı kurallar bütünüyle hız kazandırılması veya fikir yürütebilmesininin
sağlanması,

•

Sözlüklerde yer verilmeyen, gündelik hayatta çok sık veya hiç kullanılmayan
sözcüklerin anlamları hakkında çıkarımda bulunabilmek:
Bu çalışma ile, biçimbirimsel analizde olmayan sözcükler de üretilebilir. Çünkü tüm
sözcükler, sırf koprusta yer verilmediğinden üretilmeyebilmektedir. Bu sözcüğün
TDK sözlüğünde olmayışı, gündelik hayatta kullanılmadığı veya anlamsız olduğu
anlamına gelmemektedir. Örneğin:
eflatun  eflatun + laş + mak = eflatunlaşmak sözcüğü TDK büyük sözlükte yer
almamaktadır.

Oysa

ki kararmak

sözcüğü,

aynı sözlükte

yer

almaktadır.

“Eflatunlaşmak” sözcüğü, sık kullanılmasa da yanlış bir sözcük değildir ve
kullanılması sonucunda bir anlam kargaşasına sebep olmaz.
•

Türemiş sözcüklerin anlamlandırılmasını standart hale getirebilmek:
TDK’da aynı türemiş sözcüklere farklı anlamlar verilebilmektedir. Oysa ki bu şekilde,
kurallara bağlı olarak üretilen anlamlarla standartlaşma sağlanabilinir.
keman  keman + cı = kemancı: Keman yapan veya çalan kimse
saz  saz + cı = sazcı : 1. Saz çalan kimse, sazende
2. Saz yapan veya satan kimse.

•

Türkçenin düzensiz değil, büyük oranda kurallı bir dil olduğunu gösterebilmek yer
almaktadır.

•

Ayrıca, bu çalışmanın başka diller yerine Türkçe için anlamlı olması da çalışmanın
yapılması açısından motive edici ve önemlidir.

•

Bir başka uygulama alanı da, köklerden türetilen anlamlar ile, sözlükte bulunan
anlamların kıyaslanması ve bir rapor oluşturulması olabilir.

•

Alt-üst kavram ilişkisi bakımından, Türkçe Wordnet’i otomatik olarak üretmek söz
konusu olabilir. Kelime ayıklamak oldukça zahmetli bir iştir ve elle yapılması çok
uzun zaman almaktadır. Üstelik hata yapmaya da çok açıktır. Kavramsal sözlükte altüst ilişkisine göre etiketlenmiş ve uygun seviyeye eklenmiş sözcüklerle, anlamları

tesbit edilmiş ekler bu çalışmanın girdisini teşkil eder. Türemiş kelimenin anlamı ve
sözlükteki yeni anlamsal sınıfı, bu çalışmanın çıktısıdır. Kurallar bütünü değiştirilerek,
üretilen sözcüklerin yeni anlamsal sınıfı da değiştirilebilir. Etiketlemede yapılacak
hata, kurallar değiştirilerek kolayca düzeltilebilinir. Sözcüklerin tanımları ise, tek bir
kaynaktan çıkacağı için, standart olacaktır.

6

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu tez çalışmasında, Türkçe’nin sondan eklemeli ve türetken olması özellikleri kullanılmıştır.
Bu özelliklerin bir arada olmasıyla, kurallı türetken bir dil olduğu ve türetilen yeni kelimelerin
anlamlarının, kök ve gelen eklerin anlamları göz önünde bulundrularak ortaya çıkartılacağı
gösterilmiştir. Kökler alt-üst kavramsal sınıflarına dahil edilerek, anlamsal bir ağ
oluşturulmuştur. Eklerin köklere kazandırdığı anlamlar, eklendiği kökün bulunduğu sınıfa
göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kökler, gelen ekin kazandırdığı anlam dahilinde, yeni bir
başka sınıfa tabi olmaktadır.
Daha başarılı sonuçlar elde edebilmek için, dilbilimcilerle birlikte çalışmak gerekmektedir.
Eklerin köke kazandırdığı anlamlar bazı durumlarda kestirilememiştir. Daha fazla sayıda ek
kullanım örneği göz önünde bulundurulmalıdır.
Ayrıca kelime köklerinin anlamları dahilinde, doğru şekilde sınıflandırılması başarı açısından
önemlidir. Kökün yanlış bir sınıfa dahil edilmesi, yanlış ekleri alma durumuna sebep
olabilmekte ve yeni üretilen kelimeye yanlış anlamlar yüklenebilmektedir. Bu noktada,
Türkçe Wordnet’in kullanımından yola çıkılması, hatta bu çalışma ile birleştirilmesi ve
özellik olarak Wordnet’e katılarak Wordnet’in zenginleştirimesi söz konusu olabilir.
Üretilen yeni kelimelerin doğru şekilde yazılması, Türkçedeki ses değişimleri (yumuşama,
sertleşme, ses düşmesi..vb) göz önünde bulundurulmamıştır. Ses değişimleri için ayrı bir
uygulamanın, anlamsal yapıyı inceleyen bu tez çalışmasına dahil edilmesi türeyen sözcüklerin
anlaşılması açısından daha iyi sonuç verecektir.
Bu çalışma ışığında, sözcüklerin kazanacağı gerçek anlamlar, çağrıştıracağı ilk anlamlar
üzerinde durulmuştur. Oysa ki daha detaylı bir çalışma ile, mecaz anlam ve yan anlam gibi
özellikler de göz önünde bulundurulabilir. Bu gibi anlamları yeni ekler alarak kazanan
sözcüğün, yeni anlamına bakılarak geçeceği sınıfın kestirilmesi sağlanabilir.
Yazılımı C++, arayüz ve veritabanı QT kütüphaneleri kullanılarak geliştirilmiştir. Veritabanı
sorgularında hız ve performanstan yana bir sıkıntı gözlenmemiştir.
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