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KISALTMALAR

ASL : American Sign Language (Amerikan İşaret Dili)
BSL : British Sign Language (İngiliz İşaret Dili)
CoNLL : Conference on Natural Language Learning

(Doğal Dil Öğrenme Konferansı)
CODA : Child Of Deaf Adult (Sağır Ebeveyne Sahip Çocuk)
DDİ : Doğal Dil İşleme
DGS : Deutsche Gebärdensprache (Alman İşaret Dili)
ELAN : EUDICO Linguistic Annotator (EUDICO Dilsel Açımlayıcı)
HamNoSys : Hamburg Notation System (Hamburg Notasyon Sistemi)
H-Anim : Humanoid Animation (İnsanımsı Animasyon)
LSE : Lengua de Signos Española (İspanyol İşaret Dili)
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı
MWE : Multi Word Expression (Çok Sözcüklü İfade)
NLP : Natural Language Processing (Doğal Dil İşleme)
OWL : Web Ontology Language (Ontoloji Örün Dili)
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(İşaretleme Jest Biçimlendirme Dili)
SWE : Single Word Expression (Tek Sözcüklü İfade)
SWML : SignWriting Markup Language

(SignWriting Biçimlendirme Dili)
TDK : Türk Dil Kurumu
TİD : Türk İşaret Dili
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
XML : eXtensible Markup Language

(Genişletilebilir Biçimlendirme Dili)
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YAZILI TÜRKÇE DİLİNDEN TÜRK İŞARET DİLİNE (TİD)
MAKİNE ÇEVİRİSİ SİSTEMİ

ÖZET

İşitme engelli bireyler, yazı ve söz ile haberleşen engelsiz bireylerden farklı olarak,
el ve beden hareketlerine dayalı işaret dilleri ile haberleşmektedirler. İşaret
dilleri, işitme engelli bireylere ait doğal diller olup diğer işitsel doğal diller gibi
toplumların yaşadığı coğrafi ve kültürel çevreye göre farklılaşmaktadır. Türk
İşaret Dili ülkemizde resmi olarak tanınan ve Türkiye’de yaşayan sağır bireylerin
kullandığı doğal dildir. İşitme engelli bireylerin engelsiz bireyler ile yazılı veya
sözlü yollarla rahat iletişim kuramamaları, bu bireylerin bilgiye ulaşmalarında,
eğitimlerinde ve iş olanaklarına erişimlerinde çeşitli sorunlara neden olmaktadır.
Teknolojinin günümüzde ulaştığı seviye sayesinde bu tür sorunlara bilgisayar
destekli çözümler üretilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda, işitsel ve işaret dilleri
arasındaki çevirinin belirli bir düzeyde otomatik olarak yapılmasını mümkün
kılan çeviri sistemleri ön plana çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşayan sağır
toplumlarına ait işaret dilleri için makine çevirisi alanındaki çalışmalar artarak
devam etmesine rağmen henüz Türk İşaret Dili için bu konuda bir çalışma
yapılmamıştır.
Bu tez kapsamında, yazılı Türkçe’den Türk İşaret Diline makine çevirisi
için gerekli olan bilgisayarlı çeviri altyapısının oluşturulması hedeflenmiştir.
Tez çalışması bu konuda yürütülen ilk akademik çalışma olma niteliğindedir.
Oluşturulan çeviri sisteminin çıktısının makine-okunur bir biçimde ve bu yolla
animasyon sistemlerine (avatar veya insansı robot) girdi oluşturabilir nitelikte
olması hedeflenmiştir. Bu amaçla, işaret dillerinin bilgisayar ile işlenebilmesine
yönelik gösterimler, Türkçe-TİD makine çevirisinde kullanılacak Türk İşaret
Dilinin dilbilgisi özellikleri, Türkçe-TİD makine çevirisinde kullanılacak doğal dil
işleme yöntemleri, işaret dilleri üzerine yapılmış makine çevirisi çalışmaları, işaret
dilleri için geliştirilmiş sayısal sözlükler, işaret dilleri çözümleme ve etiketleme
altyapıları incelenmiştir. İstatistiksel makine çevirisi sistemleri için vazgeçilmez
olan büyük boyutlu makine-okunur paralel veri kümelerinin Türkçe-TİD dil çifti
için var olmaması nedeniyle, Türkçe’den-TİD’e ilk makine çevirisi denemesi olan
bu tez çalışmasında kural tabanlı makine çevirisi yöntemleri tercih edilmiştir.
Bu çerçevede, çalışmamızın bilime yaptığı katkılar aşağıda sıralanmıştır:

(i) Türk İşaret Dilinin makine-okunur bilgi temsili oluşturulmuş,
(ii) İşitsel bir dil ile bir işaret dili arasında bağlılık analizi yöntemine dayalı

ağaçyapılı paralel derlem çalışması yapılmış,
(iii) Bilgisayarlı çeviri çalışmalarında kullanılabilecek nitelikte etiketlemeleri

mümkün kılan Türk İşaret Dili sayısal sözlük altyapısı oluşturulmuş,
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(iv) İşaret dili söylemlerinin dilbilimsel etiketlenmesinde yaygın olarak kullanılan
ELAN yazılımına makine-okunur çıktılar üretebilmesi için TİD’e özgü
eklenti geliştirilmiş,

(v) Geliştirilen etiketleme altyapıları kullanarak Türkçe-TİD paralel veri
kümelerinin makine-okunur şekilde nasıl oluşturulabileceği tanımlanmış ve
prototip derlem çalışmaları ortaya konmuş,

(vi) Türkçe ve TİD için ontoloji altyapısı geliştirilmiş,
(vii) Yazılı Türkçe’den-TİD’e makine çevirisi için kural tabanlı sözdizimsel ve

kısmen anlamsal düzeyde transfere dayalı bir çeviri sistemi tasarlanmış ve
temel çeviri kuralları oluşturulmuştur.

Önerilen çeviri altyapısı Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ders kitaplarından seçilerek
TÜBİTAK 114E263 nolu proje kapsamında hazırlanan 306 adet Türkçe-TİD
paralel cümle üzerinde test edilmiş ve transfer başarımlarının kabul edilebilir
düzeyde olduğu gösterilmiştir. Çeviri sistemi genişlemeye açık bir mimaride
tasarlanmıştır. TİD dilbilim araştırmaları sonucunda elde edilen yeni kurallar,
sisteme kolaylıkla dahil edilebilecektir. Ayrıca TİD sözlüğe eklenecek yeni işaret
girdileri ve Türkçe sözcük ağında oluşturulacak yeni anlamsal ilişkiler ile çeviri
sisteminin başarımının artırılması mümkün olacaktır.
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TEXT TO SIGN LANGUAGE MACHINE TRANSLATION SYSTEM
FOR TURKISH

SUMMARY

Computer processing of human languages has been a research topic of interest
ever since the invention of computers. Sign languages are the native languages
of many prelingually deaf people. As it is the case for spoken languages, sign
languages spoken in different countries/communities differ substantially from
each other (and also from the spoken languages used in these countries) at
lexical, morphological and syntactic levels, and systems tailored for a specific
sign language are most of the time not directly applicable for another one.
Although sign languages are real human languages, the research focused on their
computerized processing remains rather limited compared to that for spoken
languages. A very important reason behind this phenomenon is the lack of
data resources (usable in computerized systems) for most of the under-studied
sign languages. The unconventionality of written sign language representations
naturally makes the collection of such resources even harder; i.e., since sign
languages are commonly not written languages, there is no written corpus
available that would serve as the data for computational studies.
The difficulties of hearing impaired individuals in communicating smoothly in
written or verbal ways causes obstacles in their access to information, job
opportunities and in their education. Hearing impaired individuals use sign
languages that are visual and animated languages as their natural language.
Turkish Sign Language is a natural language officially recognized in our country
and used by deaf individuals living in Turkey. As is the case for many lesser
studied natural languages, TİD also introduces unique challenges in natural
language processing area. The development in computer technology makes
possible to automatically perform the translation between oral and sign languages
at a certain level.
In every country, different native sign languages are used (e.g. TİD in Turkey,
ASL in the U.S.A. etc.), and these sign languages have linguistic properties that
are different from the linguistic properties of the spoken language(s) spoken in
those countries. There are studies that have been conducted in order to produce
translation systems for deaf people to translate official documents and education
materials from written text to sign language. There are active studies conducted
on developing signing avatars for Tunisian, German, English, Dutch, French and
American sign languages. However, sign languages are substantially different
from each other as spoken languages are. Therefore, a machine translation system
that has been developed for another language cannot be used for a Turkish-TİD
translation system directly.
In a few recent translation studies from Turkish to TİD, only selected words were
translated into TİD signs (with pictures/photos, videos and avatar animations).
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However, this approach leads to incorrect translations at the sentence level.
Turkish and TİD are different languages and as all spoken and sign language
translation systems, this issue is a machine translation problem that has to be
studied on syntactic and semantic levels. Because of this, it contains all the
challenges of machine translation. Again because of this, the recent systems
that have been developed for Turkish have been nothing more than a limited
dictionary-like system that translates words to signs.
This thesis aims to develop a machine translation infrastructure to be used in the
translation of written Turkish materials into Turkish Sign Language. The work
introduced in this thesis is the first academic study conducted on this topic. The
output of the translation system is aimed to be a machine-readable representation
of TİD so that it may be fed to animation systems (e.g., avatar or humanoid robot)
as input. With this aim, the grammatical properties of Turkish Sign Language
that will be used in Turkish-TİD machine translation, natural language processing
methods necessary for this translation, previous machine translation studies for
sign languages, electronic sign-language dictionaries, and sign languages manual
annotation platforms are investigated within the thesis. Since TİD-Turkish
language pair lacks of bilingual data resources, we are compelled to choose RBMT
(rule-based machine translation) for our initial translation system. With increase
in the number of bilingual text corpora, it would become possible to create
example-based and statistical machine translation systems or hybrid ones. The
representation scheme proposed in this thesis aims to remove the obstructions in
front of this process and pave the way for rapid resource creation.
Turkish, as a morphologically rich language with flexible word order presents
challenges for natural language processing that are different from other widely
studied languages such as English. Therefore, one cannot directly apply the
methods and findings from other languages to Turkish. In this respect, the
introduced structure is treated to be valuable for similar agglutinative oral
languages (e.g., Finnish, Hungarian and Korean) and sign language pairs.
This system will increase the natural language interaction between students and
teachers and contribute to studies on computer-assisted cooperation. In line with
MEB’s policies, the communication in this setting will be from teacher to student.
In other words, the content that the curriculum/teacher aims at delivering will
be transformed into a form which can be understood by a deaf student in a more
efficient way and thus, enabling the student to adopt to the mixed education
classroom setting in a quicker way.
We use a transfer-based machine translation approach, where our transfer model
is the stage consisting of the translation rules from Turkish to TİD. The input to
the translation rules component is the analysis of the source language (produced
via the Turkish NLP pipeline) and the output which is going to feed the animation
layer is a generated machine readable representation of the target language (TİD).
In our transfer model, we aim to use both syntactic and semantic transfer. To
this aim, the formalism chosen for both Turkish and TİD syntactic representation
is the dependency formalism. In case it is not possible to find an equivalent
sign entry with the same lexical sense of a Turkish input, we aim to map our
senses to concepts for semantic transfer adapted from the “Lexicon Model for
Ontologies (LEMON)”. Although Lemon supports some features for agglutinative
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languages, it seems hard to represent all the possible word lexical forms for
Turkish due to its highly agglutinative complex nature, which complicates the
creation of morphological generation rules (handled mostly by the use of finite
state transducers in the literature). A straightforward solution to this is proposed
by using the Turkish NLP pipeline to reach lexical entries from provided lexical
forms.
This thesis introduces a machine-readable knowledge representation of Turkish
Sign Language for the first time in the literature. One of the biggest handicaps
confronting statistical machine translation systems for sign languages is the
collection of bilingual text corpora in machine-readable form, which is a crucial
component in the current state-of-the-art approaches. The representation scheme
proposed in this thesis also aims to remove the obstructions in front of this process
and pave the way for rapid resource creation. The introduced machine readable
representation scheme of TİD is linked to ELAN annotation tool in order to
produce such corpora and the input for the avatar system to generate natural
looking continuous sign sequences. This study also generates an online dictionary
platform which houses the unique glosses of the signs, possible variations, and
layers required to feed the ELAN tool with adequate depth of information. The
developed sign language infrastructure, as well as the sign database and corpus
to be generated as a part of the system, will be vital for the researchers working
on the TİD domain.
The contributions of the thesis are as follows:

(i) A machine-readable knowledge representation was proposed for Turkish
Sign Language,

(ii) A parallel treebank study based on dependency formalism was conducted
for an oral language and sign language pair,

(iii) A Turkish sign language electronic dictionary infrastructure, which makes
possible to use the annotations in machine translation studies, was
developed,

(iv) A TİD-specific plugin to ELAN manual annotation platform (which is
widely used in linguistic annotation of sign language discourse) was
developed so that it can produce machine-readable annotations to be used
in machine translation studies,

(v) A prototype to develop Turkish-TİD parallel data sets for machine
translation studies (using the proposed annotation infrastructures) was
introduced,

(vi) Ontology infrastructure for Turkish and TİD was developed,
(vii) A rule based machine translation system from written Turkish to TİD

based on syntactic and partially semantic transfer was designed and basic
translation rules were proposed.

The proposed machine translation infrastructure was tested on a parallel text
composed of 306 Turkish-TID parallel sentences (selected from primary school
textbooks and prepared within the scope of the project TÜBİTAK 114E263).
The transfer success rates were shown to fall within acceptable performance levels.
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The translation system architecture is designed to be expandable. The new rules
obtained as a result of TİD linguistic researches will be easily incorporated into
the system. In addition, new sign inputs to be added to the TİD dictionary and
new semantic relations to be created in the Turkish word network will enhance
the performance of the translation system.
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1. GİRİŞ

Doğal diller insanlar arasında kullanım ve tekrar yolu ile herhangi bir

planlama yapılmadan ortaya çıkan dillerdir. Bu yönleri ile bilgisayar dilleri

gibi yapay dillerden ayrılmaktadırlar. Doğal dil dendiğinde ilk akla gelen

konuşulan ve yazılabilen dillerdir (örn. Türkçe, İngilizce, Fransızca vb.).

İşitsel-sesli diller (auditory-vocal) (bundan sonra kısaca “işitsel diller” olarak

anılacaktır) olarak da tanımlanan bu diller konuşma veya yazı formunda karşımıza

çıkmaktadırlar. Konuşma dilinin (spoken language) ve yazı dilinin (written

language) birbirlerinden pek çok açıdan farklı olduğu bilinmektedir. Doğal diller

sınıfına giren işaret dilleri ise görsel-hareketli (visual-gestural) dillerdir. Bu

dillerin yazı formları işitsel dillerin aksine kullanıcıları tarafından doğal yollarla

üretilmemektedir.

Türk İşaret Dili (TİD), ülkemizde işitme engelli bireylerin iletişim amacı ile kendi

aralarında kullandıkları el, yüz ve vücut hareketleri ile ifade edilen görsel bir

dildir. Türk İşaret Dili, Türkçe’den farklı olarak kendine özgü dilbilgisi yapısına

sahiptir. 16. ve 17. yüzyıla ait Osmanlı mahkeme kayıtları incelendiğinde TİD’in

tarihinin Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanmakta olduğu görülmektedir

(Miles, 2000). 1880 yılında Milan, İtalya’da icra edilen uluslararası işitme

engeli eğitimi konferansında (International Congress on Education of the Deaf)

işitme engelli bireylerin eğitiminde dudak okuma, ağız ve nefes hareketlerine

dayanan oral yöntemlerin işaret diline nazaran daha iyi bir teknik olduğu

kabul edilmiş ve işitme engellilerin eğitiminde işaret dilinin yasaklanması

tercih edilmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde de 1953 yılında

yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı kanunu ile işitme engelli okullarında işaret

dilinin kullanımı yasaklanmıştır. Daha sonra yapılan bilimsel araştırmaların

sonucunda işitme engellilerin eğitiminde işaret dilinin dışlanarak sadece oral

yöntemlerin kullanılmasının uygun olmadığı görülmüş ve 1980 yılında Hamburg,

Almanya’da icra edilen uluslararası işitme engelli eğitimi konferansında (Fifteenth
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International Congress on the Education of the Deaf) bu husus ifade edilerek

işaret dili kullanımının önemi vurgulanmıştır. Ülkemizde ise Türkiye Büyük

Millet Meclisi tarafından 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı Özürlüler Kanunu

ile Türk İşaret Dili resmi bir dil olarak tanınmış olup işitme engellilerin eğitim

ve iletişimlerinin sağlanması amacıyla Türk İşaret Dili sisteminin oluşturulması

görevi Türk Dil Kurumu Başkanlığına verilmiştir. Bu sistemin oluşturulmasına

ve uygulanmasına yönelik çalışmaların esas ve usullerin Türk Dil Kurumu

Başkanlığı koordinatörlüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca

müşterek yürütülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Türk İşaret Dili sözlüğü

ve dilbilgisi kitabı hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmış ve Milli Eğitim

Bakanlığı tarafından 1986 kelime ve deyimi içeren Türk İşaret Dili Sözlüğü 2012

yılında yayınlanmıştır. 2015 yılı sonunda ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından TİD dilbilgisi kitabı

(Dikyuva ve diğ., 2015) yayınlanmıştır.

Dünyada ve ülkemizde yaşayan işitme engelli bireylerin temel sorunu toplumun

çoğunluğunu oluşturan engelsiz bireyler ile sağlıklı iletişim kuramamaları ve

işitsel dillerde üretilen yazılı metinleri anlayamamalarıdır. Bu durum işitme

engelli bireylerin bilgiye ulaşmasında, eğitiminde, iş olanaklarına erişiminde

ve kültürel alanda ciddi problemlere sebep olmaktadır. İşitme engellilerin bu

problemlerine yönelik çözümlerin üretilmesi, sosyal ve kültürel alana azami ölçüde

entegrasyonları yasal ve toplumsal bir görev olarak karşımıza çıkmaktadır.

1.1 Tezin Amacı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ulusal Özürlüler Veri Tabanında

kayıtlı ve en az %20 özür oranına sahip olduğu bildirilen özürlü bireyler arasında

2010 yılında yapılan Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması sonuçlarına

göre toplam özürlülerin %5.9’unu işitme engelli bireyler oluşturmaktadır. Bu

araştırmaya göre okur-yazar olmayan işitme engellilerin oranı %31.6, buna karşılık

lise ve üstü eğitim alanların oranı ise sadece %11.1 olarak tespit edilmiştir. İşitme

engellilerin içerisinde bir iş yerinde çalışanların oranı ise %26.8’dir. Bu verilere

paralel olarak aynı ankette işitme engellilerin %43.5’i iş bulma olanaklarının,
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%33.3’ü ise eğitim olanaklarının artırılmasına yönelik beklentilerinin olduğu

belirtmiştir. TÜİK tarafından yapılan araştırmanın sonuçları incelendiğinde

işitme engellilerin büyük bir bölümünün eğitim probleminin bulunduğu ve buna

bağlı olarak işsizlik sorunu yaşadığı görülmektedir. Bu tez kapsamında yapılacak

çalışma işitme engellilerin bilgiye erişim imkanlarını artırarak daha iyi eğitim

almalarına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında her türlü veri görsel ve işitsel olarak sayısal

ortamda paylaşılmakta ve bilgiye erişim her gün daha hızlı ve kolay hale

gelmektedir. Fakat bu durum konuşma dilini duyamayan, yazılı metinleri

anlamakta güçlük çeken işitme engelli bireyler için geçerli olamamaktadır. İşitme

engellilerin yaşadığı bu iletişim sorunları halihazırda işaret dili tercümanları

kullanılarak giderilmeye çalışılmaktadır. Mevcut işaret dili tercümanlarının

sayısındaki yetersizlikler ve maliyet hususları göz önünde bulundurulduğunda bu

yöntemin etkin olmadığı görülmektedir. Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin

geldiği durum, işitsel dil ile işaret dili arasındaki çevrimin belirli bir seviyede

otomatik olarak yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu çevrim, işaret dilinden

konuşma diline ve konuşma dilinden işaret diline olmak üzere iki temel süreçten

meydana gelmektedir. Konuşma dilinden işaret diline çeviri için gerekli tüm

süreçler aşağıdaki farklı disiplinlere ait adımlardan oluşmaktadır:

(i) Ses tanıma (Speech Recognition)

(ii) Makine Çevirisi (Machine Translation)

(iii) İşaret Dili Animasyonu (Sign Language Animation)

Şekil 1.1 konuşma dilinden işaret diline makine çevirisi için gerekli adımları

göstermektedir. Bu tezin kapsamı şekil üzerinde noktalı çizgiler içerisinde

belirtilmektedir. Birinci aşamada amaç konuşan kişiye ait sesli kelimelerin

algılanması ve yazılı metine dönüştürülmesidir. İkinci aşamada ise yazılı

haldeki işitsel dile ait ifade, dilbilimsel ve biçimbilimsel analizler ile kural

tabanlı ve/veya istatistiksel yöntemler kullanılarak yazılı işaret dili sembolojisine

dönüştürülür. Son aşamada ise işaret dili sembolleri bilgisayar animasyon

veya robot uygulamaları kullanılarak görsel işaretlere dönüştürülür. Bu tez
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Ses Tanıma Kural Makinesi

İşaret Animasyonu

Konuşma Metin

Elektronik 
Sözlükler

Akustik Dil 
Modeli

Çeviri 
Kuralları

Tez Kapsamı

İşaret Dizesi

İşaret 
Hareket 

Modelleri

Dilbilimsel 
Modeller

Şekil 1.1 : Konuşma dilinden işaret diline çeviri süreci.

kapsamında, yazılı Türkçe’den Türk İşaret Diline makine çevirisi için gerekli olan

bilgisayarlı çeviri mekanizmasının oluşturulması hedeflenmektedir.

4



1.2 İşaret Dilleri ve TİD

İşaret dilleri İngilizce, Fransızca, Almanca, Türkçe gibi doğal dillerdir. Bu

dillerden farkları, konuşulan diller olmamaları, işaretlenen diller olmalarıdır. Bu

diller, ellerin, vücut hareketlerinin ve yüz ifadelerinin çoğunlukla eş zamanlı

olarak kullanılması ile gerçekleştirilirler. Bu gerçekleştirilmeye “işaretleme”

adı verilir. Ancak, aynı konuşulan dillerde olduğu gibi işaret dilleri de

kendiliğinden oluşmuş dillerdir ve bu yönleri ile doğal dil olma özelliklerini

taşımaktadırlar. İşaret dilleri toplumlarda sağır bireylerin oluşturdukları alt

topluluklarda ortaya çıkan ve bu toplulukların doğal dilleri olarak kabul

edilen dillerdir. Genellikle kullanıldıkları bölgede konuşulan doğal dillerden

farklı dilbilimsel yapıya sahiptirler. Örneğin Türkçe sondan eklemeli (eklerin

sözcüklerin sonuna eklenerek yeni çekimli sözcükler oluşturdukları) bir dilken, bu

özelliklik TİD’de görülmez. Şekil 1.2’de Türkçe bir cümlenin TİD karşılığının

hem sözdizimsel olarak hem de biçimbilimsel olarak Türkçe’den farklı olduğu

görülmektedir. Şekilde basit bir Türkçe cümle “Seni seviyorum” ve TİD karşılığı

verilmektedir. TİD işaretlerinin dizilimlerinin Türkçe sözcük dizilimlerinden

tamamen farklı olduğu görülmektedir. İki sözcükten (“seni” ve “seviyorum”

sözcüklerinden) oluşan Türkçe cümle, TİD’e üç işaret ile çevrilmiştir. Bu

işaretlerin anlamları sırasıyla “ben”, “sevmek” ve “sen” şeklindedir.

Türk İşaret Dili dünya üzerindeki yüz dolayında işaret dilinden bir tanesi olup

Türkçe’den olduğu gibi diğer işaret dillerinden de (örneğin Amerikan İşaret Dili,

Avustralya İşaret Dili vb.) dilbilimsel açıdan farklılık göstermektedir. TİD

üzerine günümüze değin yürütülen pek çok dilbilimsel çalışma bulunmaktadır.

Aşağıda bunlardan çalışmamız kapsamında öne çıkanlar kısaca sunulmaktadır.

TİD üzerine yapılan çalışmaları bir araya toplamaya çalışan daha ayrıntılı bir

listeye Arık (2012-2016)’ın kaynakçasından erişilebilir.

Türk İşaret Diline ait dilbilimsel özelliklerin incelenmesi ve Türk İşaret

Dilinin gerçek anlamda bir dil olduğunun gösterilmesi amacını taşıyan ilk

çalışma Açan (2001) tarafından gerçekleştirilmiş olup çalışma örnek cümlelerden

oluşan bir derlem ve işitme engelli bireyler ile yapılan saha çalışması ile
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BEN SEVMEK SEN
Tü

rk
çe

Tİ
D

Sen-i sev-iyor-um.

Şekil 1.2 : Türkçe - TİD dilbilimsel farklılık örneği.

desteklenmiştir. Sevinç (2006)’e ait çalışmada, Türk İşaret Diline ait sözdizimi,

isimlerin biçimbilimsel halleri ve eylemler üzerindeki biçimbilimsel uyum öğeleri

incelenmiştir. Çalışma neticesinde TİD’in eylem-sonlu bir dil olduğu ve TİD’de

ergatif yapının yaygın olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca TİD dilbilgisel bağları

CCG (Combinatory Categorial Grammar) yöntemi ile ifade edilmiştir. Açan

(2007)’a ait müteakip çalışmada, Türk İşaret Dilindeki temel cümle türlerininde

kullanılan eldışı (non-manuals) hareketlerin incelenmesi hedeflenmiştir. Yüz,

kaş, dudak, baş ve gövde ile oluşturulan hareketlerin olumlu, olumsuz, soru

ve emir tipindeki cümleler ile kullanışı işitme engelli bireyler ile yapılan

deneysel çalışmalar ile irdelenmiştir. Çalışma sonucunda TİD’in Türkçeye benzer

şekilde Özne-Nesne-Yüklem (Subject-Object-Verb, SOV ) yapısında olmasına

karşın dilbilimsel yapısının birebir aynı olmadığı ve özellikle Türkçedeki sözdizimi

esnekliğinin ve biçimbilimsel zenginliğin TİD’de bulunmadığı gözlemlenmiştir.

Ayrıca yüz ve vücut hareketlerinin, el işaretleri ile belirtilen ifadeyi vurgulaması

yanında belirli durumlarda TİD’e ait dilbilimsel yapının zorunlu bir parçası

olduğu tespit edilmiştir. Türk İşaret Diline ait sesbilimsel ve biçimbilimsel

özellikler Kubuş (2008) tarafından incelenmiştir. Bu kapsamda TİD’in diğer

işaret dilleri ve işitsel diller kadar zengin sesbilimsel ve biçimbilimsel özelliklere

sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, bu çalışmada deneysel veriler kullanılarak
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TİD’e özgü el şekilleri, eylem sınıfları, çoğul stratejileri ve sınıflandırıcılar

incelenmiş, Türkçe ile TİD arasındaki yöntemsel farklılıklar vurgulanmıştır.

Makaroğlu (2012)’na ait araştırmada kaş hareketlerinin Türk İşaret Dilinde

sözdizimsel ve sesbilimsel etkiye sahip olduğu, evet/hayır içeren soru tümcelerinde

kaş yükseltmenin, ”ne“ içeren soru tümcelerinde ise kaş indirmenin belirleyici

olduğu deneysel çalışmalar ile gösterilmiştir. Özsoy ve diğ. (2014) tarafından

yürütülen araştırma projesinde ise Türk İşaret Diline ait konsept, kategori,

kural ve yöntemlerin incelenerek tanımlayıcı referans bir dilbilgisi yapısının

oluşturulması hedeflenmiştir. Son yıllarda TİD üzerine yapılan dilbilimsel

çalışmalarda da hızlı bir artış gözlemlenmektedir. Dikyuva ve diğ. (2015)

bazıları yukarıda sıralanan TİD üzerine yürütülen birçok bilimsel çalışmayı da

referans alarak TİD’in dilbilgisel yapısını, sözcük düzeyinde bölgesel farklılıklarını

hazırladıkları TİD dilbilgisi kitabı ile ortaya koymaktadırlar.

TİD konusunda günümüze değin bilgisayar destekli olarak yapılan çalışmalar

dilbilimsel çalışmalara nazaran kısıtlı sayıda kalmışlardır. Bu konuda en

kapsamlı iki proje Boğaziçi Üniversitesinde 2007-2009 yılları arasında yürütülen

(TÜBİTAK 107E021) “İşaret Dili Eğitmeni” ve devamında İTÜ’de yürütülen

“Robot İşaret Dili Eğitmeni” (2012-2015) (TÜBİTAK 111E283) isimli projelerdir.

İlk projede, Türk İşaret Dilini video kayıtları aracılığı ile görsel olarak analiz etme

ve öğretme amacı ile bilgisayar destekli çalışmalar yürütülmüştür (Caplier ve diğ.,

2007; Aran ve diğ., 2008; Aran ve diğ., 2009b; Aran ve diğ., 2009a; Keskin ve

Akarun, 2009; Aran ve Akarun, 2010). Proje sonunda, eğitmen ve öğrencinin

video görüntüleri kullanılarak öğrencinin işareti öğrenip öğrenmediğini test eden

İşaret Dili Eğitmeni isimli bir yazılım geliştirilmiştir. İkinci projenin amacı ise

iletişim problemi olan çocukların Türk İşaret Dilini eğitimine yardımcı olacak

insansı robot kullanımına dayalı etkileşimli oyunlar tasarlamak ve gerçeklemektir.

Sıralı etkileşimli oyunlarda robotun üst vücut eklemlerini (baş, kol, el ve

parmaklar) kullanarak gerçeklediği TİD kelimelerini çocuğun eğitim modunda

izlemesi, pekiştirme modunda izlerken robot ile eşzamanlı taklit etmesi, test

bölümünde ise robot ipucu vermeden yapılan işareti tahmin edip yazılı, görsel ya

da hareket tabanlı bir geri bildirimde bulunması beklenmektedir. Robot verilen

cevabı görüntü ya da hareket tanıma ile doğrulayıp çocuğa hareket/ses/görüntü
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(robotun yüz ışıkları vasıtasıyla) ile motive edici ve oyunun devamını sağlayacak

bir geri bildirimde bulunur (Köse ve Yorganci, 2011; Ertuğrul ve diğ., 2015; Köse

ve diğ., 2012; Akalın ve diğ., 2013b; Akalın ve diğ., 2013a; Ertuğrul ve diğ., 2013).

Sıralanan bilgisayar destekli projelerden farklı olarak, bu tez çalışması ile

literatürde ilk kez TİD’in dilbilgisi yapısı incelenmesi yoluyla yazılı Türkçe’den –

TİD’e otomatik bir çeviri sistemi sunulmuştur.

1.3 İşaret Dili Çevirisi ve İlgili Çalışmalar

Literatürde, bir çok önemli projede (örneğin: Dicta-Sign (Efthimiou

ve diğ., 2012), SignSpeak (Dreuw ve diğ., 2010) and SpreadThe-

Sign (http://www.spreadthesign.com)) işaret dillerinin geliştirilmesi ve yaygın-

laştırılması odaklı çalışmalar yürütülmüştür. Doğal dil işleme çalışmalarının

temel hedeflerinden biri olan makine çevirisi, literatürde yapay-zeka-tam

(AI-complete) bir problem olarak sınıflandırılmaktadır. İşaret dili üzerinde

makine çevirisi, geleneksel iletişim kanallarından (yazı veya konuşma) farklı yeni

bir iletişim kanalına (görsel) çeviri ihtiyacı ortaya çıkarması nedeni ile daha

da zorlu bir problem olarak araştırmacıların karşısına çıkmaktadır. Sözlü dil

materyalinden işaret dili üretimi (diğer bir deyişle yazılı/sözlü dilden işaret

diline makine çevirisi) sağır insanların bilgiye erişimini kolaylaştıran güncel bir

araştırma konusudur. Bu konudaki önemli çalışmalardan bazıları İngilizce’den

Japon, İrlanda ve Amerikan işaret dillerine çeviri yapan ZARDOZ (Veale

ve diğ., 1998), İngilizceden Amerikan İşaret Diline (ASL) çeviri yapan

SignSynth (Grieve-Smith, 2002), İngiliz, Alman ve Hollanda işaret dilleri için

eSIGN (Kennaway ve diğ., 2007), İngiliz İşaret Dili için VisiCAST (Sáfár ve

Marshall, 2001), ASL için TEAM (Zhao ve diğ., 2000), Güney Afrika İşaret Dili

için Van Zijl ve Combrink (2006), İspanyol İşaret Dili için San-Segundo ve diğ.

(2008) ve López-Colino ve Colás (2011), Çince’den Tayvan İşaret Diline çeviri

yapan Wu ve diğ. (2007), İrlanda İşaret Dili için MATREX (Morrissey ve Way,

2013), İngiliz İşaret Dili için Elliott ve diğ. (2008) çalışmalarıdır.

ZARDOZ sisteminde (Veale ve diğ., 1998), çok dilli bir yaklaşım ile İngilizce

metinlerin Amerikan, Japon ve İrlanda işaret dillerine çevirisi için yapay

zeka teknikleri (blackboard control structure) kullanılmıştır. Grieve-Smith

8



(2002) tarafından yapılan çalışmada, İngilizce örün sayfalarından alınan hava

durumu raporlarının Amerikan İşaret Dili (ASL)’ne çevirisi hedeflenmiştir.

Örün sayfalarından toplanan hava durumu bilgileri ayrıştırılarak anlamsal

temsile (semantic representation) dönüştürülmüş daha sonra aktarım kuralları

kullanılarak işaret dili ayrıştırma ağaçları (parse tree) oluşturulmuştur. eSIGN

projesi (Kennaway ve diğ., 2007) kapsamında ise İngiltere, Almanya ve

Hollanda’da resmi devlet kurumlarına ait örün sayfalarının avatar teknolojisi

kullanılarak işaret diline çevrilmesi hedeflenmiştir. VisiCAST projesi (Sáfár

ve Marshall, 2001), işitme engelli bireylerin kamu hizmetlerinde ve gündelik

yaşamlarında karşılaştıkları iletişim güçlüklerinin giderilmesine yönelik alanlarda

yoğunlaşmıştır. Yazılı dilden işaret diline çeviri için Discourse Representation

Structure ve Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG) teknikleri

kullanılmıştır. Ayrıca işaret dilinin yazılı gösterimi için Hamburg Notation

System (HamNoSys) tercih edilmiştir. eSIGN ve VisiCAST projeleri, Avrupa

Birliği 5. Çerçeve Programı kapsamında desteklenmiştir. Zhao ve diğ.

(2000) tarafından geliştirilen TEAM projesinde ise İngilizce metinlerden

Amerikan İşaret Dili’ne çeviri sistemi gerçekleştirilmiş olup çeviri sisteminde

sözcük-tabanlı (gloss-based) notasyon sistemi ve dilden bağımsız (interlingua)

yaklaşım benimsenmiştir. Her iki dile ait dilbilgisinin modellenmesi için

Synchronous Tree-Adjoining Grammar yönteminden faydalanılmıştır. Güney

Afrika İşaret Dili için Van Zijl ve Combrink (2006) tarafından yapılan çalışmada

TEAM projesindeki çeviri yaklaşımı kullanılmış fakat dilden bağımsız yaklaşım

yerine Güney Afrika İşaret Dili’ne özgü dil bilgisi ağaçları ve çeviri kuralları

geliştirilmiştir. d’Armond (2001) tarafından yapılan çalışmada Amerikan

İşaret Dili’nin Lexical Functional Grammar (LFG) yöntemi ile gösterimi

gerçekleştirilmiştir. Metinden işaret diline dönüşüm İngilizce LFG fonksiyonel

yapısından (f-structure) önerilen Amerikan İşaret dili LFG fonksiyonel yapısına

geçiş ile sağlanmıştır. İşaretlerin üretilmesi esnasında ise sözdizim bileşen

yapısı (c-structure) ve sesbilim yapısı (p-structure) kullanılmıştır. İspanyol

İşaret Dili için San-Segundo ve diğ. (2008) tarafından yapılan çalışmada ise

tren, uçuş ve hava durumu bilgileri alanında İspanyolca konuşmadan avatar

animasyonu ve Context-Free Grammar yöntemi kullanılarak işaret diline çeviri
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sistemi geliştirilmiştir. Takip eden çalışmada San-Segundo ve diğ. (2010)

ise sürücü ehliyeti ve kimlik yenileme süreci alanında oluşturulan bir derlem

üzerinde kural tabanlı ve istatistiksel yöntemler birarada kullanılmıştır. RWTH

üniversitesi tarafından yapılan çalışmalarda her iki yönde Alman İşaret Dili

(DGS) ile Almanca arasında çeviri sistemleri geliştirilmiş olup makine çevirisi için

istatistiksel yöntemlerden faydanılmıştır (Stein ve diğ., 2006). Wu ve diğ. (2007)

tarafından ise olasılık tabanlı CFG (Context Free Grammar) kuralları kullanılarak

Çince’den Tayvan İşaret diline çeviri sistemi geliştirilmiştir. MATREX projesinde

ise temel olarak İrlanda İşaret Dili olmak üzere veri odaklı ve tamamen istatiksel

yöntemler kullanılarak her iki yönde çeviri yapan bir sistem geliştirilmiş olup iki

farklı derlem üzerinde denemeler gerçekleştirilmiştir (Morrissey ve Way, 2013).

İşaret söylemlerinin yazılı ve makineler tarafından okunabilir (“makine-okunur”

machine-readable) temsilleri makine çevirisi sistemleri için kritik öneme sahiptiler.

SignWriting (Sutton, 1999) işaret dillerindeki el şekilleri, hareketler ve yüz

ifadelerini temsil için görsel sembollerden faydalanan bir yazım sistemidir. Bir

diğer deyişle, herhangi bir işaret dilini yazabilmek için kullanılan sembolleri

içeren bir alfabe olarak nitelendirilmektedir. 1989 yılında yayımlanan HamNoSys

(Hanke, 2004) bir grup sağır ve sağır olmayan araştırmacı tarafından bilimsel

araştırmalarda kullanılacak bir araç olarak geliştirilmiştir. SignWriting’den

farklı olarak, HamNoSys’in amacı işaret dillerinin günlük iletişimde (harfler

ile yazılı olarak) kullanılması değildir. Sign Language Structure (Stokoe,

1960) isimli kitabı ile işaret dilbilimci Stokoe ilk olarak 1978’de işaret dillerini

dilbilimcilerin dikkatine sunmuştur. Stokoe ASL için (ASL parçalarını temsil

eden semboller kullanarak) yazılı bir notasyon ve işitsel dile benzer bir dilbilimsel

yapı ortaya koymuştur. Stokoe’nin orijinal notasyonu 3 grupta (yer, el şekli

ve hareket) 55 sembolden oluşmaktadır. Bilgisayar-dostu (bir diğer deyişle

bilgisayarlar tarafından işlenebilir) biçimleme (markup) dilleri ise yukarıda

sıralanan notasyonların bilgisayar-destekli uygulamalarda kullanılabilmesi için

geliştirilmişlerdir. Literatürde bunlara en iyi örnekler olarak SignWriting için

SWML (Costa ve Dimuro, 2003), HamNoSys için SigML (signing gesture

markup language) (Elliott ve diğ., 2004) ve yine HamNoSys’i H-Anim animasyon

ortamına aktarmak için oluşturulmuş STEP-notation (Huang ve diğ., 2004)
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gösterilebilir. Yakın zamandaki bazı çalışmalar ise (İspanyol İşaret Dili için

HLMSL (López-Ludeña ve diğ., 2014; López-Colino ve Colás, 2011; López-Colino

ve Colás, 2012), ASL için (Othman ve Hamdoun, 2013)) sözcük-tabanlı

notasyonlara odaklanmışlardır.

Bu bölümde işaret dilleri üzerine yürütülen makine çevirisi çalışmaları ve

gösterimleri ile ilgili literatür özeti sunulmuştur. Bu çalışmalarda çeşitli

seviyelerde doğal dil işleme ve makine çevirisi yöntemleri kullanılmaktadır. Bu

tez çalışması kapsamında incelenen ilgili bu yöntemlere ilişkin literatür özetleri

Bölüm 4’te, derlem hazırlama çalışmaları ile ilgili özet Bölüm 3’te verilmektedir.

1.4 Tezin Katkısı

Literatürde gerek işitsel dillerden işaret diline, gerekse işaret dillerinden işitsel

dillere olmak üzere pek çok farklı dil için otomatik çeviri sistemleri geliştirildiği

görülmektedir. Bunlar arasında Amerikan İşaret Dili (American Sign Language

– ASL), İngiliz İşaret Dili (British Sign Language – BSL), Alman İşaret Dili

(Deutsche Gebärdensprache – DGS), Güney Africa İşaret Dili (South African

Sign Language – SASL), İspanyol İşaret Dili (Lengua de Signos Española -

LSE) kapsamında yapılan araştırmalar öne çıkmakta olup bu çalışmalara ilişkin

detaylar Bölüm 1.3’de sunulmuştur. Türk İşaret Dili’ne ilişkin çalışmalar

ise kısıtlı sayıda olup genel olarak dilin sözcük dizilişi, biçimbilimsel ve

dilbilgisi yapısının incelenmesi ile sınırlı kalmaktadırlar. Halihazırda Türkçe

ile TİD arasında makine çevirisine yönelik bir çalışma bulunmamakta olup tez

kapsamında yapılan çalışma bu konudaki ilk araştırma olma niteliğindedir.

Farklı dil ailelerine ait diller (örneğin: Türkçe-İngilizce) arasında makine çevirisi

yapmak, aynı dil ailesine ait benzer diller arasında makine çevirisi yapmaya

(örneğin: Azerice-Türkçe) nazaran çok daha zor bir işlemdir. Biçimbilimsel olarak

çok zengin ve bitişken bir dil olan Türkçede cümleye ilişkin sözdizimsel bilgilerin

çoğu biçimbirim seviyesinde verilmektedir. Bu yönleri ile Türkçe makine çevirisi

için zorlu ve farklı problemler ortaya koymaktadır. Türkçe ve TİD arasındaki

dilbilimsel farklılıklar (Bölüm 1.2) nedeni ile, Türkçe-TİD makine çevirisi en az

farklı dil ailelerine mensup diller arasında çeviri yapmak kadar zor bir problem

olarak nitelenebilir. TİD’in görsel bir dil olması nedeni, makine çevirisi sistemleri

11



tarafından üretilecek çıktının fiziksel olarak da gerçeklenmesi ihtiyacı, problemin

daha da zor bir yapıda değerlendirilmesine yol açmaktadır.

Bu tez çalışmasının amacı, yazılı Türkçe’den Türk İşaret Diline otomatik bir

çeviri sistemi geliştirmek üzere gerekli doğal dil işleme altyapısını oluşturmaktır.

Oluşturulan çeviri sisteminin çıktısının makine-okunur bir biçimde ve bu yolla

animasyon sistemlerine (avatar veya insansı robot) girdi oluşturabilir nitelikte

olması hedeflenmiştir. Bu amaçla:

- İşaret dillerinin bilgisayar ile işlenebilmesine yönelik gösterimler,

- Türkçe-TİD makine çevirisinde kullanılacak Türk İşaret Dili’nin dilbilgisi

özellikleri,

- Türkçe-TİD makine çevirisinde kullanılacak doğal dil işleme yöntemleri,

- İşaret dilleri üzerine yapılmış makine çevirisi çalışmaları,

- İşaret dilleri için geliştirilmiş sayısal sözlükler,

- İşaret dilleri elle etiketleme altyapıları

incelenmiştir. İstatistiksel makine çevirisi sistemleri için vazgeçilmez olan büyük

boyutlu makine-okunur paralel veri kümelerinin Türkçe-TİD dil çifti için mevcut

olmaması nedeniyle, Türkçe’den-TİD’e ilk makine çevirisi denemesi olan bu tez

çalışmasında kural tabanlı makine çevirisi yöntemleri tercih edilmiştir. Yürütülen

araştırma geliştirme çalışmaları neticesinde bu tezin bilime yaptığı katkılar

aşağıda sıralanmıştır:

- Türk İşaret Dilinin makine-okunur bilgi temsili oluşturulmuş,

- İşitsel bir dil ile bir işaret dili arasında bağlılık analizi yöntemine dayalı

ağaçyapılı paralel derlem çalışması yapılmış,

- Bilgisayarlı çeviri çalışmalarında kullanılabilecek nitelikte etiketlemeleri

mümkün kılan Türk İşaret Dili sayısal sözlük altyapısı oluşturulmuş,

- İşaret dili söylemlerinin dilbilimsel işaretlenmesinde yaygın olarak kullanılan

ELAN yazılımına (Brugman ve diğ., 2004) makine-okunur çıktılar üretebilmesi

için TİD’e özgü eklenti geliştirilmiş,
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- Geliştirilen etiketleme altyapıları kullanarak Türkçe-TİD paralel veri

kümelerinin makine-okunur şekilde nasıl oluşturulabileceği tanımlanmış ve

prototip derlem çalışmaları ortaya konmuş,

- Türkçe ve TİD için ontoloji altyapısı geliştirilmiş,

- Türkçe’den-TİD’e makine çevirisi için kural tabanlı sözdizimsel ve kısmen

anlamsal düzeyde transfere dayalı bir çeviri sistemi tasarlanmış ve temel çeviri

kuralları oluşturulmuştur.

1.5 Tezin Düzeni

Toplam altı bölümden oluşan tezin içeriği aşağıda açıklanmıştır.

- Bölüm 2 - Makine-Okunur TİD Bilgi Temsili

Bu bölümde TİD’in bilgisayar ortamında işlenmesine uygun tez kapsamında

önerilen temsil yöntemi sunulmuştur. TİD sözlüğündeki her işaret temsildeki

ilgili işaret tanımını dolduracak şekilde girilmiştir. Oluşturulan işaret tanımları

hem paralel test veri kümesinin oluşturulması sırasında hem de çeviri

çıktılarının avatara aktarımı sırasında kullanılmaktadır.

- Bölüm 3 - Türkçe-TİD Derlemi

Bu bölümde, makine çevirisi çalışmaları için gerekli paralel Türkçe-TİD

derlemlerinin oluşturulabilmesi için tez kapsamında geliştirilen altyapı

çalışmaları sunulmuştur. Bölüm 3.1 TİD işaretlerini bilgisayar tarafından

okunabilir bir şekilde kaydetmek ve kullanmak üzere geliştirilen etkileşimli

çevrimiçi sözlük platformunu sunmaktadır. Bölüm 3.2 işaret dili söylemlerinin

dilbilimsel işaretlenmesinde yaygın olarak kullanılan ELAN işaretleme

yazılımına (Brugman ve diğ., 2004), makine-okunur çıktılar üretebilmesi için

geliştirilen TİD’e özgü eklentiyi tanıtmaktadır.

- Bölüm 4 - TİD Çeviri Sistemi

Bu bölümde, genel çeviri mimarisi ve bu mimariyi oluşturan alt bileşenlere

ait özellikler aktarılmıştır. Bölüm 4.1’de çeviri sisteminin genel işleyişi

açıklanmıştır. Bölüm 4.2, Türkçe doğal dil işleme araçları ile elde edilen

çözümleme sonuçlarının sisteme bütünleştirilmesinde kullanılan yaklaşımları
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sunmaktadır. Türkçe ifadelere karşılık gelen TİD işaretlerinin bulunması,

bu kapsamda ihtiyaç duyulan anlam belirsizliğinin giderilmesi ve tüm bu

işlemlerin etkin ve genişletilebilir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan

ontoloji yapısı sırası ile Bölüm 4.3, 4.4 ve 4.5’de sunulmuştur. Bölüm 4.6’da

ise çeviri sistemine ait çeviri kurallarının ayrıntıları verilmiştir.

- Bölüm 5 - Değerlendirmeler ve Tartışma

Bu bölümde, çeviri sisteminin başarımını belirlemek için kullanılan ölçütler

tanıtılmış ve proje kapsamında geliştirilen derlem üzerinde çeviri sisteminin

başarımına ilişkin test sonuçları değerlendirilmiştir. Ayrıca testler esnasında

karşılaşılan hatalara ait hata analizleri ve nedenleri sunulmuştur.

- Bölüm 6 - Sonuç ve Öneriler

Bu bölüm, tez sonucunda ortaya çıkan bulguların kısa bir özetini ve gelecek

araştırmalar için önerileri içermektedir.
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2. MAKİNE-OKUNUR TİD BİLGİ TEMSİLİ

Literatürde, bilgi temsillerinin doğal dil işleme uygulamalarında kullanımları bir

çok çalışmada incelenmiştir. Bu çalışmalara örnek olarak, duygu analizi için

Cambria ve diğ. (2015; Cambria ve Hussain (2012; Agarwal ve diğ. (2015),

el yazısı tanıma için Wang ve diğ. (2013), bilgi çıkarımı için Hsu ve Chen

(2006), konuşma tanıma için Lieberman ve diğ. (2005) ve tahmine dayalı yazı

yazma için Stocky ve diğ. (2004) gösterilebilir. Bu bölümde, Türkçe’den Türk

İşaret Diline makine çevirisinde kullanılmak üzere tez çalışması kapsamında

oluşturulan makine-okunur bir TİD temsil yöntemi sunulmaktadır. Bu bölümde

sunulan, sözcük-tabanlı temsil yöntemi ile, animasyon sisteminin daha doğal

görünen hareketler üretmesine ve insanların yaptığına benzer şekilde hareketler

arasında yumuşak geçişler yapabilmesine izin verecek şekilde, animasyon sistemi

ile gevşek-bağlı (loosely-coupled) şekilde çalışacak bir temsil oluşturulması

hedeflenmiştir.

İşaret dilleri de gerçek birer doğal dil olmalarına rağmen, bu dillerin bilgisayarla

işlenmesine yönelik araştırmalar, işitsel diller üzerinde yapılan çalışmalar

ile karşılaştırıldığında oldukça kısıtlı kalmaktadırlar. Üzerinde az çalışılmış

çoğu doğal dilde olduğu gibi, bu durumun oluşmasındaki önemli nedenlerden

biri bilgisayar sistemlerinde kullanılabilir nitelikte dil kaynaklarının mevcut

olmayışıdır. İşaret dillerinin yazılı temsillerinin az rastlanır olması doğal olarak

bu tür kaynakların derlenmesini daha da zor hale getirmektedir.

2.1 Mevcut Gösterimler

İşaret dillerini, işitsel dillerden ayıran temel farklılıklardan biri de işaret diline ait

standart bir yazım sisteminin olmayışıdır. Bu konuda ilk çalışma Stokoe (1960)

tarafından Amerikan İşaret Dili (American Sign Language – ASL) için yapılmış

olup el hareketlerine ait sesbilimsel özellikler kullanılarak Stokoe notasyon

sistemi geliştirilmiştir. Bu notasyon sisteminde el işaretleri dört temel özellik
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üzerinden ifade edilmiştir. Bunlar sırası ile, elin şekli (designator), el işaretinin

konumu (tabulation), el işaretinin hareketi (signation) ve el işaretinin yönelimini

(orientation) içermektedir. Aşağıda sunulan Şekil 2.1’de “Bilmiyorum” anlamına

gelen ASL Stokoe notasyonu gösterilmiştir. Stokoe’nin orijinal notasyonu 55

sembolden oluşmaktadır.

Şekil 2.1 : Örnek Stokoe notasyonu (Morrissey ve Way, 2013)

SignWriting (Sutton, 1999) işaret dillerindeki el şekilleri, hareketler ve yüz

ifadelerini temsil için görsel sembollerden faydalanan bir yazım sistemidir. Bir

diğer deyişle, herhangi bir işaret dilini yazabilmek için kullanılan sembolleri içeren

bir alfabe olarak nitelendirilmektedir. SignWriting sisteminde işaret dillerine ait

el ve eldışı işaretler resimsel semboller ile ifade edilmiştir. Bu sistemde resimsel

sembollerin kullanılması işaret dilinin el ile yazılmasını ve öğrenilmesini daha

kolay hale getirmiştir. Şekil 2.2’de “işitme engelli” anlamına gelen örnek bir

SignWriting gösterimi sunulmuştur.

Şekil 2.2 : Örnek SignWriting gösterimi (Morrissey ve Way, 2013).

1989 yılında yayımlanan Hamburg Notasyon Sistemi (HamNoSys) (Prillwitz

ve für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser, 1989;

Hanke, 2004) bir grup sağır ve sağır olmayan araştırmacı tarafından bilimsel

araştırmalarda kullanılacak bir araç olarak geliştirilmiştir. SignWriting’den farklı

olarak, HamNoSys’in amacı işaret dillerinin günlük iletişimde (harfler ile yazılı

olarak) kullanılması değildir. Stokoe notasyon sistemini temel alan HamNoSys

işaret dilinin dilden bağımsız ve ikonik sesbilimsel notasyonlar ile ifade edilmesini

sağlamıştır. HamNoSys’in yeni sürümlerinde eldışı işaretler de kapsanmıştır.

Şekil 2.3’te Alman İşaret Dili’nde “ev” sözcüğünün HamNoSys notasyonu ile

ifade edilişini göstermektedir. İlk sembol, işaretin her iki el ile simetrik şekilde

yapıldığını, ikinci sembol ellerin düz bir şekilde olduğunu, üçüncü ve dördüncü
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semboller ise el şeklininin yönünü, beşinci sembol ise her iki elin birbirine temas

ettiğini ve son iki sembol ise ellerin hareketini belirtmektedir.

Şekil 2.3 : Örnek HamNoSys notasyonu (Ehrhardt ve diğ., 2010).

Bilgisayar-dostu (bir diğer deyişle bilgisayarlar tarafından işlenebilir) biçimleme

(markup) dilleri ise yukarıda sıralanan notasyonların bilgisayar-destekli uygu-

lamalarda kullanılabilmesi için geliştirilmişlerdir. Literatürde bunlara en iyi

örnekler olarak SignWriting için SWML (SignWriting Markup Language) (Costa

ve Dimuro, 2003), HamNoSys için SigML (signing gesture markup language)

(Elliott ve diğ., 2004) ve yine HamNoSys’i H-Anim (Humanoid Animation)

animasyon ortamına aktarmak için oluşturulmuş STEP-notation (Huang ve diğ.,

2004) gösterilebilir. Şekil 2.4’te Alman İşaret Dilindeki “ev” sözcüğünün SigML

ile ifadesi gösterilmektedir.

SignWriting, HamNoSys ve Stokoe’nin işaret dili notasyonları fonetik niteliklerin

grafik temsilleridir. Ancak, son yıllardaki teknolojik gelişmeler sayesinde,

hareket verisini kameralar ve derinlik sensörleri (örn. Kinect) vasıtası ile

doğrudan insan işaretçilerden elde etmek mümkün hale gelmiştir. Tümce tabanlı

(phrase-based) makine çevirisi sistemlerine benzer şekilde, eğer bir blok yapıya

ait işaretler sıkça tekrar ediliyorsa, bu işaretler otomatik makine çevirisinde

kullanılmak üzere saklanabilir ve gerektiğinde bu işaretlere ait hareket verisi

bir kayıt veritabanından çekilerek doğrudan kullanılabilir. Makine çevirisi

sırasında, tekrarlayan bu işaret parçalarını gerekli değişiklikleri uygulayarak

doğrudan göstermek hareket (fonetik) parçalarını bir araya getirerek animasyonu

üretmeye çalışmaktan çok daha doğal bir sonuç üretecektir. Bu yaklaşım

eskiden, metinden konuşma üretimi (Text To Speech) sistemlerindeki konuşma
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Şekil 2.4 : Örnek SigML gösterimi (Ehrhardt ve diğ., 2010).

üretimi sırasında pek de doğal bir konuşma ortaya çıkarmayan sesbirimlerinin

(phonome) birleştirilerek kullanılması yöntemi yerine, yeni sistemlerdeki daha

anlaşılır ve doğal sonuç üreten önceden kaydedilmiş daha uzun ses parçalarının

kullanması yöntemine benzetilebilir. Bunun sonucu olarak, bu tez çalışmasında

da olduğu gibi, yakın zamandaki bazı çalışmalar (İspanyol İşaret Dili için HLMSL

(López-Ludeña ve diğ., 2014; López-Colino ve Colás, 2011; López-Colino ve Colás,

2012), ASL için (Othman ve Hamdoun, 2013) ) sözcük-tabanlı (gloss-based)

notasyonlara odaklanmışlardır. Bu tür gösterimlerde, işaret dilindeki sözcükler,

işitsel dildeki karşılıklarının kök halleri kullanılarak ifade edilmektedir. Ayrıca bu

kök sözcüklere dilbilimsel ve el dışı hareketleri içeren etiketler eklenebilmektedir.

Şekil 2.5’te sözcük-tabanlı gösterimlere bir örnek sunulmuştur.

Şekil 2.5 : Örnek sözcük-tabanlı gösterim (Açan, 2007)
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2.2 TİD Temsili

Bu bölümde, Türk İşaret Dili’nin üretilebilmesine yönelik tez kapsamında

oluşturulan sözcük-tabanlı Türk İşaret Dili bilgi temsili sunulmaktadır.

Şekil 2.6’da oluşturulan temsilin, çeviri akışının hangi aşamalarında kullanıldığını

görsel olarak belirtilmektedir. Şekilde verilen ve ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak

tanıtılacak olan temel çeviri akışında, öncelikle yazılı Türkçe cümleler bir doğal

dil işleme modülü vasıtasıyla işlenmekte, sonrasında transfer modeli kullanılarak

yazılı Türkçeden yazılı Türk İşaret Dili’ne otomatik çeviri yapılmakta ve son

bölümde ise üretilen yazılı Türk İşaret Dili animasyon ortamına aktarılmaktadır.

Bu bölümde sunulan temsil, şekil üzerinde el işareti ile belirtilen adımlarda

kullanılmaktadır. Bunlar Türkçe-TİD paralel derlem oluşturma, TİD sözlüğü

oluşturma ve animasyon sistemi girişinin beslenmesi adımlarıdır.

TİD
Sözlük

TID
Çeviri

Kuralları

Türkçe DDİ 
Çözümleme

Türkçe
Metin

DDİ İş Hattı Transfer Modeli Hareket Modeli

PARALEL
VERİ KÜMESİ

Yazılı
TİD

Animasyon

TİD 
Temsili

TİD 
Temsili

TİD 
Temsili

Şekil 2.6 : TİD bilgi temsilinin kullanım alanları.

Çeviri sisteminde kullanılmak için gerekli eşsiz (unique) işaret tanımları ve

bunların ilgili açıklamaları Bölüm 3.1’de ayrıntıları verilen sayısal TİD sözlüğü

içerisinde tutulmaktadır. Paralel veri kümesi (Bölüm 3.3) ise, işaret ifadelerinin

ve onların Türkçe karşılıklarının yanı sıra işaretlerin değişik katmanlardaki

19



analizlerinden oluşmaktadır. Paralel veri kümesi, TİD ifadeleri için bu bölümde

anlatılan TİD bilgi temsili kullanılarak gerçeklenmiştir. Bunun doğal bir sonucu

olarak, bu bölümde tanıtılan TİD bilgi temsili hem işaret tanımları hem de işaret

örneklerini birlikte kapsayacak ve gerektiğinde bunları birbiri ile ilişkilendirecek

şekilde tasarlanmıştır. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere, “işaret tanımları”

sözlükteki TİD işaretlerinin bağlamdan bağımsız statik özelliklerini, “işaret

örnekleri” ise farklı bağlam/ifadeler kapsamında TİD işaretlerinin değişik yüzey

şekillerini (genellikle şekilsel ve sözdizimsel değişimler geçirirken) açıklamaktadır.

Bir işaret ifadesi oluşturulurken, işaret örneklerini bir anlamı temsil etmeye

yönelik olarak ardışıl veya eşzamanlı kullanmak mümkündür.

Geliştirilen XML(eXtensible Markup Language - Genişletilebilir Biçimlendirme

Dili) tabanlı gösterimde, oluşturulan sözlük platformunda yer alan olası bütün

çekimli ve sözdizimsel gösterimleri kapsayan makine tarafından okunabilir

bir TİD gösterim şeması tanımlanmaktadır. Örneğin “vermek” eylemi,

etkilenen (patient) ve yapan (agent) bilgisine göre (“sana verdim”, “bana

verdi”, “Ayşe ona verdi” vb.) farklı çekimlerde ve cümle yapılarında farklı

canlandırılması gerekmektedir, sadece ilgili işareti sözlükte depolamak yeterli

değildir. Animasyon ortamındaki sanal karakterlere (örneğin avatar, sanal robot)

veya insansı robota ait elin şekli, yönelimi, konumu ve hareketi ilgili XML

yapısında verilen bilgiye göre belirlenecektir. Örneğin bu temsil yapısı, sözlük

içerisindeki işaret belirteci (“sign id”) ile uzamsal yönü (“spatial direction”),

etkilenen (“patient”) ve eden (“agent”) referanslarını barındırmaktadır. Böylece

işaret dilinin işitme engellilere bir animasyon/avatar veya insansı robot ile

sunulabilmesi için makine tarafından okunabilir bir yapı ortaya çıkarılmış

olmaktadır.

Şekil 2.7’de örnek olması amacıyla XML şema yapısının bir bölümü verilmiştir.

Örnekte bir TİD sözcesinin (“utterance”) temsili için kullanılan yapı gösterilmek-

tedir. Bu yapıda öncelikle sözceye atanan etiket (“utterance_id”), sözcenin

Türkçe karşılığı (“turkish”), sözcük-tabanlı (gloss-based) yazılı TİD gösterimi

(“TID”), sözcenin türü (“feature”), liste halinde sıralanmış şekilde sözcenin

içerisinde geçen işaretler (sign), bu işaretlerin taşıdıkları olağan eldışı işaretler

dışında sözcenin anlamı ile eklenen fazladan eldışı işaretler var ise bunların
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Şekil 2.7 : Örnek XML şema yapısı.

bilgileri (“non_manual”) ve sözcenin yapısı gereği alt işaretlerden gelen ve

baskılanan eldışı işaretlerin listesi (“suppressed_non_manual”) yer almaktadır.

Temsilde diğer alt alanlar da benzer yapılar ile tanımlanmaktadırlar. Örneğin her

işaret (“sign”), işaret türü veri yapısı ile “SignInstanceType” tanımlanmaktadır.

İnsan beyninin zihinsel temsilleri nasıl yaptığının anlaşılması ve modellenmesi

uzun yıllardır farklı disiplinlerden araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu

alandaki çalışmalara örnek olarak bilişsel bilimler (Kiefer ve Pulvermüller,

2012), psikoloji (Arbib, 2003) ve bilgisayar bilimleri (Cambria ve White,

2014) disiplinlerinden araştırmalar gösterilebilir. Tüm bu disiplinlerin

kavramsallaştırma (conceptualization) olgusunun varlığında hemfikir olmalarına

rağmen, beyindeki kavramsal temsillerin yapısı literatürde çok farklı açılardan

tartışılmaktadır. Bu kapsamda kural modelleri, örnek modelleri, prototip

modelleri, karma veya sinirbilimsel modeller öne çıkmaktadır (Arbib, 2003).

Yakın zamanda yürütülmüş ve kavramsal temsillerin hesaplamalı şekilde

modellenmesi denemeleri yapan iki yeni yaklaşım Lieto (2014)’in “heterojen

vekil-türler” (heterogeneous proxytypes) ve Blouw ve diğ. (2015)’in “anlamsal

işaretçiler” (semantic pointers1) yaklaşımlarıdır. Bu tez çalışmasında önerilen

TİD temsil tasarımı aşağıda sıralanan yönleri ile her iki yaklaşımla da uyumluluk

göstermektedir. Öncelikle, TİD bilgi temsili heterojen vekil-türler yaklaşımına

benzer şekilde “işaret tanımları” ve “işaret örnekleri”nden çıkarılan özellikler

kullanılarak farklı açılardan modellenmiştir. Ayrıca, çıktı olarak bir bilgi temsili
1Bir anlamsal işaretçi spesifik bir alan ile ilgili özet bilgiyi tutan bir çeşit sıkıştırılmış temsil

olarak düşünülmektedir (Blouw ve diğ., 2015).
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üretmeyi amaçlayan transfer modelimiz bir çeşit anlamsal işaretçiye sıkıştırma

(compression) aşaması ve transfer modeli tarafından üretilen çıktıyı alarak

canlandıran animasyon bölümü ise bir çeşit aktarılan anlamsal işaretçinin açılma

(decompression) veya yeniden-canlandırılma aşaması olarak görülebilir.

Aşağıdaki alt bölümlerde sırasıyla işaret tanımlarına ve işaret örneklerine ait

bilgi temsilleri UML (Unified Modelling Language - Birleşik Modelleme Dili) sınıf

diyagramları (Grady ve diğ., 1999) şeklinde sunulmaktadır. İşaret dillerine ve

TİD’e ilişkin dilbilimsel tanımları sunmak bu tez çalışması kapsamı dışında olup,

bilgi temsilinde kullanılan dilbilimsel olguların ayrıntılarına çeşitli çalışmalardan

erişilebilir: Quer ve diğ. (2017, baskıda), Liddell ve diğ. (2007), Dikyuva ve diğ.

(2015) ve Bölüm 1.2’de sunulan diğer çalışmalar bunlardan bazılarıdır.

2.2.1 İşaret tanımları

İşaret tanımları sözlükteki TİD işaretlerinin bağlamdan bağımsız statik

özelliklerini temsil etmektedirler. İşaret tanımlarına ait bilgi temsili Şekil 2.8’de

verilmektedir. Şekildeki UML diyagramında, belirli bir işaret tanımı özelliğine

(ör: <User Profile> - işareti sıkça kullanan kullanıcı profili) atanabilecek olası

değerler (ör: “ALL” - herkes, “Adult” - yetişkinler, “Child” - çocuklar vb.)

her özelliğin altında dikdörtgen içerisinde belirtilmişlerdir. Şeklin karmaşıklığını

düşük seviyede tutmak amacıyla, içerisinde sabit (enumerated) şekilde alt değerler

içeren bazı değerler (ör: <Non Manual> - el dışı hareketler özelliği altında yer

alan “head” değeri) Şekil 2.8’de arkasına üç nokta işaret konulması (ör: “Head...”)

suretiyle kısaltılarak verilmişlerdir. Bu değerlere ait ayrıntılar aşağıda her özelliğe

ait açıklama kısmında sunulmaktadır. Bunlara ek olarak takip eden şekillerde de

alt açılımlar sunulmaktadır (ör: Şekil 2.10).

Aşağıda bir işaret tanımına ait özellikler ve bunların alabileceği değerler

sunulmaktadır:

<gloss>: Bu değer genel olarak işaretin Türkçe karşılığını barındıran bir

“eşsiz tanımlayıcı” (unique identifier) bilgisini taşır. Bu eşşiz tanımlayıcılar

sistemimizde büyük harfler ile belirtilmektedir (ör: ekmek). Eğer işaretin

Türkçe karşılığı eş sesli bir sözcük ise sözcüğü takiben bir nokta işareti
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<<Enumeration>>

Category

Lexical

Pointing . . .

Classifier . . .

Buoy . . .

Finger Spell

Meaning

Relevant
<<Enumeration>>

Part Of Speech

Noun . . .

Verb Plain

Verb Spatial

Verb Agreement . . .

Pronoun . . .

Adjective-Adverb

<<Enumeration>>

Relevancy

Synonym

Antonym

Derived From

Composed Of

1

1 1

*

1

1

Sign Definition

<<Unique>> gloss

<<Enumeration>>

Frequency

Very Common

Common

Uncommon

Rare

Very Rare

<<Enumeration>>

Default Hand Usage

Dominant Only

Non Dominant Only

BothSame

Dominant or Non Dominant

<<Enumeration>>

Regions

Nationwide

Istanbul

Ankara

. . .

Local

<<Enumeration>>

User Profile

All

Adult

Child

Male

Female

Obsolete

Impolite

<<Enumeration>>

Semantic

Action Of Body

Animals

Arts

. . .

Time

Travel

Weather

Media

URL

Reference

<<Enumeration>>

Variant

Instance

Reference

Plural

Negative

Interrogative

Incorporation

Tense Aspect

Verbal Agreement

Non Manual

Alternative

Short Form

In Utterance

Conflict

Representative

Avatar

1

1

1

1

1

1

1

*

1

*

1 1

*

1

1

*

Non Manual

Head . . .

Mouth . . .

Eye . . .

Eyebrow . . .

Chin/Nose/Tounge . . .

Torso/Shoulder . . .

1

*

Turkish Word : String

Verb Reciprocal

 . . .

reference : Sign Definition

Turkish Meaning : String

*

1

Both Different

Şekil 2.8 : Bir TİD işaret tanımı için bilgi temsili.
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ve anlam belirsizliğini giderici ek bir açıklama sözcüğü kullanılır. Örneğin

ekmek sözcüğü Türkçede hem bir yiyecek hem de bir bitkiyi üretmek için

toprağa tohum atmak anlamında kullanılabilir. Bu durumda eşsiz tanımlayıcı

ekmek.gıda veya ekmek.tohum şeklinde ikililerden oluşmaktadır. Eğer

işaretin Türkçe karşılığı bir çok terimli ifade ise (bir diğer deyişle birden çok

sözcükten oluşuyorsa), eşsiz tanımlayıcı oluşturulurken sözcükler arasına alt

çizgi konulur (ör: oyun_oynamak).

<category>: Oluşturulan temsil yapısında, bir TİD işareti beş ana kategori

altında temsil edilir. İşarete ait <category> özelliğinin alabileceği değerler

şu şekilde tanımlanmıştır: lexical (sözcüksel), pointing (gösterme), classifier

(sınıflandırıcı), buoy (dayanak) ve finger spell (parmak yazımı). İşaret

dillerinde “parmak yazımı” genelde kişi, yer, organizasyon isimleri gibi işaret

dilinde tam karşılığı olmayan varlık isimlerini ifade etmek için kullanılır. Bu

işaretleme biçimi, işaret karşılığı olmayan sözcükler için, sözcüğü oluşturan

yazılı dildeki harfleri ifade eden el hareketlerinin art arda işaretlenmesi olarak

düşünülebilir. Oluşturulan temsilde parmak yazımı kategorisi (Şekil 2.9) bir

çeşit alfabe olarak görülebilir ve sözcüğün işaretlenmesi sırasında kullanılan

işaretlerden oluşur. Sözcüksel (lexical) kategori ise çok daha geniş bir

kategoridir ve her biri değişik bir sözcüksel birimi ifade eden eşsiz işaretlerden

oluşur. Oluşturulan temsilde, kişi ve iyelik zamirleri aslında bir çeşit gösterme

(pointing) işareti olmalarına rağmen sözcüksel karakteristikleri nedeni ile bu

kategori altında sınıflandırılmışlardır. Kategori özelliği hem işaret tanımları

hem de işaret örnekleri temsilleri arasında ortak özelliktir. Bu özelliğe

ait pointing (gösterme), classifier (sınıflandırıcı), buoy (dayanak) özellikleri

aşağıda Bölüm 2.2.2 - İşaret Örnekleri altında ayrıntılı şekilde sunulmaktadır.

Şekil 2.9 : Parmak yazımı kategorisi için özelleştirme.

<non_manual>: Eldışı sınıfı temel olarak baş, kaş, göz, ağız, burun, çene,

omuz ve gövde gibi vücudun el haricindeki uzuvları ile yapılan işaretleri temsil
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Şekil 2.10 : Eldışı işaretler için özelleştirme.
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etmek için kullanılır. Kısaca el kullanılarak yapılmayan ve dilbilimsel olarak

önem taşıyan hareketlerdir. Yüz ifadeleri (çatık kaş, göz kırpma, göz büyütme

veya ekşi tat hissi, mutluluk hissi benzeri duygusal ifadeler), baş pozisyonları

(önde, arkada vb.), baş hareketleri (sallama, eğme vb.), ağız hareketleri (“şşşş”

veya “bn”), konuşulan dilden devşirilen ağızlamalar ve vücut hareketleri (öne,

arkaya eğilme vb.) eldışı işaretlere örnek olarak verilebilir. Şekil 2.10’da TİD

üretim sistemimiz kapsamında ele alınan eldışı işaret değerleri verilmektedir.

Eldışı işaretlerin çeşitli işlevleri vardır (Pfau ve Quer, 2010): sözcüksel

birimlerin doğal hallerinde olan sesbilimsel özellikler (ör: güzel işaretindeki

doğal olarak beliren olumlu yüz ifadesi), sözcüksel birimin anlamını değiştiren

sıfatsal veya zarfsal kullanımlar (ör: bir eylemin hızlı veya yavaş yapılması), bir

cümlenin negatif veya soru cümlesi haline dönüştürülmesi, sözcedeki durakların

belirtilmesi (ör: göz kırma) vb. Bu bölümde işaret tanımının bir parçası

olarak tanıtılan <non_manual> özelliği, sadece işaretin üzerinde doğal olarak

görünen (ör: güzel işaretindeki - olumlu yüz ifadesi), söylem bağlamından

bağımsız ve işaret tanımından gelen eldışı işaretleri belirtmektedir.

Çalışmamızda, eldışı işaretlerin yayıldığı alandaki (scope) çeşitlilik önem arz

etmektedir. Sözcüksel birimlerin doğal hallerinden gelen sesbilimsel özellikler

olarak beliren eldışı işaretler sadece o sözcüksel birim (işaret) ile beraber

(eşzamanlı) gerçekleştirilmektedir. Öte yandan, sözceyi olumsuz yapma gibi

dilbilgisel bir işlevi olan eldışı işaretler ise birden fazla işaretle veya sözceyi

oluşturan tüm işaretleri kapsayacak uzunlukta bir sürede bu işaretlerle eş

zamanlı olarak yapılabilmektedirler. Bunun bir sonucu olarak, tek bir el

işareti özelinde bakılacak olursa, işaretle eş zamanlı olarak, tümcenin dilbilgisel

özelliklerine göre işaretlerin varsayılan, sözcüksel tanımında olmayan ilave

eldışı işaretler eklenebilir. Bu durum, tümcenin dilbilgisel özelliklerine göre

işaretlerin sözcüksel tanımında olan eldışı işaretlerin iptal edilmesi gerekliliğini

doğurabilir. Örneğin, güzel işaretindeki olumlu yüz ifadesi “Sen buna güzel

mi diyorsun?” sözcesi bağlamında değişebilir. Bu tür durumlar takip eden

bölümlerde ele alınmaktadır.

<default hand usage>: Varsayılan el, işaretçinin tercih ettiği, tek elle yapılan

işaretlerde doğal olarak kullandığı baskın elidir (dominant hand) (Quer ve
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diğ., 2017, baskıda). Örneğin, işaret dilini kullanan kişi solak bir birey

ise, o kişinin baskın eli sol el olacak ve kişi işaretleri çoğunlukla sol elini

kullanarak yapacaktır. Zayıf el (weak hand) olarak da adlandırılan baskın

olmayan diğer el (non-dominant hand) ise iki el ile yapılan işaretlerde, parmak

yazımında ve buoy (dayanak) işaretlenmesinde kullanılmaktadır. Bazı işaretler

özel durumlarda olağandan farklı olarak yapılabilmektedir. Örneğin, normalde

bağlamdan bağımsız bir durumda iki el ile yapılan çatı şeklindeki ev işareti,

eve giden bir insan anlatımı bağlamında farklı şekilde yapılabilir: tek el

çatı şeklinde bükülerek çift ele benzer şekilde ev işaretini oluştururken diğer

el ise eve giden kişiyi temsil eder. Bazı durumlarda da, normalde tek el

ile yapılan bir işaret çoğul yapılmak istendiğinde her iki elle de yapılarak

çoğul anlamı kazandırılabilir. Çeviri sisteminden aksi iletilmedikçe animasyon

ortamının işareti varsayılan el ile yapması beklenmektedir. Bilgi temsilimizde

varsayılan el kullanımı özelliği için beş farklı değer mevcuttur: dominant_only

- işaretlerin sadece varsayılan el ile yapıldığını, non_dominant_only - sadece

baskın olmayan el ile yapıldığını, both same - işaretin her iki el ile yapıldığı ve

el şekillerinin aynı olduğunu, both different - işaretin her iki el ile yapıldığı ve

el şekillerinin farklı olduğunu, dominant_or_non_dominant - ise el seçiminin

önemli olmadığı ve işaretin herhangi bir el ile yapıldığını ifade etmektedir.

<frequency>: Frekans özelliği işaretin günümüz işaretleşmelerindeki kullanım

sıklığını belirtmektedir. Makine çevirisi sistemlerinde, belirli bir anlama

karşılık birden fazla işaret eşleşmesi durumunda daha sık kullanılan işaretin

seçilmesi fayda sağlayıcı bir özellik olarak değerlendirilmektedir.

<semantic>: Anlam özelliği ilgili işaretin ait olduğu anlamsal sınıf bilgisini

taşımaktadır. Bu özelliğin çeviri sisteminde anlam belirsizliği giderme amaçlı

kullanılması mümkün olacaktır.

<regions>: Bölge özelliği işaretin kullanıldığı bölge ve illerin belirtilmesi

amacıyla kullanılmaktadır. Aynı zamanda güncelliğini yitirmiş veya argo

olan işaretlerin belirtilmesine de imkan sağlamaktadır. Bu özellik ile,

çeviri sistemlerinin farklı bölgeler için yerelleştirilmesine olanak sağlamak

hedeflenmiştir.
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<user profile>: Kullanıcı profili özelliği işaretin kullanıldığı sosyal çevreyi

tanımlamaktadır. Örneğin okul gibi bazı ifadeler yetişkin ve çocuklar

arasında farklı işaretler ile ifade edilebilmektedirler. Bölge özelliğinde olduğu

gibi, bu özellik ile de, çeviri sistemlerinin hitap edilen farklı kitlelere göre işaret

seçimi yapabilmeleri hedeflenmiştir.

<media>: Medya özelliği işarete ilişkin farklı görsel medyaların işaret

tanımları ile eşleştirilmesine olanak sağlamaktadır. URL bağlantısı değişik

kullanıcılar tarafından kaydedilen veya değişik biçimbilimsel/sözdizimsel

çeşitlilikler gösteren bir işaretin farklı görünüm şekillerinin derlenmesini ve bu

bağlantı sayesinde işaretle ilişkilendirilmesini sağlamaktadır. İşaretlerin olası

farklı görünüm şekillerin ayrıntılı analizinden sonra, çeşit türleri belirlenmiş ve

<variant> özelliği altında toplanmıştır. Bu özelliğe ait değerler şöyledir:
- instance değeri ilgili medyanın farklı kişiler tarafından yapılmış bir

işaretleme örneği olduğunu belirtir.

- reference değeri ilgili medyanın işarete ait üzerinde uzlaşma sağlanmış

doğru ve eksiksiz şekilde yapılan referans bir medya olduğunu belirtir.

- plural, negative, interrogative and aspect değerleri ilgili medyanın sırasıyla

çoğul, olumsuz, veya farklı görünüş (örn. bitmişlik, sürerlilik) örneklerine

ait olduğunu belirtir.

- incorporation değeri ilgili medyanın işaretin başka işaretler ile kaynaşdığı

durumların örneğine ait olduğunu belirtir. Bu tür durumların ayrıntıları

Bölüm 2.2.2’de <incorporation> özelliği altında verilmektedir.

- non_manual değeri ilgili medyanın işaretin farklı eldışı işaretler ile

kullanımına örnek olduğunu belirtir.

- hand_usage değeri ilgili medyanın işaretin varsayılan el değeri dışında el

kullanımına örnek olduğunu belirtir.

- verbal_agreement değeri ilgili medyanın eylemlerin farklı uyum durum-

larına örnek olduğunu belirtir.

- short_form değeri ilgili medyanın işaretin tamamı yerine bir kısmının

(örneğin kısaltma olarak) yapılmasına örnek olduğunu belirtir.
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- alternative değeri ilgili medyanın referans medyadan ufak sapmalar içeren

bir örnek olduğunu belirtir.

- in_utterance değeri ilgili medyanın işaretin farklı bağlamlar/cümleler

içinde kullanılmasına bir örnek olduğunu belirtir.

- conflict değeri ilgili medyanın belirtilen eşsiz tanımlayıcı altına eklenmiş

olmasına rağmen referans işaret ile örtüşmediği durumlarda kullanılır. Bu

etiket değeri ile eklenen bir medya aslında eşsiz tanımlayıcının yeterince

ayırt edici olmadığına ve her iki işaretleme (reference - referans ve

conflict - çelişen) göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi

için bir uyarı niteliğindedir. Bu kayıtlar dil uzmanlarının ileride tekrar

incelemesine yönelik sistemde tutulmaktadırlar. Örneğin eş seslilik

durumlarında, bu farklı işaretlere ait eşsiz tanımlayıcı dil uzmanlarının

görüşleri doğrultusunda farklılaştırılabilir.

- representative değeri ilgili medyanın belirtilen işaretin tereddütsüz şekilde

temsil eden bir nesneye veya eyleme ait görsel olduğunu belirtmektedir.

Örneğin elma işareti için bir elma resmi verilebilir. Bu medyalar gerekli

durumlarda (ör: eğitici uygulamalar) animasyon sistemleri tarafından

destekleyici materyal olarak kullanılabilirler.

- avatar değeri ilgili medyanın, işaretin bir avatar animasyonu olduğunu

belirtir. Eklenen bu medya, avatar tarafından yapılan işaret ile insan

tarafından yapılan işaretin karşılaştırılarak değerlendirme yapılmasına

imkan sağlar.

<meaning>: Bu özellik, makine çevirisi sırasında ihtiyaç duyulan sözcük

anlam belirsizliği giderme işleminde kullanılmak üzere, bir işarete karşılık

gelen Türkçe sözcük ve anlamını işaret ile ilişkilendirmek üzere kullanılır.

<meaning> özelliği aynı zamanda sözcüğün ait olduğu sözcük türü

<part-of-speech> (ör: isim, eylem, zarf vb.) ve aşağıda açıklanan ilgili

işaretlere <relevant sign> bağlantı bilgisini de taşımaktadır.

<relevant sign>: Bu özellik, belirtilen işaret ile anlamsal olarak ilgili diğer

işaret tanımlarını <reference> değeri kullanılarak ilişkilendirmeyi sağlar.

<relevancy> özelliği anlamsal ilişkinin türünü belirler. Bunlar synonym,
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antonym, derived_form, composed_of ilişkileridir. Aynı anlama gelen işaretler

için eş anlamlılık (synonym) ilişkisi ve karşıt anlamlı işaretler için ise

zıt anlamlılık (antonym) ilişkisi kullanılır. Türeme (derived_form) ilişkisi

ilgili işaretin ilişkilendirilen işaretin değiştirilmesi sonucu oluşturulduğunu

belirtmektedir. Meydana gelme (composed_of ) ilişkisi ise ilgili işaretin

ilişkilendirilen işaretlerden oluştuğunu belitmek için kullanılmaktadır. YÜZ ve

KÖTÜ işaretlerinin birleşmesinden oluşan ÇİRKİN işareti bu ilişkiye örnek

olarak verilebilir.

Şekil 2.11 : Sözcük türü etiketleri

<part-of-speech>: Bu özellik ilgili işaret anlamının sözcük türünü

(parts-of-speech) belirtir. Olası sözcük türleri Şekil 2.11’de sunulmaktadır.

Sözcük türü bilgisi <category> özelliği ile birlikte bir işaret üzerinde

tanımlanması gereken uygun değişkenleri belirler. Bölüm 2.2.2’de ayrıntılı

olarak incelenen bu durum Şekil 2.12’de görsel olarak sunulmaktadır.

Örneğin, bir işaretin kategorisi lexical (sözcüksel) ve söz öbeği etiketi

verb_agreement_double_fwd olarak tanımlandıysa, bu işaret ile ilişkili

işaret örnekleri etiketlenirken agent (yapan) ve patient (etkilenen) bilgisi

sağlanmalıdır.

Temsilde, eylemler yalın (plain), uzamsal (spatial), uyumlu (agreement)

(tek-uyumlu - single agreement vs. çift-uyumlu - double agreement) ve

işteş (reciprocal) olarak sınıflandırılmaktadır. Çift uyumlu eylemler de kendi

30



Şekil 2.12 : Sözcüksel kategori için özelleştirme.
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içlerine ileri (forward) ve geri (backward) olarak sınıflandırılmaktadırlar. İşaret

dillerindeki uyum fillerinin bu şekilde adlandırılmalarının nedeni, eyleme ait

işaret hareketinin izlediği yolun başlangıç ve bitiş konumlarının, eylemin

argümanlarına ilişkin konum bilgileri veya bir hareketin yönlendiği doğrultuda

fiziksel bir konum olabilmesidir. Yalın eylemler bu ilişkiler için işaretlenmezler.

taşımak, koymak, sürmek gibi uzamsal uyum eylemleri ise cümlelerde

hareketin başlangıç ve bitiş noktalarını göstermek amacıyla eylem işaretine

ait hareketin yönünü değiştirirler. Örneğin “bir parça kağıdı buradan oraya

taşıdım” cümlesinde taşımak işaretine ait hareketin yönü taşınacak noktaya

göre değişmektedir (Mathur ve Rathmann, 2012). Temsilde, uyum eylemleri,

tek ve çift uyum eylemleri olarak ayrılmışlardır. Tek uyum eylemleri sadece

nesne (dolaylı ya da dolaysız) veya eyleme ait etkilenen/hedef ile uyum içerisine

girerler. Örneğin, bakmak eyleminde, eyleme ait hareketin izlediği yol

“bakma”nın hedefinin bulunduğu yerde sonlanır. Çift uyum eylemleri hem

özne/yapan hem de nesne/etkilenen veya hedef ile uyum içerisine girerler.

Örneğin, vermek eyleminde (ör: “Öğretmen kitabı sana verdi”), eylemin

hareketinin izlediği yol öznenin yeri ile başlayıp hedefin yeri ile bitmektedir.

davet_etmek gibi geri çift-uyum eylemlerinde ise, hareketin izlediği yol

nesnenin konumundan başlayıp öznenin konumunda sonlanır (Kubuş, 2008).

2.2.2 İşaret örnekleri

Temsilimizde bir işaret söylemine (discourse) ait bilgi gösterimi Şekil 2.13’te

verilmektedir. Her söylem ardışık veya paralel akışa sahip işaret örneklerinden

(sign_instance) meydana gelen bir veya birkaç işaret sözcesinden (utterance)

oluşmaktadır. Derlem oluşturulması sırasında, derlemi oluşturan söylemler

ve sözceler eşsiz birer tanımlayıcı (unique id) ile tanımlanırlar. Her sözce,

sözce türünü belirleyen <feature> özelliği ile etiketlenir. Olası tür değerleri

Şekil 2.13’te <feature> özelliği altında listelenmektedir. Sözce sınıfına ait diğer

özellikler TİD sözcesinin karşılığı olan Türkçe cümle (<Turkish_sentence>),

TİD sözcesinin sözcük-tabanlı yazılı gösterimi (<TID_gloss_sequence>), sözce

üzerinde yer alan eldışı işaretlerin olması durumunda bu eldışı işaretlerin bilgisi

(<utterance_non-manuals>) ve bu eldışı işaretler ile bastırılan eldışı işaretler
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Şekil 2.13 : Bir TİD söylemi için bilgi temsili.
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Şekil 2.14 : Bir TİD işaret örneği için bilgi temsili.
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olması durumunda bunlara ait bilgidir (<suppressed_non-manuals>). Temsildeki

bir işaret örneğine ait bileşenler Şekil 2.14’te sunulmaktadır. Bu temsilde

kullanılan özellikler şu şekildedir:

<instance_id>: Bu özellik işaret örneğine atanan eşsiz tanımlayıcı bilgisini

taşır.

<category>: Kategori özelliğine ait olası değerler lexical (sözcüksel), pointing

(gösterme), classifier (sınıflandırıcı), buoy (dayanak) ve finger spell (parmak

yazımı) olarak belirtilmiştir. lexical (sözcüksel) ve finger spell (parmak

yazımı) alanları yukarıda İşaret Tanımları bölümünde (Bölüm 2.2.1, Şekil 2.8)

anlatılmıştır.

Dayanaklar baskın olmayan elin anlatımdaki gönderimlerin karıştırılmamasını

sağlaması halinde ortaya çıkan işaretlerdir (Dikyuva ve diğ., 2015). Bu işaretler

sıklıkla baskın olmayan el sabit bir pozisyonda dururken baskın elin başka

bir işareti yapmaya devam etmesiyle üretilir. Bazı dayanaklar çok kısa bir

zaman aralığında görünürken, bazıları işaretin önemli bir bölümü boyunca

sürdürülebilir. Dayanaklara baskın el tarafından atıfta da bulunulabilir (ör:

parmakla gösterilir) (Liddell, 2003; Quer ve diğ., 2017, baskıda). Temsilimizde

dayanaklar iki tür altında belirtilirler (Şekil 2.15): liste dayanakları (list_buoy)

ve parça dayanaklar (fragment_buoy).

Şekil 2.15 : Dayanak kategorisi için özelleştirme.

Liste dayanakları bir listedeki liste elemanlarına atıfta bulunurken sıralama

amacıyla kullanılır. Baskın olmayan elin parmakları sözcedeki sıralı listenin

fiziksel gösterimini sağlar (Liddell ve diğ., 2007). Liste dayanaklarında, işaretçi

tüm listedeki eleman sayısını tek seferde gösterip sonrasında her birini sırasıyla

gösterebilir (örneğin dört parmağını gösterip sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü
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şeklinde atıf verebilir) veya eleman sayısını başta vermeden parmaklarını tek

tek açarak (ör: bir, iki, üç) anlatıma devam edebilir. Parça dayanakları ise

bir işaretin gerçekleştirilmesindeki hareketin son halinin tümü veya bir parçası

kullanılarak (örneğin çift elle çatı şekli yapılarak oluşturulan ev işaretindeki

tek elin kaldırılması ile baskın olmayan elin parça dayanağı haline gelmesi)

yapılır (Liddell ve diğ., 2007). Parça dayanakları sözcükleştirilmemişlerdir,

söylem sırasında doğal olarak ortaya çıkarlar.

Temsilde, gösterme (pointing_sign) kategorisine üç alt tür tanımlan-

mıştır. Bunlar konum gösterme (location_pointing_sign), liste dayanağı

gösterme (list_buoy_pointing_sign) ve parça dayanağı gösterme (frag-

ment_buoy_pointing_sign) türleridir (Şekil 2.16). İşaret dillerinde dayanak

ve gösterme kategorilerinin detayları için Liddell ve diğ. (2007) incelenebilir.

Pointing Sign

Buoy Pointing SignLocation Pointing 
Sign

Fragment Buoy 
Pointing Sign

ref : Fragment Buoy

List Buoy Pointing 
Sign

ref : List Buoy

points : Space Location

locates : Sign Instance

number : Positive Int.

Şekil 2.16 : Gösterme kategorisi için özelleştirme.

Sınıflandırıcı (classifier) bir göndergenin (referent) belirli anlamsal özelliklerini

yansıtan bir biçimbirimdir; işaret dilleri için bir sınıflandırıcı görsel gerekçeli

(ikonik tabanlı), sözcüksel/dilbilgisel bir sınıftır, çoğunlukla belirli yüklem

tipleri ile bağlantı kuran bir el işaretidir (Quer ve diğ., 2017, baskıda).

Bir sınıflandırıcı yapısı konum bilgisi ve hareket tarzı hakkında bilgiyi

içeren karmaşık bir işarettir. Bir sınıflandırıcı yüklemi, bir sınıflandırıcı
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ve eylemden oluşan karmaşık bir yüklemdir. Aynı zamanda ‘tüm

varlık’ ya da ‘anlamsal sınıflandırıcı’ olarak da adlandırılan bir varlık

sınıflandırıcısı ise göndergeleri belirli anlamsal ve/veya şekilsel özellikleri

göstererek doğrudan temsil eden bir el şeklidir. Bu göndergeler, göndergenin

bir hareketini, işaretleme alanındaki yerini veya varlığını (ör: “bir

araba hareket ediyor”) ifade eden geçişsiz eylemlerin özneleridir. Bu

eylemlerde sınıflandırıcı göndergeyi doğrudan gösterir (Zwitserlood, 2012).

Temsilimizde, sınıflandırıcılar dört alt tür ile ifade edilmektedir. Bunlar

konumsal varlık sınıflandırıcıları (classifier_entity_locative), hareketsel varlık

sınıflandırıcıları (classifier_entity_movement), tutuş sınıflandırıcıları (classi-

fier_handling), şekil ve boyut sınıflandırıcıları (classifier_size_and_shape)

türleridir (Şekil 2.17). Konumsal varlık sınıflandırıcıları, genellikle canlı bir

varlığın fiziksel duruşuna göre o varlığın bütününü veya belirli bir bölümünü

temsil etmek için kullanılırlar. Hareketsel varlık sınıflandırıcıları ise bir varlığı,

o varlığa ait karakteristik hareketleri kullanarak temsil ederler. Şekil ve

boyut sınıflandırıcıları ise bir varlığın boyut ve şeklini genellikle sınırlarını

çizerek ifade eden sınıflandırıcı türüdür (Quer ve diğ., 2017, baskıda). Tutuş

sınıflandırıcıları, elle tutulan ve/veya taşınan (genellikle insan tarafından)

varlıkları temsil eder. Bunlar gerçekleştirilen hareketi veya bir göndergenin

tutulmasını gösteren geçişli eylemlerden oluşur (Zwitserlood, 2012).

Şekil 2.17 : Sınıflandırıcı kategorisi için özelleştirme.

<flow>: Bu özellik işaret örneğinin ana veya destek akışta yer aldığını

belirtmek için kullanılmaktadır. Biz sözcede ana akış (main flow) işaret
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örneklerinin ardışıl sırada gerçeklendiği akıştır. Destek akış ise ana akış ile

eş zamanlı olarak baskın olmayan elle yapılan ilave işaretlerin oluşturduğu

akıştır. Animasyon sırasında, işaretler ana akışta (support flow) ise temsilde

gözükme sıraları ile icra edilmelidir. Eğer işaret destek akışta ise ana

akışta (<support_ref> özelliği ile) referans verilen işaret ile eş zamanlı olarak

yapılmalıdır.

<non_manual>: Bu özellik işaret tanımındaki varsayılan eldışı işaretler

haricinde gelen eldışı işareti belirtmek için kullanılır.

<hand_usage>: Özel durumlarda bazı işaretler genel tanımdan farklı olarak

gerçeklenmektedir. Bu özellik, bir el kullanımı stili genel tanımdan daha farklı

olarak gözlemlendiğinde kullanılır.

<role>: Bu özellik uyum eylemlerinde yapan (agent) ve etkilenen (patient)

bilgisini belirtmek için kullanılır (Şekil 2.12).

<direction>: Bu özellik uzamsal eylemlerde ve sınıflandırıcılarda hareketin

yönünü belirtmek için kullanılmaktadır. Harekete ait çıkış (from) ve yönelme

(to) konumlarına ait değerleri taşımaktadır.

<location>: Konum özelliği işaret uzayındaki konum <space location> ve

varlık konumu <entity location> olmak üzere ikiye ayrılır. İşaret dillerinde

işaretler, işaret uzayı olarak adlandırılan ve işaretleyicinin yaklaşık olarak

göğüs hizasında ve önündeki dikey veya yatay alanda yapılırlar. Bu alanda

sözcüksel birimler işaretlenir veya parmakla gösterilerek atıfta bulunulur.

Şekil 2.14’te uzaydaki konum değerleri belirtilmektedir. İşaret göğüs kafesinin

önündeki orta alanda (center), işaretçinin baskın el tarafında daha yüksek

(Ipsilateral Up) veya daha alçak (Ipsilateral Low) alanda , veya işaretçinin

baskın olmayan elinin tarafındaki daha yüksek (Contralateral Up) veya daha

alçak (Contralateral Low) alanda yapılabilir. Varlık konumu <entity location>

özelliği ise daha önce kullanılan sözcüksel bir birime gönderimde bulunulması

(artgönderim) durumlarında kullanılmaktadır. Bu gönderme genelde önceden

işaretlenen sözcüksel unsurun konumuna doğru parmakla gösterme veya o

yönde bakma ile gerçeklenir.
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<plurality>: Bu özellik ilgili işaretin çoğul yapılma türünü belirler. TİD’de

çoğul hal, işaretin tümünün tekrar edilmesi (çift el ile işaretin tekrarı, çift

el ile işaretin farklı konumlarda tekrarı), işaretin parçalı tekrarı, miktar

belirleyicilerin kullanımı gibi pek çok farklı şekilde gerçeklenebilir (Kubuş,

2008).

Şekil 2.18 : Sınıflandırıcı işaret örneği için özelleştirme.

<dependency>: Tez kapsamında önerilen makine çeviri sistemi sözdizimsel

ve kısmen anlamsal transfer modeli kullanmaktadır. Önerilen temsilde,

bir işaret örneğinin sözdizimsel analizi bağlılık ayrıştırması (dependency

parsing) yöntemi ile sağlanmaktadır. Temsilde verilen <dependency> özelliği,

bağlanılan sözcük (<head>) ve bağlılık ilişkisi (<dependency_relation>)

değerlerini taşımaktadır. Olası bağlılık ilişkisi değerlerinin bir kısmı

Şekil 2.14’te verilmektedir. Bağlılık ilişkisi türleri ve ayrıntıları Bölüm 3.2.2’de

sunulmaktadır.
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<incorporation>: Bazı durumlarda iki işaretin sesbilimsel bileşenleri birbirleri

ile kaynaşmaktadılar. Genel bir kaynaşma (incorporation) yapısı sayı işareti

ve sözcüksel unsurun birleşip bir işaret oluşturduğu sayısal kaynaşmadır.

Genellikle kaynaşma el şeklini etkilerken diğer sesbilimsel bileşenler aynı

kalır. Örneğin “bir hafta”, “ikinci sınıf” gibi işaretler TİD’de kaynaşma

işaretleridir (Kubuş, 2008). Bazı durumlarda ise negatif bir işaret de eylemle

kaynaşabilmektedir. Bu özellik referans (reference) ve kaynaşma tip bilgisi

(<incorporation_kind>) değerlerini taşır.

<classifier>: Bu özellik TİD’deki sınıflandırıcı işaret örneklerini temsil etmek

üzere üç özellikten oluşmaktadır: şekil <shape>, yön <orientation>, hareket

<movement>. Şekil 2.18 her özellik için olası değerleri belirtmektedir.

Bu bölümde, işitsel dilden işaret diline çeviri sisteminin üretilmesinde

kullanılabilecek formal gösterimin belirlenmesi hedeflenmiştir. Aynı ifadenin

bir dil sisteminden diğer bir dil sistemine onlarca şekilde farklı çeviri karşılığı

olabilir. Bu anlamda, işaret dilinin tüm işlevselliğini ve türevlerini temsil etmeye

çalışılmamış, çeviriyi en temel ve yalın halde yapmak için gerekli olan minimum ve

etkin işaret dili temsilini oluşturmak amaçlanmıştır. Bu haliyle dahi ortaya çıkan

temsilin oldukça yüksek bir karmaşıklığa sahip olduğu görülmektedir. İleriki

çalışmalarda ihtiyaç duyulması durumunda halihazırdaki bu gösterim kolaylıkla

daha farklı özellikleri ve detayları içerecek şekilde genişletilebilir.

Bölümde sunulan temsil (Şekil 2.6),

(i) çeviri sistemi çıktılarının animasyon sistemine iletilmesi,

(ii) sözlük içeriğinin anlamsal gösterimi,

(iii) TİD-Türkçe derleminin geliştirilmesi

aşamalarında kullanılmıştır.

40



3. TÜRKÇE-TİD AĞAÇYAPILI PARALEL DERLEM

Bu bölümde, tez çalışması kapsamında kullanılan veri kümesinin niteliği

ve bu veri kümesinin hazırlanabilmesi için gerekli olan altyapı çalışmaları

anlatılmaktadır. Alt bölümlerde ayrıntılı olarak sunulan çalışmalara geçmeden

önce aşağıdaki giriş bölümünde sırasıyla paralel derlemin ne olduğu ve istatistiksel

makine çevirisi çalışmaları için önemi, işitsel dillerde paralel derlemlerin hangi

yöntemlerle oluşturulduğu, işaret dillerinde paralel derlemlerin oluşturulmasında

karşılaşılan zorluklar, işaret dillerinde paralel veri kümelerinin oluşturulmasında

kullanılabilecek yöntemler, elle oluşturulan paralel veri kümelerinin makine

çevirisi çalışmaları için önemi, makine çevirisi çalışmalarında ağaçyapılı paralel

derlemlerin ne amaçla kullandıkları ve Türkçe-TİD dil çifti için mevcut veri

durumu ile ilgili konulara kısaca değinilmektedir.

İstatistiksel makine çevirisi çalışmalarının en önemli gereksinimlerinden biri

çevirinin yapılacağı dil çifti arasında oluşturulmuş paralel veri kümeleridir.

Örneğin İngilizce-Fransızca dil çifti arasında otomatik çeviri yapacak bir makine

çevirisi sistemi oluşturulmak istendiğinde, ilk aşama her iki dilde üretilmiş bol

miktarda çeviri materyalinin (örneğin aynı kitapların İngilizce-Fransızca çevirileri,

her iki dilde üretilen Avrupa Birliği, Kanada Parlamentosu kararları, haber

metinleri vb.) toplanmasıdır. Sonraki adım ise, makine çeviri sisteminin

eğitiminde kullanılmak üzere toplanan bu verinin otomatik hizalama yaklaşımları

(Moore, 2002; Och ve Ney, 2003) ile hizalanması ve çeviri sisteminin eğitiminde

kullanılmasıdır.

Literatürde makine çevirisi çalışmalarının büyük çoğunluğu işitsel diller arasında

yürütülmüştür. Bu dil çiftleri arasında derlenen paralel veri kümeleri ise

genelde yazılı materyallerin hizalanması ile elde edilmektedir. Bir diğer yöntem

ise, doğal olarak, konuşma ses kayıtlarından (örneğin eşzamanlı (simultane)

çeviri ses kayıtlarından) paralel veri derlemeye çalışmaktır. Ancak burada,

ses kaydının yazılı hale dönüştürülmesi için otomatik konuşma tanıma (speech
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recognition) yazılımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yaklaşım doğrudan yazılı

dil üzerinde çalışmaktan çok daha zordur ve farklı problemler barındırmaktadır

(Koehn ve diğ., 2007). Konuşma farklı stillerde ve türlerde karşımıza çıkabilir:

örneğin önceden hazırlanmış resmi konuşmalarda dilbilgisi kurallarına daha

uygun bir dil kullanılırken, eşzamanlı çevirilerde hedef dilde üretilen anlık

konuşmalar dilin dilbilgisi kurallarına uymayabilir. Röportajlar gibi önceden

planlanmamış konuşmalar yazılı dile göre daha serbest bir dilbilgisi yapısı

barındıracaktır. Örneğin Türkçe yazılı dilde, eylemler genelde cümle sonunda

görülürken, konuşma sırasında devrik cümlelere daha sık rastlanmaktadır.

Ayrıca konuşma tanıma yazılımları kendi hata paylarını da beraberlerinde

getirmektedirler. Bu durum oluşturulacak paralel veri kümesinin kalitesinin,

doğrudan yazılı materyallerden oluşturulacak kümelere nazaran daha düşük

olacağını göstermektedir. Bilgisayarların ve internetin hayatımızda her geçen gün

daha da çok yer kaplaması ile, işitsel dillerin sayısal ortamda yazılı temsillerine

(bir diğer deyişli sayısal ortamdaki yazılı metinlere) erişimimiz her geçen gün daha

da çok artmaktadır. Paralel yazılı metinlere erişimin artması, istatistiksel makine

çevirisi çalışmalarının önünü açmaktadır. Günümüzde doğrudan konuşma verisi

üzerinden paralel veri oluşturma araştırmaları devam etse de, yazılı materyaller

kullanılarak oluşturulan çeviri sistemleri halen bunlara göre daha başarılıdırlar.

İşitsel diller arasında paralel veri toplanmasının, konuşulan ve yazılan bir

dil olmayan görsel-hareketli işaret dillerine nazaran çok daha kolay olduğu

söylenebilir. İşaret dillerinin yazıya dökülmesi, işitsel dillerde olduğu gibi yaygın

değildir. İşaret dillerini ana dili olarak kullananlar bu dillerin yazılı temsillerini

günlük hayatlarında kullanmamaktadırlar. Bunun sonucu olarak, makine çevirisi

sistemlerinde kullanmak üzere işaret dillerinin yazılı metin hallerini işitsel

dillerdeki gibi doğal yollardan bulmak maalesef mümkün değildir. Bu diller için

yazılı temsillerin kullanıldığı yerler genelde akademik ve teknolojik çalışmalar

ile sınırlı kalmaktadırlar. Sonuç itibariyle, işaret dillerinin devreye girdiği dil

çiftlerinde (işaret dilleri arası çeviriler veya bir işitsel dilden işaret diline çeviri

durumunda) paralel veri oluşturmak işitsel dillere nazaran çok daha zordur.

İşaret dillerinin doğal halleri (bir diğer deyişle, işaretlenen görsel hareketler),

işitsel dillerin konuşulan hallerine (konuşma diline) benzetilebilir. Fark, Türkçe
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İngilizce gibi dillerde, dil ses ile üretilirken, işaret dillerinde, dil hareket ile

üretilmektedir. Üretilen bu dilin bilgisayar ortamına aktarılması ise Türkçe

İngilizce gibi dillerde ses kayıtları ile, işaret dillerinde ise video kayıtları ile

mümkün olmaktadır. Her iki tür dil için de bu kayıtların, konuşma tanıma

veya işaret dili tanıma1 (sign language recognition) sistemleri kullanılarak, dilin

yazılı temsiline dönüştürülmeleri mümkündür. İşaret dili tanıma yazılımlarının

başarımlarının artması ile görsel-hareketli dilin yazılı temsillere otomatik olarak

dönüştürülmesi mümkün olacak ve otomatik yollarla paralel veri oluşturulmasının

önü açılacaktır. Böylelikle oluşturulan verilerin makine çevirisi sistemlerinde

kullanılmaları mümkün hale gelebilecektir. Ancak, yukarıda anlatıldığı üzere

işitsel diller için, paralel veri derlenmesinin konuşma (ses kayıtları) üzerinden

yapılması mümkün olmasına rağmen, dilin doğrudan yazılı hali üzerinden

yapılması şu an için daha başarılı çeviri sistemleri ortaya koymaktadır. Benzer

durum işaret dilleri için de söz konusu olacaktır. Ancak yukarıda belirtilen

nedenlerden ötürü, işaret dillerinin devreye girdiği dil çiftleri için doğrudan yazılı

gösterimler üzerinden paralel verilerin hazırlanması oldukça masraflı bir iştir;

öncelikle görsel dilin insanlar tarafından yazılı temsillere elle dönüştürülmesi

ve sonrasında paralel verinin hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle, yakın

gelecekte istatistiksel makine çeviri sistemlerinin eğitiminde kullanılabilecek

büyüklükte paralel verinin bu yöntemle hazırlanması mümkün görülmemektedir.

Yine de, elle titizlikle hazırlanan işaret dilinin yazılı temsilleri ve ilgili dil çifti ile

hizalanmaları, makine çevirisi çalışmaları için iki yönden önem arz etmektedir:

• Görsel dilden yazılı temsile dönüşümde (bir diğer deyişle yazılı materyallerin

otomatik üretiminde) ne türde bir çıktı üretilmesi gerektiği konusunda prototip

oluşturmakta,

• Geliştirilen makine çevirisi sistemlerinin başarımlarının, işaret dili tanıma veya

üretme sistemlerinin hata payları dışarıda bırakılarak ölçülmesine, sınama

verisi olarak kullanılmaları sayesinde olanak sağlamaktadırlar.

Literatürde işaret dilleri üzerinde derlem çalışmaları genellikle dilbilimsel

inceleme amaçlı yapılmış olup (Leeson ve diğ., 2006; Schembri ve diğ., 2013;
1İşaret dili tanıma yazılımları görsel dili kameralar vasıtası ile sayısal ortama aktaran ve

daha sonra işaret dilinin yazılı gösterimine eşleştiren yazılımlardır.
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Johnston , 2010; Koizumi ve diğ., 2002; Prillwitz ve diğ., 2008), bu çalışmalar

doğrudan makine çevirisinde kullanılabilir nitelikte değillerdir. Dilbilimsel in-

celemeler için yapılan işaretlemeler çoğunlukla insanlar tarafından okunurlukları

(human-readable), kullanımları göz önünde bulundurularak yapılmışlardır ve

oluşturulan çıktılar makine-okunur değildir. Literatürde az sayıdaki makine

çevirisi odaklı çalışmada oluşturulan işaret dili paralel derlemlerinin genelde

küçük boyutlu ve konu odaklı (örn. havacılık, hava durumu haberleri vb.)

oldukları görülmektedir. Yazılı notasyonlarda ve paralel derlemlerin nasıl

hazırlanması gerektiği konusunda bir standart olmayışı ve yukarıda bahsedilen

zorluklar yapılan çalışmalarda tartışılmaktadır. Bu çalışmalara örnek olarak

Çince ve Tayvan İşaret Dili (TSL) için yürütülmüş Su ve Wu (2009)’nin çalışması,

Almanca ve Alman İşaret Dili için hava durumu haberleri derlenerek yürütülmüş

Bungeroth ve Ney (2004) ve Bungeroth ve diğ. (2006)’nin çalışması, İngilizce,

Almanca, İngiliz İşaret Dili, Alman İşaret Dili ve Güney Afrika İşaret Dilleri

arasında paralel şekilde havacılık alanından veri derlenerek oluşturulan ATIS

derlemi (Bungeroth ve diğ., 2008) sayılabilir. Othman ve diğ. (2012) ise ASL

için İngilizceden ASL’ye kural tabanlı çeviri yöntemleri kullanarak istatiksel

çalışmalarda kullanılabilecek büyük boyutlu bir paralel derlem oluşturmaya

çalışmışlardır.

İstatistiksel makine çevirisi sistemleri için vazgeçilmez olan büyük boyutlu

makine-okunur paralel veri kümelerinin Türkçe-TİD dil çifti için var olmaması

nedeniyle, Türkçe’den-TİD’e ilk makine çevirisi denemesi olan bu tez çalışmasında

kural tabanlı makine çevirisi yöntemleri tercih edilmiştir. Kural tabanlı makine

çevirisi yöntemlerinde, çeviri kurallarında sözdizimsel bilginin kullanımının

getirdiği avantajlar literatürde birçok çalışmada raporlanmıştır (Galley ve diğ.,

2004; Galley ve diğ., 2006; DeNeefe ve diğ., 2007). Literatürde, dilin sözdizimsel

analizlerinin gösterildiği ağaçyapılı derlemler (treebank) kural tabanlı makine

çevirisi alanında ağaçyapılı paralel derlemler olarak karşımıza çıkmaktadır (Cuřín

ve diğ., 2004; Cmejrek ve diğ., 2005; Megyesi ve diğ., 2008; Ahrenberg, 2007;

Uchimoto ve diğ., 2004; Tinsley ve diğ., 2009). İsminden anlaşılabileceği üzere,

ağaçyapılı paralel derlemlerde ilgilenilen dil çiftine ait oluşturulan paralel veri

kümeleri sözdizimsel düzeyde etiketlenmektedirler.
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Tesnière (1959) tarafından ortaya konan bağlılık analizi (dependency analysis)

yaklaşımı doksanlı yıllardan itibaren doğal dil ayrıştırması (parsing) alanında

yoğun olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Bunun en önemli nedenleri,

bağlılık ağaçlarının üst düzey doğal dil işleme çalışmaları için doğrudan işlenebilir

nitelikte ve anlamsal çıkarımlara daha yakın düzeyde çıktılar üretebilme

kabiliyetleridir. Bu yaklaşımda, cümlelerin sözdizimsel analizleri cümleyi

oluşturan birimler arasındaki ikili bağlılık ilişkilerinin ve türlerinin saptanması

yolu ile yapılmaktadır. Örneğin “Ali eve gitti.” cümlesinde “Ali” sözcüğü “gitti”

eylemine özne ilişkisi ile bağlıdır. Saptanan ikili ilişkiler sonucunda cümlenin

bağlılık ağacı (dependency tree) oluşturulmakta ve bu analizlerden oluşan

derlemlere ağaçyapılı bağlılık derlemleri (dependency treebanks) adı verilmektedir.

Günümüzde bu alanda pek çok dil için ağaçyapılı bağlılık derlemleri mevcuttur.

Geniş bir araştırmacı topluluğunun desteği ile son yıllarda oluşturulan Evrensel

Bağlılıklar Projesi (Universal Dependencies Project) (Nivre ve diğ., 2016) dünya

üzerindeki tüm diller için ortak bağlılık analizi standartları ortaya koymayı

hedeflemektedir. Bu projenin, 2017 yılındaki ikinci sürümünde (v2) 50 farklı

dile ait 70 farklı ağaçyapılı bağlılık derlemi yayınlanmıştır.

Türkçe için ilk ağaçyapılı bağlılık derlemi çalışması 2003 yılında ODTÜ ve

Sabancı Üniversitelerinin ortak bir çalışması ile ortaya çıkmıştır (Oflazer ve

diğ., 2003a). 2006 ve 2007 yıllarında bağlılık ayrıştırması konusunda yapılan

iki önemli çalıştayda (Buchholz ve Marsi, 2006; Nilsson ve diğ., 2007)

kullanılan bu derlem için, ikinci çalıştayda test kümesi olarak kullanılmak

üzere daha küçük çaplı bir derlem (Eryiğit ve Pamay, 2014) de aynı senede

hazırlanmıştır. Derlemlerde görülen bazı eksikliklerin giderilmesi ve istatiksel

ayrıştırma çalışmalarında daha verimli kullanımlarına yönelik olarak 2014 yılında

İstanbul Teknik Üniversitesi Doğal Dil İşleme grubu tarafından derlemlerin

güncel standartlara göre yeniden işaretlenmesi gerçekleştirilmiş (Sulubacak ve

diğ., 2016a), ayrıca Evrensel Bağlılıklar Projesindeki standartlara eşleştirilmeleri

sağlanmıştır (Sulubacak ve diğ., 2016b). Bunun yanı sıra aynı grup tarafından

örün verilerinin ayrıştırılması çalışmalarında kullanılmak üzere bir Örün 2.0 (Web

2.0 ) derlemi de oluşturulmuştur (Pamay ve diğ., 2015).

45



TİD üzerine yapılan derlem çalışmaları da (Zwitserlood ve diğ., 2012; Özsoy ve

diğ., 2013) diğer işaret dillerine benzer şekilde genelde dilbilimsel incelemeler

için gerçekleştirilmiş çalışmalardır. Literatürde, TİD üzerine bir makine

çevirisinde kullanılabilir nitelikte ilk paralel derlem çalışması bu tez kapsamında

başlatılmıştır. Bu çalışmada, TİD-Türkçe dil çifti arasında ağaçyapılı paralel

bağlılık derlemi oluşturabilmek için gerekli altyapı çalışmaları ve bu altyapı

kullanılarak 114E263 numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında dilbilim ve doğal

dil işleme alanlarından etiketleyici araştırmacıların hazırladıkları prototip derlem

tanıtılmaktadır. Bölüm 2’de tanıtılan makine-okunur TİD temsili bu altyapıda

TİD söylemlerinin yazılı temsilinde kullanılmıştır. Bu tez çalışması ile literatürde

ilk defa işitsel bir dil ile bir işaret dili arasında bağlılık analizi yöntemine dayalı

ağaçyapılı paralel derlem çalışması yapılmıştır. İşaret dillerinin sözdizimsel

çözümlemesinin bağlılık analizi yöntemleri ile yapılması literatürde çok yeni

bir yaklaşımdır. Bu tez çalışmasının son evrelerinde İsveç İşaret Dili için

bir ağaçyapılı bağlılık derlemi çalışması (Östling ve diğ., 2017) başlatıldığı

görülmektedir. Paralel bir derlem olmamak ile birlikte İsveç İşaret Dili için

başlatılan bu çalışma sözdizimsel analiz yöntemi ile çalışmamıza benzerlik

göstermektedir. Yukarıda bahsedildiği üzere, günümüzde işitsel diller arasında

çok yaygın olan, Türk ve İsveç İşaret Dilleri üzerine uygulamaları gerçekleştirilen

bu yaklaşım diğer işaret dilleri için de örnek teşkil eder niteliktedir.

Tez kapsamında kullanılan veri kümesinin, bu veri kümesi üzerindeki gerekli

dilbilimsel işaretlemelerin ve bu işaretlemelerin gerçekleştirildiği ortamların

tanıtıldığı bu bölüm üç ana alt bölümden oluşmaktadır. İlk olarak, Bölüm 3.1

geliştirilen etkileşimli çevrimiçi sözlük platformunu tanıtmaktadır. Bölüm 3.2

derlemi oluşturmak için kullanılan veri işaretleme altyapılarını ve gerekli olduğu

durumlarda bunlar üzerine gerçekleştirilen yazılım iyileştirmelerini sunmaktadır.

Türkçe-TİD paralel veri kümesi oluşturulması için kullanılan hazır Türkçe veri

işaretleme altyapısı Bölüm 3.2.1’de, işaret dilleri için kullanılan hazır veri

işaretleme altyapısı ve bu altyapıya tez kapsamında TİD’e özgü geliştirilen

eklenti Bölüm 3.2.2’de verilmektedir. Tanıtılan altyapılar kullanılarak farklı

disiplinlerden işaretleyici kişiler tarafından işaretlenen ve tez kapsamında çeviri
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sisteminin değerlendirilmesi için hazır hale getirilen Türkçe-TİD paralel derlemi

ise Bölüm 3.3’te sunulmaktadır.

3.1 TİD Etkileşimli Çevrimiçi Sözlük Platformu

Kural tabanlı makine çevirisi sistemleri için hedef dil ile kaynak dil arasında

sayısal ortamda oluşturulan sözlükler vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Türk İşaret

Diline ilişkin sözlük çalışmaları incelendiğinde ise bu amaçla kullanılabilecek

biçimde herhangi bir kaynak bulunmadığı, mevcut sözlük çalışmalarının ise eksik

ve yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. Bölüm 2.2’de anlatıldığı üzere, makine çevirisi

için bir sayısal TİD sözlüğü, çeviri sisteminde kullanılmak için gerekli eşsiz işaret

tanımlarını ve bunların ilgili açıklamalarını kapsamalıdır. Paralel veri kümesi ise,

işaret ifadelerinin ve onların Türkçe karşılıklarının yanı sıra işaretlerin değişik

katmanlardaki analizlerinden oluşacaktır. Bu bölümde, oluşturulacak paralel

derlemdeki işaretlerin makine-okunur temsilde eşsiz eşleştirmelerini yapabilmek

üzere oluşturulan TİD için etkileşimli çevrimiçi sözlük platformu altyapısı

tanıtılmaktadır.

3.1.1 Mevcut TİD sözlükleri ve karşılaşılan sorunlar

Ülkemizde son yıllarda yapılan çeşitli sözlük oluşturma çalışmaları olmasına

rağmen, geniş kapsamlı bir Türk İşaret Dili (TİD) sözlüğü henüz ortaya

çıkarılamamıştır. Farklı kurumlar tarafından yapılan bu çalışmaların ortak bir

alanda derlenememesi, tartışılamaması ve genişlemeye açık olmayışları, hem bu

sözlüklerin kapsamının kısıtlı kalmasına neden olmakta hem de bilgisayar destekli

çalışmalarda kullanılmalarına engel teşkil etmektedir. Bu bölümde, öncelikle

devam eden TİD sözlük çalışmalarında gözlemlenen sorunlar ayrıntılı olarak

irdelenmekte, yapılan çalışmaların birleştirilmesi yönündeki ön analiz ve derleme

çalışmalarımız sunulmaktadır.

Hem bu çalışmaları geliştiren araştırmacıların hem de bu çıktıları kullanan

işitme engelli ve işaret dili eğitimi alan bireylerin ortak ihtiyacı işaret dili

sözlükleri, sözcük görselleri ve anlamlarının yer aldığı güvenilir ve erişilebilir veri

tabanlarıdır. İşaret dili gibi gerçeklenmesi yöresel ve öznel farklar barındırabilen

bir dil için bu tür kaynaklar büyük önem arz etmektedir. Çevrimiçi sözlükler,
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bu amaç doğrultusunda bir ilk adım niteliğindedir ve işaret dili çalışmalarının

önemli bir bileşenini oluşturmaktadırlar. Hem işitme engelli bireyler hem de bu

bireylerle iletişim ihtiyacı olan bireyler iletişimin vazgeçilmez bir aşaması olarak

bu sözlüklere ihtiyaç duymaktadırlar. Oldukça az miktarda işaretli sayısal veri

kaynağına sahip olan Türkçe, aynı zamanda işaret dili alanında da sayısal olarak

işlenebilir veri eksikliği yaşamaktadır. Literatürde TİD için sözlük oluşturma

konusunda girişimler olsa da, maalesef bunlar uluslararası alandaki mevcut

teknolojik ilerlemelerden yeterince faydalanmamaktadırlar.

Bilgisayar destekli çalışmalarda kullanabilmek üzere sayısal sözlüklere ihtiyaç

duyulmaktadır. Ancak bir sözcük listesinin ham halde (örneğin bir pdf dosyası

olarak) elektronik bir ortama yerleştirilmesi sayısal bir sözlük oluşturulduğu

anlamına gelmemektedir. Günümüzde doğal dil işleme teknolojilerinin ilerlemesi

ile sözlük oluşturmak için gerekli çalışmaların birçoğunun otomatik olarak

DDİ teknikleri ile yapılması mümkün hale gelmiştir. Çok sözcüklü terimlerin

bulunması, örnek cümlelerin ve örnek çevirilerin bulunması bu çalışmalar arasında

gösterilebilir. Günümüzde, iyi bir sayısal sözlüğün nasıl olması/oluşturulması

gerektiği işitsel diller için bile halen aktif bir araştırma konusudur. Konu ile ilgili

çeşitli konferanslar (örneğin “elex - Electronic lexicography” konferans serisi) son

yıllarda özellikle sayısal sözlük üzerine çalışmalara yer vermektedirler.

Dikyuva ve diğ. (2015) yakın zamanda yayınladıkları TİD dilbilgisi kitabında

halihazırdaki TİD sözlük çalışmaları ile ilgili şu yoruma yer vermişlerdir: “TİD

üzerine bilimsel anlamda açıklamalı bir sözlük henüz yayınlanmamıştır. Ancak

çeviri sözlüğü olarak adlandırılabilecek çeşitli sözcük listeleri bulunmaktadır. Bu

çalışmalar, yalnızca Türkçe temelli sözcük-işaret çevirilerinden oluşmaktadır ve

bir kısmı kitap formatındayken, bir kısmı ise çevrimiçi olarak kullanıma açıktır.”

Sayısal ortamda açık olarak erişilebilen çok az sayıda TİD sözlüğü mevcuttur.

Günümüzde TİD için bazı sözlük oluşturma çalışmaları olmasına rağmen bunların

alandaki teknolojik ilerlemelerden yeterince faydalanamadıkları görülmektedir.

Aşağıda yapılan literatür analizinin ilk bölümü olarak incelenen TİD sözlük

kaynakları listelenmektedir:

• Türk Dil Kurumu TİD Sözlüğü (TDK) 2

2http://www.tdk.gov.tr

48

http://www.tdk.gov.tr


• Boğaziçi Üniversitesi 3

• Koç Üniversitesi 4

• Diyanet İşleri Dini Terimler Sözlüğü 5

• Sessiz TV 6

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7

• SpreadTheSign projesi 8

• BosphorusSign projesi 9.

Sıralanan bu kaynakların incelenmesi sonucunda, kaynakların Türkçe-TİD

için kapsamlı bir sözlük olmaktan çok uzak oldukları ve ancak bazı temel

TİD sözlük birimlerinin bir kümesini oluşturdukları görülmektedir. Bu

TİD işaret kümelerinden bazıları tamamen tematik kümelerdir. Örneğin

Diyanet İşleri Bakanlığı’nın hazırladığı sözlük dini terimlerden, BosphorusSign

projesinde hazırlanan sözlük ise finans ve sağlık alanından derlenmiş terimlerden

oluşmaktadır. Bunun yanısıra, kaynakların hiçbiri bilgisayar destekli çeviri

çalışmalarında kullanılabilir nitelikte değillerdir. İncelemelerimiz sonucunda

ortaya çıkan teknik sorunlar aşağıda sunulmaktadır.

Şekil 3.1 : “Kalp” sözcüğünün bazı TİD sözlüklerinde gösterimleri

Kaynaklarda, bazı Türkçe terimlere karşılık gelen TİD işaretleri kısmen veya

tamamen farklılık göstermektedirler. Bazı kaynaklarda ise hiç yer almamaktadır.
3http://www.cmpe.boun.edu.tr/tid/
4http://turkisaretdili.ku.edu.tr/
5http://engelsiz.diyanet.gov.tr/
6http://www.sessiztv.net/
7http://www.ibb.gov.tr
8http://www.spreadthesign.com/tr/
9https://www.cmpe.boun.edu.tr/pilab/
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Örneğin, Şekil 3.1c (Sessiz TV)’deki “kalp” sözcüğü, Şekil 3.1a (TDK) ve

Şekil 3.1b (SpreadTheSign)’deki işaretlerden tamamen farklı görünmektedir.

Buna ek olarak, Şekil 3.1a (TDK) ve Şekil 3.1b (SpreadTheSign)’deki işaretler

de birbirleri ile tamamen aynı değildir. El şekillerinde ilk örnek kadar aşırı

olmasa da hafif bir farklılık gözlemlenmektedir. Bu farklılıklar sözcüğün farklı

lehçelerdeki veya bölgelerdeki kullanımınlarından kaynaklabildiği gibi, Türkçe

sözcüğün birden fazla anlama gelebilmesinden de (örneğin “kalp”: 1. organ,

2. sevgi, aşk) kaynaklanabilmektedir. Yukarıdaki örnekte Şekil 3.1c’de “kalp”

sözcüğü “aşk”a benzer bir işaret ile gösterilmekteyken, Şekil 3.1a’da “kalp

organı”na benzer bir işaret ile gösterilmektedir. Sözlüklerdeki bu tür farklılıkların

kullanıcıların aklını karıştıracağı aşikardır.

Kaynaklarda gözlemlenen önemli sorunlardan biri de işaretlerin anlamları ile

ilgili hiçbir bilgi içermiyor olmalarıdır. Dinsel Terimler Sözlüğü dışında hiçbir

sözlük işaretler üzerinde anlamsal bilgi içermemektedir ve bu sözlükler sadece

işarete ait tek bir Türkçe sözcük veya sözcük öbeği karşılığı vermektedirler.

Maalesef bu durum sesteşlik durumlarında problemlere yol açmaktadır. Örneğin

“ben” sözcüğüne ait işaretin “birinci tekil kişi zamiri” mi, yoksa “çoğu doğuştan,

tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı” mı olduğunu ayırt etmek bu

sözlüklerde mümkün değildir.

Şekil 3.2 : “Atatürk” ve “devlet” sözcüklerinin TDK sözlüğündeki gösterimleri

Kaynaklardan bazıları TİD işaretleri ile ilgili hatalı bilgiler sunabilmektedirler.

Bazı durumlarda, aynı işaretin farklı kaynaklarda hatalı şekilde aynı Türkçe

sözcüğe karşılık olarak sunulduğu görülmektedir. Örneğin, TİD’de “Atatürk”

ve “devlet” işaretleri benzer fakat farklı olmalarına rağmen bazı kaynaklarda
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(a) TDK (b) SpreadTheSign
Şekil 3.3 : “çirkin” sözcüğünün TDK ve Spreadthesign sözlüklerindeki

gösterimleri

aynı işaret ile verilebilmektedirler (Şekil 3.2). Bazı durumlarda ise, videolar veya

resim olarak görselleştirilen işaretlerde, işaretler üzerinde yer alan eldışı işaretler

(örneğin, kaş kaldırma, kaş çatma vs.) göz ardı edilebilmektedir. Örneğin, Şekil

3.3’de verilen “çirkin” sözcüğünün el hareketleri referans alınan her iki kaynakta

da aynı olmasına rağmen, yüzdeki çirkin ifadesi sadece Spreadthesign (Şekil

3.3b) sözlüğünde sağlanan videoda gözlemlenmektedir. Aynı işaretin TDK (Şekil

3.3a) sözlüğündeki gösteriminde el işareti doğru olmasına rağmen eldışı işaretler

gözlemlenmemektedir. Bu yüz ifadesinin (ilgili eldışı işaretin) “çirkin” işaretinin

bir parçası olup olmadığının sözlüklerde net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Kaynaklardan hiçbiri kullanıcıların (doğuştan TİD kullanıcılarının veya TİD

öğrenen bireylerin) kaynakta listelenen TİD işaretleri üzerinde yorum yapabile-

cekleri ortamlar sağlamamaktadırlar. Bir diğer deyişle, bu kaynaklar doğuştan

TİD bilen kişilerin katkıda bulunup tartışma yapabilecekleri etkileşimli ortamlar

sunmamaktadırlar. Bu tür ortamların sağlanması ile belirli bir işaretin hangi

bölgelere veya bağlama özel kullanıldığına dair bilgi toplanması kolaylaşacaktır.

Yukarıda tartışılan sözlükler arası tutarsızlıklar ve eksik bilgiler TİD’i

yabancı dil olarak öğrenmek isteyen bireylerin doğru bilgiye erişmesine engel

oluşturmaktadırlar.

Listelenen kaynaklarda gözlemlenen diğer problemler ise doğrudan bilgisayarlı

çalışmalarda kullanılabilirlikleri ile ilgilidir. Bu problemlere bir örnek, işaretler

üzerinde biçimbilimsel özelliklerin etiketlenmemiş olmasıdır. Akademik tezler

dışında çoğu kaynakta, işaretlerin çekime uğramış biçimleri hakkında bilgi
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Şekil 3.4 : Kubuş (2008)’in tezinden “gün” ve “kitap” sözcükleri ve çoğul
halleri

mevcut değildir. Örnek olarak, çoğul durumu TİD’de farklı yaklaşımlar ile ifade

edilebilmektedir. Bu nedenle TİD’de, Türkçedeki gibi sözcük gövdesine sadece

+ler, +lar ekleri getirerek standart tek bir biçimde bir sözcüğü çoğul durumuna

sokmak mümkün değildir. Yukarıda Şekil 3.4 (Kubuş, 2008)’de verilen “gün”

ve “kitap” sözcükleri için tekil ve çoğul halleri gösterilmektedir. Resimlerden

görüldüğü üzere “günler” işareti “gün” sözcüğünün aynı konumda tekrar edilmesi

ile elde edilmekteyken, “kitaplar” işareti “kitap” işaretinin farklı konumlarda

tekrar edilmesi ile elde edilmektedir. TİD’de çoğullama için sadece tek bir

yöntem mevcut olmadığından, bu bilginin sözlüklerde sözcüksel bilgi girişinde

sağlanması bir gerekliliktir. Bu gereklilik sadece bilgisayarlı çalışmalar için değil

aynı zamanda genel kullanıma yönelik olarak da ortaya çıkmaktadır.

Listelenen kaynakların bilgisayarlı çalışmalarda kullanım potansiyellerinin

önündeki bir diğer engel ise, bu kaynaklarda işaretin ait olduğu dilbilimsel

kategoriler (sözcük türü bilgileri örneğin isim, eylem vb.) ve işaretlerin tanımları

ile ilgili sistematik bilgilerin mevcut olmayışıdır. Örneğin, “ekmek” sözcüğünün

Türkçe’de isim ve eylem olarak kullanımları “undan yapılmış yiyecek” ve “bir

bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak” şeklinde iki farklı anlama sahiptir.
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Şekil 3.5 : “Ekmek” sözcüğünün Spreadthesign sözlüğündeki gösterimleri

Spreadthesign projesinde hem eylem hem isim anlamına karşılık gelen iki işaret

bulunmasına rağmen, bu işaretler sadece yiyecek anlamında kullanılan ekmek

işaretine bir ekmek resmi eklenmesi (Şekil 3.5) ile farklılaştırılmıştır. Ancak bu

tür yaklaşımlar, bu kaynakların bilgisayar destekli çalışmalarda kullanılabilmesi

için yetersiz kalmaktadır.

Basılı halde veya pdf dokümanları olarak sunulan pek çok çalışmada, sözlük içi

arama yapmak mümkün olamamakta ve bu durum hem kaynakların hızlı şekilde

taranmasını engelleyerek araştırmaları yavaşlatmakta hem de bilgisayar destekli

çalışmalarda kullanımlarını zorlaştırmaktadır.

3.1.2 Sözlük mimarisi

Önceki bölümde sıralanan sorunlar, var olan kısıtlı miktardaki kaynakları da bir

makine çevirisi sisteminde kullanmak için yetersiz hale getirmektedir. Avustralya

İşaret Dili için benzer bir sözlük oluşturma sürecine ilişkin olan Johnston ve

Wilkin (1989)’nin ilham verici çalışmasında bu alandaki çalışmaların önünü

açmak için o günün teknolojisi ile uyumlu ihtiyaçlara da yer verilmektedir.
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Yukarıda sunduğumuz TİD Sözlük çalışmaları üzerinde yapılan incelemeler

sonucunda, TİD üzerinde yürütülen farklı disiplinlerdeki araştırma faaliyetlerine

ve bilgisayar destekli çalışmalara kaynak olabilecek geniş kapsamlı bir sözlük

oluşturulabilmesi için aşağıdaki isterleri karşılayacak bir sözlük altyapısına ihtiyaç

duyulduğu analiz edilmiştir:

(i) Tartışmaya ve gelişime açık etkileşimli bir sözlük platformunun oluşturul-

ması,

(ii) Oluşturulan platformun Wiki (Adelung ve diğ., 2008) felsefesine dayalı,

katılımcı ruhu destekleyen bir yapıda olması,

(iii) Tutarlı ve makine-okunur bir sözlüğün ortaya çıkarılmasının sağlanması,

(iv) İçeriklerin ilişkisel bir veri tabanında (relational database) tutulması,

(v) İçeriklerin güncel örün teknolojileri (internet, mobil iletişim vb.) ile kolayca

erişilebilir ve genişletilebilir olması,

(vi) Mevcut içeriklerin kullanıcıların beğeni değerlendirilmesine sunulabildiği ve

tartışılabildiği bir ortamda sunulması,

(vii) Sözcük/işaret kategorisi gibi dilbilimsel sınıflandırılabilmelerin (örn:

sözcüksel, dayanak, gösterme, sınıflandırıcı vb. bknz. Bölüm 2.2.1)

yapılmasına olanak sağlanması,

(viii) İşaretin sıkça kullanıldığı alanlarla (eğitim, iş dünyası, seyahat, matematik

vb.) ilişkilendirilmelerinin sağlanmasına olanak tanınması,

(ix) İşaretin doğasında olan eldışı işaretlerin belirtilebilmesinin desteklenmesi,

(x) İşaretin güncelliği konusunda bilgilerin depolanabilmesi,

(xi) İşaretin aralarında daha sık kullanıldığı kullanıcı profillerinin (yetişkinler,

çocuklar, bölgesel/diyalekt vb.) belirlenebilmesine yardımcı olması,

(xii) İşaretlerin tek bir Türkçe sözcük karşılığı yerine, farklı Türkçe anlamlar ile

ilişkilendirilebilmesi,

(xiii) Alan, anlam, kategorizasyon eşleştirmelerinin çoklu eşleştirmeye olanak

vermesi,
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(xiv) Hızlı bilgi erişimine olanak sağlayan, farklı kriterlerde arama yapabilmeyi

desteklemesi,

(xv) İşaretlerin farklı medya varyasyonlarının kayıt edilmesine izin vermesi,

(xvi) İşaretlerin farklı dilbilimsel çekim ve yapım varyasyonlarının kayıt

edilmesine izin vermesi,

(xvii) Eş ve zıt anlam, üst-alt anlamsal ilişkilendirilebilmelerinin yapılabilmesine,

türeme ve birleşme ilişkilerinin gösterimlerine olanak sağlaması,

(xviii) İşaretin güncel kullanım sıklıklarının (çok yaygın, yaygın, nadir vb.)

belirtilebilmesi,

(xix) Platform kullanıcılarının profillerinin derecelendirilmesine ve bu sayede

deneyimli katılımcıların katkılarının daha değerli hale getirilmesine olanak

sağlaması,

(xx) Platform içerisindeki öz denetim mekanizmalarının kurulmasına ve bu

sayede belirli bir işarete ait içeriğin olgunlaşma seviyesinin belirlenmesine

olanak sağlaması.

(a) Bilgisayar (b) Akıllı telefon
Şekil 3.6 : TİD sözlük platformunun farklı örün tarayıcıları üzerinde

görünümü.

Bu tez çalışmasında geliştirilen işaret dili sözlük platformu çalışmasının ana

amacı, önceki bölümde listelenen kaynakların makine çevirisi sistemlerinde

kullanımları önündeki sorunların ortadan kaldırılabilmesidir. Bu ana amacın

yanı sıra, TİD araştırmaları, yaygınlaşması ve öğrenimi önündeki sayısal sözlük
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Şekil 3.7 : TİD sözlük mimarisi.
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mimarilerine ilişkin zorlukları ortadan kaldırılmasına da yardımcı olabilmek

amacı ile, platform yukarıda listelenen ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte

tasarlanmıştır. Oluşturulan mimari, tez kapsamında ilk aşamada TİD konusunda

çalışan araştırmacıların kullanımına yönelik bir arayüz ile hizmete açılmıştır.

Bu tez çalışmasının amacına yönelik olarak, oluşturulan arayüz Bölüm 3.3’te

anlatılan sözcük kümesi girişi sırasında farklı akademik kullanıcılar ile test

edilmiştir. Ancak platformun halka açık hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması için

ileride kullanıcı dostu arayüzler tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmalar tezin

nihai hedefleri arasında yer almadığından sonraki çalışma olarak bırakılmışlardır.

Bu aşamada sözcük/işaret giriş ekranlarındaki etiketlerin Türkçeleştirilmesi tek

başına yeterli bir yaklaşım olarak görülmemektedir. Özellikle sağır topluluğun

kolay kullanımına yönelik ekranlar geliştirilmelidir. Bu sayede kapsamlı bir

TİD sözlüğünün hızlı bir şekilde oluşturulması için gerekli teknoloji sağlanmış

olacaktır.

Şekil 3.7 oluşturulan çevrimiçi sözlük platformunun mimarisini sunmaktadır.10

Sözlüğe erişim için kullanılan örün sayfaları farklı cihazlardan (örn. telefon,

tablet, bilgisayar) erişime izin verebilir nitelikte tasarlanmıştır. Şekil 3.6’da

platformun hem bilgisayar ortamında (Şekil 3.6a) hem de telefon ortamında

(Şekil 3.6b) farklı örün tarayıcılar üzerindeki görüntüsü örnek olarak

sunulmaktadır. Bu çalışmada, çevrimiçi sözlüklerin özellikle işaret dilleri

özelinde akıllı telefonlar üzerinden kullanılabilir olmalarının önemli olduğu

değerlendirilmektedir. İşaret dili sözlüklerinde, sözlüğe eklenecek kayıtlar

video biçiminde olacağından, akıllı telefonlar bu videoların kolay bir şekilde

kayıt edilmesini ve sözlüğe yüklenmesini sağlayacaklardır. Böylelikle farklı

işaretleyenler (kişiler) tarafından çekilen videoların rahatlıkla sisteme yüklenmesi

ve aynı sözcük üzerinde tartışmaların rahatlıkla yürütülmesinin önü açılacaktır.

Geliştirilen ortam bu ihtiyacı karşılar nitelikte oluşturulmuştur (Şekil 3.8).

Benzer şekilde, bu ortamda, işaretleri video kayıtları ile olduğu gibi üç boyulu

animasyonlar ile de temsil etmek mümkündür. Ayrıca platforma, işaret örnekleri

için dış platformlara bağlantı vererek ekleme yapma imkanı da mevcuttur.

Bu sayede, kaynak sahiplerinin onayı alınarak eldeki tüm kısıtlı kaynakları
10 Genel kullanıcı ve kayıtlı kullanıcıların sistem kullanıma ilişkin akış diyagramları ekte

Şekil C.1, Şekil C.2 ve Şekil C.3’te sunulmaktadır.
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(işaret örneklerini) aynı ortamda toplamak mümkün hale gelmiştir. Yukarıda

listelenen kaynaklardan ilk etapta Boğaziçi Üniversitesi ve Koç Üniversitesi

derledikleri işaretlerin geliştirilen platforma entegrasyonuna onay vermişlerdir.

Farklı kaynaklardaki işaret örneklerinin bir araya getirilmesi ile tek bir alanda bir

tartışma ortamı oluşturulması ve ortak kararlar ile daha geniş bir TİD sözlüğü

oluşturmasının önü açılmıştır. Şekil 3.9’da bir dış bağlantı kullanılarak platforma

nasıl kayıt eklenebileceğine ait örnek ekran görüntüsü verilmektedir. Kullanıcı

şekilde kırmızı ile işaretlenen dış bağlantı sekmesine basarak, platforma eklemek

istediği dış bağlantı bilgilerini girer ve dış kaynaktaki video çevrim içi ortamda

gerekli dilbilimsel işaretlemeler ile işaretlenebilmesini, doğru bir Türkçe anlam ile

eşleştirilmesini ve üzerinde tartışılarak ortak kararlara varılmasını sağlayabilir.

Şekil 3.8 : Mobil cihazlardan sözlük platformuna video yüklenmesi.

Platforma işaret kaydı ekleme ekranında sisteme girilmesi gereken bilgiler

Şekil 3.9’da verilmektedir. Bu bilgiler Bölüm 2.2.1’de verilen işaret tanım-

lamalarına ait alanların doldurulmasına yönelik bilgilerdir. Bir diğer deyişle,

işaret girişleri sistemde arka planda makine-okunur TİD temsilimizin işaret

tanımlamalarını doldurmaktadır. İşaret ekleyen kişinin sırasıyla işarete eşsiz

bir tanımlayıcı (<gloss>) ataması, medya bilgisini (<media>) girmesi, anlam

(<meaning>) eşleştirmesini yapması, ilgili sözcük türünü (<part-of-speech>)

ataması ve girilen işaret ile ilgili varsa ilişkili diğer işaretleri (<relevant sign>) ve

ilişki durumlarını (<relevancy>) belirlemesi beklenmektedir. Şekil 3.10 işaret

anlamı etiketleme ekranına ait bir örnek görüntü vermektedir. Şekilde de

görülebileceği gibi bu ekranda, işarete karşılık gelen anlamların doğrudan bir
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Şekil 3.9 : Sözlük platformu işaret ekleme ekranı.

Türkçe11 sözlükten çekilen anlamlar ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Ekranda

Türkçe sözcük girildikten sonra ilgili anlamları çevrimiçi bir Türkçe sözlükten

çekilmekte ve kullanıcıdan işaretin eşleştirilen Türkçe sözcüğün hangi anlamını

temsil ettiği bilgisinin girilmesi istenmektedir. Böylece önceki sistemlerde görülen

işarete tek bir Türkçe sözcük karşılığı eşleştirilmesi probleminin önüne geçilmiş,

işaretler anlamlar ile eşleştirilmiştir.

Şekil 3.10’daki işaret anlamı giriş sekmesindeki bilgiler doldurulduktan sonra,

özelliklerin (properties) girileceği sekmede de benzer şekilde işaret tanımalarına

ait özelliklerin girilmesi beklenmektedir. Şekil 3.11’de gösterilen bu ekranda

işaret ekleyen kişinin sırasıyla işarete ait kategori (<category>), kullanım sıklığı

(<frequency>), varsayılan el kullanımı (<default hand usage>), kullanıcı profili

(<user profile>), kullanıldığı bölge (<regions>), anlamsal sınıf (<semantic>)

ve işaret üzerindeki temel eld ışı harketlerin (<non_manual>) bilgilerini girmesi

beklenmektedir.

3.2 Türkçe-TİD Paralel Veri Kümesi İşaretleme Altyapısı
11http://www.tdk.gov.tr/
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Şekil 3.10 : Sözlük platformu işaret anlamı etiketleme ekranı.
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Şekil 3.11 : Sözlük platformu işaret özellikleri etiketleme ekranı.

Yukarıda açıklandığı üzere, bu bölümde Türkçe-TİD Ağaçyapılı Paralel

Derlemini oluşturmak için kullanılan veri işaretleme altyapıları ve bunlar üzerine

gerçekleştirilen yazılım iyileştirmeleri sunulmaktadır. Türkçe-TİD paralel veri

kümesi oluşturulması için kullanılan hazır Türkçe veri işaretleme altyapısı

Bölüm 3.2.1’de, işaret dilleri için kullanılan hazır veri işaretleme altyapısı ve

bu altyapıya tez kapsamında TİD’e özgü geliştirilen eklenti Bölüm 3.2.2’de

verilmektedir.

3.2.1 Türkçe veri işaretleme altyapısı

Derlem çalışmaları kapsamında Türkçe cümlelerin dilbilimsel işaretlemelerini

yapmak üzere daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi Doğal Dil İşleme

Grubu tarafından geliştirilen ağaçyapılı derlem hazırlama yazılımı (Eryiğit,

2007) seçilmiştir. Farklı Türkçe derlem oluşturma çalışmalarında (Eryiğit ve

Pamay, 2014; Sulubacak ve diğ., 2016a; Pamay ve diğ., 2015) kullanılan

bu yazılım temel olarak Türkçe sözcüklerin biçimbilimsel işaretlemelerinin

yapılmasına ve Türkçe cümlelerin bağlılık analizinin yapılmasına yarı otomatik

(istendiğinde eğitilmiş doğal dil işleme yazılımlarının önerilerini sunmak yolu

ile) yollarla yardımcı olmaktadır. İlişkileri belirten bağlılık türleri yıllar
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içerisinde derlem çalışmalarında farklılıklar göstermiştir. Bu tez çalışmasında

kullanılan altyapıda Türkçe ağaçyapılı derlemlerin oluşturulmasında kullanılan

güncel bağlılık etiketleme yöntemleri (Sulubacak ve diğ., 2016a) kullanılmıştır.

Kullanılan elle işaretleme altyapısında, olası biçimbilimsel çözümlemeler ise

yine İTÜ DDİ grubu tarafından araştırmacılara açılmış tools.nlp.itu.

edu.tr (Eryiğit, 2014) örün servisinde sunulan biçimbilimsel çözümleyici

ile oluşturulmaktadır. Sonrasında, etiketleyici kişilerden ilgili bağlam doğru

olan biçimbilimsel analizin seçilmesi ve bağlılık ilişkilerinin oluşturulması

beklenmektedir. İlk versiyonlarında XML formatında çıktı üreten bu yazılım,

son versiyonlarında 2006 yılında bağlılık analizi konusunda yapılan CoNLL-X

çalıştayını (Buchholz ve Marsi, 2006) takiben bağlılık analizi konusunda

literatürde (Nivre ve diğ., 2016) standard haline dönüşen CoNLL formatında

çıktı üretmektedir. Yıllar içerisinde farklı çeşitlemeleri ortaya çıkan bu format

temelde bir cümleyi aşağıda belirtilen bilgiler ile bir matris yapısında temsil

etmektedir. Bu yapıda cümleyi oluşturan her birim (sözcükler veya daha alt

birimler) satırlarda, bu birimlere ait aşağıda sıralanan bilgiler de sütunlarda

verilmektedir.

(i) Birimin cümle içerisindeki sırasını belirten bir sıra numarası “ID”,

(ii) Birimin cümle içerisinde görüldüğü hali “görünüm bilgisi” (surface form)

(örn: arabalar) “LEX”,

(iii) Birimin gövdesi (örn: araba) “LEMMA”,

(iv) Birimin ana sözcük türü etiketi (örn: sıfat) “Course POS”,

(v) Birimin alt sözcük türü etiketi (örn: sıfat eylem) “Minor POS”,

(vi) Birime ait çekim ekleri (örn: 3. tekil kişi iyelik) “INF”,

(vii) Birimin cümle içerisinde bağlandığı birimin sıra numarası “HEAD IG”,

(viii) Bağlılık türü etiketi (örn: özne) “DEPREL”.

Çizelge 3.1, örnek bir Türkçe cümlenin (“Uzun boylu olduğum için basketbola

ilgi duyuyorum.”) bu temsilde çözümlemesini vermektedir. Aynı cümlenin

bağlılık ağacı ise Şekil 3.12’de sunulmaktadır. Çizelgede verilen matris yapısından

görülebileceği gibi üç ve dördüncü satırlar hariç ikinci sütün cümlenin içerisinde

yer alan sözcükleri cümlenin içerisinde görüldükleri halleri ile, üçüncü sütun ise
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Uzun boylu ol +duğum için basketbola ilgi duyuyorum .

MODIFIER OBJECT ARGUMENT

MODIFIER
MODIFIER

OBJECT

PUNCTUATION

PREDICATEDERIV

‘Uzun boylu olduğum için basketbola ilgi duyuyorum.’
Şekil 3.12 : Türkçe bir cümlenin bağlılık ağacı.

Çizelge 3.1 : Türkçe bir cümlenin CoNLL formatında çözümlemesi.

ID LEX LEMMA Course Minor INF HEAD DEPREL
POS POS IG

1 Uzun uzun Adj Adj _ 2 MODIFIER
2 boylu boylu Adj Adj _ 3 OBJECT
3 _ ol Verb Verb Pos 4 DERIV
4 olduğum _ Adj PastPart P1sg 5 ARGUMENT
5 için için Postp PCNom _ 8 MODIFIER
6 basketbola basketbol Noun Noun A3sg|Pnon|Dat 8 MODIFIER
7 ilgi ilgi Noun Noun A3sg|Pnon|Nom 8 OBJECT
8 duyuyorum duy Verb Verb Pos|Prog1|A1sg 0 PREDICATE
9 . . Punc Punc _ 8 PUNCTUATION
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bu sözcüklere ait gövde bilgilerini sırasıyla listelemektedir. Örneğin sekizinci

satırdaki “duyuyorum” sözcüğünün gövdesi “duy” aynı satırda üçüncü sütunda

verilmektedir. Dört, beş ve altıncı sütunlarda sağlanan olası ana sözcük türü, alt

sözcük türü ve çekim ekleri etiketleri sırasıyla Çizelge 3.3, Çizelge 3.5 ve Çizelge

3.4’te sunulmuştur. “duyuyorum” sözcüğünün ana sözcük türü eylem (Verb) ve

aldığı çekim eki etiketleri olumlu (Pos), şimdiki zaman (Prog1 ) ve birinci tekil kişi

(A1sg) şeklindedir. Çizelge 3.3 biçimbilimsel çözümleyicinin ürettiği ana sözcük

türü etiketlerini vermektedir. Tablonun üçüncü sütunu ilgili ana sözcük türüne ait

alt sözcük sınıfları mevcut olup olmadığını, dördüncü sütunu ise ilgili ana sözcük

türüne eklenen çekim eklerinin mevcut olup olmadığını belirtmektedir. Çizelge 3.4

çözümleyicinin üretebileceği çekim eklerinin bir listesini sunmaktadır. Tablonun

ikinci sütununda ilgili çekim ekinin hangi sözcük türü ile birlikte kullanılabildiği

bilgisi yer almaktadır.

Çizelge 3.2 : Türkçe sözdizimsel çözümleme bağlılık türleri.

Bağlılık Türü Açıklama
APPOSITION İlave açıklama
ARGUMENT Edat argümanı
CONJUNCTION Bağlaçlar
COORDINATION Koordinasyon
DERIV Sözcük içi türeme
DETERMINER Belirleyen
INTENSIFIER Vurgulayıcı
MODIFIER Niteleyici
MWE Çok sözcüklü terim
OBJECT Nesne
POSSESSOR Sahipleyici
PREDICATE Yüklem
PUNCTUATION Noktalama
RELATIVIZER İlişkilendirici
SUBJECT Özne
VOCATIVE Ünleme

Çizelge 3.1’de, sadece üçüncü ve dördüncü satırlarda ortaya çıkan farklılık ise,

literatürde Türkçe’ye özgü benimsenen, cümleyi oluşturan birimlerin sözcüklerden

daha küçük birimler (sözcükleri oluşturan alt birimler) olarak kabulünden

kaynaklanmaktadır. Bu yaklaşım Türkçe doğal dil işleme çalışmalarında uzun

yıllardır standart haline gelmiş sözcükleri türetim sınırlarından çekim kümelerine

(inflectional group) bölme yaklaşımıdır (Hakkani-Tür ve diğ., 2002; Oflazer ve
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Çizelge 3.3 : Biçimbilimsel çözümleyici ana sözcük türü etiketleri.

Etiket Açıklama Örnek Alt Etiket Çekim Ekleri
Adj Sıfat güzel + -
Adverb Zarf böyle + -
Conj Bağlaç ile - -
Det Belirteç bu - -
Dup Tekrar ışıl - -
Interj Ünlem yahu - -
Noun İsim kalem + +
Postp Edat gibi + +
Pron Zamir sen + +
Punc Noktalama İşareti , - -
Verb Eylem gittim + +
Guess tahmin John’dan - -
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Çizelge 3.4 : Biçimbilimsel çözümleyici çekim ekleri.

Ek Ana Sözcük Türü Açıklama Örnek
A1sg Postp, Pron, Verb 1. tekil kişi gittim
A2sg Postp, Pron, Verb 2. tekil kişi gittin
A3sg Noun, Postp, Pron, Verb 3. tekil kişi gitti
A1pl Postp, Pron, Verb 1. çoğul kişi gittik
A2pl Postp, Pron, Verb 2. çoğul kişi gittiniz
A3pl Noun, Postp, Pron, Verb 3. çoğul kişi gittiler
P1sg Adj, Noun, Pron 1. tekil kişi iyelik arabam
P2sg Adj, Noun, Pron 2. tekil kişi iyelik araban
P3sg Adj, Noun, Pron 3. tekil kişi iyelik arabası
P1pl Adj, Noun, Pron 1. çoğul kişi iyelik arabamız
P2pl Adj, Noun, Pron 2. çoğul kişi iyelik arabanız
P3pl Adj, Noun, Pron 3. çoğul kişi iyelik arabaları
Pnon Adj, Noun, Pron iyelik eki yok araba
Acc Noun, Pron (-i) belirtme hali arabayı
Dat Noun, Pron (-e) yönelme hali arabaya
Gen Noun, Pron (-in) ilgi hali arabanın
Loc Noun, Pron (-de) bulunma hali arabada
Ins Noun, Pron birliktelik arabayla
Nom Noun, Pron yalın hali araba
Abl Noun, Pron (-den) ayrılma hali arabadan
Equ Noun, Pron (-ce) eşitlik hali çocukça
Dist altetiket: Num dağıtıcı sayı üçer
Ord altetiket: Num sıra sayı üçüncü
Past Postp, Verb di’li geçmiş zaman gitti
Pres Postp, Verb şimdiki zaman ekfill güzelim
Fut Verb gelecek zaman gidecek
Narr Postp, Verb -miş’li geçmiş gitmiş
Aor Verb geniş zaman gider
Past+Past Verb -di’li geçmiş zamanın hikâyesi gittiydi
Narr+Past Verb -di’li geçmiş zamanın rivayeti gitmişti
Narr+Narr Verb -miş’li geçmiş zamanın rivayeti gitmişmiş
Hastily Verb tezlik gidiverdim
Repeat Verb süreklilik gidedur
Stay Verb kalmak oturakaldı
Start Verb koyulmak yapakoyul
Prog1 Verb şimdiki zaman - süreklilik görünüşü gidiyorum
Prog2 Verb şimdiki zaman - süreklilik görünüşü gitmekteyim
Able Verb yeterlilik gidebilir
Imp Verb emir git
Cond Postp, Verb şart giderse
Opt Verb istek gide
Desr Verb dilek gitse
Neces Verb gereklilik gitmeli
Cop Postp, Verb bağ öğrencilerimdir
EverSince Verb süregelme düşünegeldiğimiz
Almost Verb yaklaşma düşeyazdım
Pos Verb olumlu git
Neg Verb olumsuz gitme
Pass Verb edilgen yapılmak
Caus Verb ettirgen yaptırmak
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Çizelge 3.5 : Biçimbilimsel çözümleyici alt sözcük türü etiketleri.

Ek Ana
Sözcük
Sınıfı

Türenen
Sınıf

Açıklama Örnek

AorPart Adj Verb Sıfat eylem (-ar) akar
FutPart Adj Verb Sıfat eylem (-ecek) gelecek
NarrPart Adj Verb Sıfat eylem (-mış) solmuş
PastPart Adj Verb Sıfat eylem (’dık) gördüğü
PresPart Adj Verb Sıfat eylem (-en) duran
Adamantly Adverb Verb Zarf eylem (-esiye) ölesiye
AfterDoingSo Adverb Verb Zarf eylem (-ip) açıp
AsIf Adverb Verb Zarf eylem (-cesine) ölmüşçesine
AsIf Adj Adj -ce yapım eki aptalca
AsLongAs Adverb Verb Zarf eylem (-dikçe) okudukça
ByDoingSo Adverb Verb Zarf eylem (-erek) vurarak
SinceDoingSo Adverb Verb Zarf eylem (-eli) kurulalı
When Adverb Verb Zarf eylem (-ince) varınca
While Adverb Verb Zarf eylem (-dikçe) geçtikçe
WithoutBeingAble-
ToHaveDoneSo

Adverb Verb Zarf eylem (-emeden) gidemeden

WithoutHaving-
DoneSo

Adverb Verb Zarf eylem (-meden) gitmeden

Inf1 Noun Verb İsim eylem (-mak) okumak
Inf2 Noun Verb İsim eylem (-ma) okuma
Inf3 Noun Verb İsim eylem (-yuş) okuyuş
Ly Adverb Adj Sıfattan durum zarfı

(-ce)
hızlıca

Since Adverb Noun İsimden zaman zarfı
(-dir)

yıllardır

Abr Noun - Kısaltma TDK
Agt Noun,

Adj
Noun,
Verb

-ci yapım eki şaşırtıcı

Dim Noun Noun -cik yapım eki kitapçık
Nadj Noun - İsim olarak kullanılan

sıfat
güzel,
akıllı

Ness Noun Noun -lık yapım eki beyazlık
NotState Noun Noun -mazlık yapım eki uyuşmazlık
Num Noun,

Adj
- Sayı 2, iki

Prop Noun - Özel isim İstanbul
Acquire Verb Noun -len yapım eki değerlendi.
Become Verb Noun -leş yapım eki mavileşmek
Zero Verb Noun ek almadan tür

değiştirme
ekibiz

Demons Pron - İşaret bu, şu,
o

Pers Pron - Kişi sen, siz
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Çizelge 3.5 (devam): Biçimbilimsel çözümleyici alt sözcük türü etiketleri.

Ek Ana
Sözcük
Türü

Türenen
Sınıf

Açıklama Örnek

Quant Pron - Belgisiz çoğu,
hepsi

Ques Pron - Soru kim,
nere

Reflex Pron - Dönüşlülük kendi
Rel Pron - İlgi arabanınki
Neg Postp - “değil” edatı değil
PCAbl Postp - önceki isim -den halinde -den

itibaren
PCAcc Postp - önceki isim -i halinde -ı aşkın
PCDat Postp - önceki isim -e halinde -e kadar
PCGen Postp - önceki isim -i halinde -nin için
PCIns Postp - önceki isim -nin halinde -le bir-

likte
PCNom Postp - önceki isim briliktelik

halinde
boyunca

Ques Postp - soru edatı mı/mi/mu/mü
JustLike Adj Adj -imsi yapım eki yeşilimsi
FitFor Adj Noun -lik yapım eki milyonluk
Rel Adj Noun -deki yapım eki damdaki
Related Adj Noun -sel yapım eki fiziksel
With Adj Noun -li yapım eki tuşlukumlu
Without Adj Noun -siz yapım eki cansız
InBetween Adj Noun -arası yapım eki uluslararası

diğ., 2003a; Oflazer, 2003; Eryiğit ve Oflazer, 2006; Eryiğit ve diğ., 2008).

Literatürde bu yaklaşım, Türkçenin bitişken yapısı nedeni ile doğal dil işlemede

sıkça ortaya çıkardığı seyrek veri problemini azaltması nedeni ile pek çok

çalışmada tercih edilmiştir. Örnekte yer alan “olduğum” sözcüğünün biçim-

bilimsel çözümlemesi şu şekildedir: “ol+Verb+Pos ˆDB+Adj+PastPart+P1sg”.

“Olmak” eylemi -dık sıfat eylem eki alarak sıfata dönüşmüştür ve bu dönüşüm

analizde “ˆDB” türetim sınırı (derivational boundary) işareti ile gösterilmektedir.

İçerisinde bu tür türetimler barındıran sözcükler türetim sınırlarında sözcükten

daha küçük alt bölümlere ayrılmakta ve CoNLL gösteriminde ayrı satırlarda

ayrı birimler olarak yer almaktadırlar. Sözcüğün içerisindeki ilk alt birim

gövde bilgisini (“ol”) taşırken, son alt birim ise görünüm bilgisini (“olduğum”)

taşımaktadır.
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Çizelge 3.2 bağlılık analizinde cümleyi oluşturan birimler arasındaki olası ilişki

türlerini belirtmektedir. Sözcüğü oluşturan alt birimler arasındaki ilişkiler

“DERIV” olarak adlandırılan özel bir bağlılık türü ile etiketlenmektedirler.

Çizelge 3.1’de üçüncü satırda yer alan “olduğum” sözcüğünün eylem alt birimi

takip eden birime (HEAD IG = 4) bu bağlılık türü ile bağlanmıştır. Çizelgeden

görüldüğü üzere CoNLL temsili ile bir cümleye ait tüm morfosentaktik bilgi

verilmeye çalışılmaktadır.

3.2.2 TİD veri işaretleme altyapısı

Literatürde video ve ses kayıtlarını işaretlemek üzere geliştirilmiş elle

işaretleme ortamları olmasına rağmen, bunlar işaret dili araştırmalarında

genellikle insan-tarafından-okunur (human-readable) işaretlemeler yapmak üzere

kullanılmışlardır. Video ve ses kaynakları üzerinde farklı etiketlemeler yapabilme

imkanı sağlayan ELAN (Wittenburg ve diğ., 2006) yazılımı literatürde işaret

dillerinin etiketlenmesinde yaygın şekilde kullanılan bir araçtır. Bugüne

kadar ELAN üzerinde yapılan TİD dilbilim araştırmalarındaki etiketlemelerde

çoğunlukla insanlar tarafından kullanım (dilbilim araştırmalarına hizmet edecek

şekilde belirli kalıpların hızlı bir şekilde aranabilmesine imkan verecek şekilde)

göz önünde bulundurulmuştur. Bu etiketlemeler belirli bir şemaya bağlı

kalınmadan serbest biçimde yapılan işaretlemelerdir. Bu tez kapsamında önerilen

makine-okunur TİD temsili ELAN yazılım aracı ile bütünleştirilmiştir. Böylelikle,

bu yazılım üzerinde dilbilimciler tarafından yapılan etiketlemelerin makine çevirisi

çalışmalarında kullanılabilir nitelikte kaynaklar üretmesi sağlanmıştır. Bu amaçla

ELAN yazılımına TİD’e özel bir eklenti yazılımı geliştirilmiştir. ELAN yazılımdan

alınmış örnek bir ekran görüntüsü Şekil 3.13’te verilmektedir.

Geliştirilen eklenti sayesinde ELAN platformu vasıtası ile yapılan işaretlemeler,

Şekil 2.8’deki <Sign Definition> yapısı ile TİD söylemlerinin ve bunların

içerisinde geçen farklı işaret örneklerinin doğrudan bu tanımlar ile eşleştir-

ilmelerini sağlamaktadır. TİD söylemlerinin işaretlenebilmeleri ve oluşturulan

TİD temsilindeki bilgilerin doldurulabilmesi için hedeflenen ELAN eklentisine ait

mimari Şekil 3.14’te verilmektedir. Oluşturulan eklenti ile ELAN yazılımının

çıktısı doğrudan TİD Temsiline ait XML çıktısını üretecek hale getirilmiştir.

69



TİD Katmanları

TİD Sözlükten Alınan 
Bilgiler

Değişkenler ve İleri 
Düzey Sekmeleri

Şekil 3.13 : ELAN yazılım arayüzü (TİD eklentisi ile).

Buna ek olarak, ELAN’da yapılacak işaret etiketlemeleri sözlük yapısı ile

ilişkilendirilmiştir. Bu sayede, işaretleme yapan kişiler bir videoyu işaretlerken

seçtikleri bir işaret örneğini <Sign Instance> doğrudan sözlükteki işaret

tanımları arasından (örün servisi aracılığı ile) aratıp çekebilmekte ve işaretlerine

ekleyebilmektedirler. ELAN yazılımı kullanıcı tarafından yapılan işaretlemeleri

“eaf ” uzantılı ve XML tabanlı bir dosyada saklamaktadır. Bu çalışma ile açık

kaynak kodlu ELAN yazılımı değiştirilerek TİD temsiline uygun işaretlemelerin

yapılmasına ve saklanmasına imkan verilmiştir. TİD temsili için yaratılan

dosya mevcut “eaf ” uzantılı dosyadan farklı olarak “tid” uzantılı ayrı bir

dosyaya kaydedilmektedir. Bu şekilde mevcut ELAN dosyası olduğu gibi

muhafaza edilmiş ve bu dosyanın yazılım değişikliğini kullanmayan diğer

ELAN sürümleri ile sorunsuz kullanılması sağlanmıştır. ELAN yazılımı ilk

açıldığında seçilen “eaf ” dosyası ile aynı isimde fakat “tid” uzantılı dosyayı

aynı konumda aramakta ve dosyanın bulunması halinde içeriğini otomatik olarak

yüklemektedir. Aksi durumda ise aynı konumda “tid” uzantılı yeni bir dosya

yaratarak yapılan işaretlemeleri buraya kaydetmektedir. Ayrıca detayları aşağıda

belirtildiği şekilde TİD temsili için gerekli katmanların otomatik yaratılmasını

sağlayan ELAN şablon dosyası oluşturulmuştur. TİD eklentisinin ELAN yazılım

aracına bütünleştirilmesi kapsamında ELAN Soyut Görünüm (AbstractViewer)

yazılım sınıfından kalıtım yolu ile türetilen TİD Görünümü (TIDViewer) sınıfı
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TİD Sözlük İlişkisel 
Veri Tabanı

MySQL Veri Tabanı Sunucusu

TİD için ELAN Şablon 
Dosyası (.etf)

TİD Eklentili ELAN 
Etiketleme Aracı

TİD Eklentisi
TİD Videosu

ELAN Etiketleme
Dosyası (.eaf)

 TİD Etiketleme 
Dosyası (.tid)

İşaret Kategorisi
İşaret Anlamı

İşaret Türü

İşaret Etiketi 

(Gloss)

TİD 

Etiketlemeleri

Şekil 3.14 : ELAN TİD eklenti mimarisi.
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ve TİD yazılım paketi oluşturulmuştur. Aynı zamanda mevcut yazılımda

bulunan ELAN Komut Fabrikası (ELANComandFactory), Kayıt Komutu Eylemi

(SaveCA), İşaretleme Yöneticisi (AnnotationManager) ve Görünüm Yöneticisi

(ViewerManager2) isimli yazılım sınıflarında kaynak kod değişikliği yapılmıştır.

3.2.2.1 ELAN şablon dosyası

ELAN aracı verinin çözümlenmesinde farklı türdeki işaretlemelerin yapılabilmesi

için farklı katmanların (tier) yaratılmasına imkan vermektedir. Ayrıca bu

katmanlar arasında çeşitli kısıtlar tanımlanarak iç içe katman mimarileri

oluşturmak mümkündür. Bu özellikten faydalanılarak TİD temsiline uygun

katmanlar oluşturmak üzere aşağıda sunulan TİD ELAN Şablon dosyası

(Şekil 3.16) tasarlanmıştır. TİD derleminin oluşturulması kapsamında yapılan

çözümlemelerde bu şablon dosyasının kullanımı gerekli olup diğer durumlarda

kullanıcıya uyarı verilmektedir. Alt katman ile ait olduğu üst katman arasındaki

hiyerarşik ilişkide kullanılan kısıtlar aşağıda özetlenmiş olup detaylı anlatım

ELAN kullanıcı rehberinde verilmiştir.

• Zaman Alt Bölümlü (Time Subdivision) : Üst katmanda bulunan işaretlemeleri

(notasyon) bağlı olduğu alt katmanda farklı alt zaman işaretleme bölümlerine

ayırmak mümkündür. Alt katmandaki işaretlemeler arasında zaman

boşluklarına izin verilmez.

• Zaman Alt Bölümlü Boşluklu (Included In) : Zaman altbölümlü ilişki

ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen farklı olarak alt katmanda

oluşturulan işaretlemeler arasında zaman boşluklarına izin verilir.

• Simgesel Alt Bölümlü (Symbolic Subdivision) : Üst katmanda bulunan

işaretlemeleri alt katmanda zamana bağlı olmaksızın alt işaretleme bölümlerine

ayırmak için kullanılır.

• Simgesel İlişki (Symbolic Association) : Üst katmandaki işaretleme ile birebir

aynı zaman sınırlarına sahip işaretlemenin alt katmanda yaratılması için

kullanılır.

TİD katman mimarisinde, söylem (Discourse), sözce (Utterance), Türkçe

(Turkish), TİD (TİD), ana akış (Main Flow) ve destek akış (Support Flow) olmak
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üzere altı adet katman oluşturulmuştur. En üst katman söylem katmanı olup

içerisinde bir veya birden fazla sözce katmanı barındırabilmektedir. Söylem ve

sözce ile ilgili açıklayıcı ifadeler bu katmanlar üzerinde oluşturulan işaretleme

alanlarına girilmektedir. Sözce katmanı, Türkçe ve TİD olmak üzere iki alt

katmana sahiptir. Bu katmanlarda sözceye ait ifadenin Türkçe ve TİD sözcüksel

gösterim karşılıkları işaretlenmektedir. TİD katmanı ise işaretçinin yaptığı

işaretlerin çözümlenmesi için ana akış katmanını içermektedir. İşaret dilleri

konuşma dillerinden farklı olarak eş zamanlı icra edilebildiklerinden dolayı bir

işaretçi aynı anda bir eli ile bir işareti, diğer eli ile ise başka bir işareti

yapabilmektedir. Bu gibi durumları kapsayabilmek için ana akış katmanına ilave

olarak destek akış katmanı eklenmiştir. Tam olarak gerçek durumu yansıtmamak

ile birlikte TİD temsilindeki karmaşıklığı azaltmak amacıyla destek katmanındaki

işaretlemeler ana akış katmanı ile birebir ilişkilendirilmiştir. Katmanlara ait

mimari ve alt-üst katman ilişkileri Şekil 3.15’te gösterilmiştir.

Şekil 3.15 : ELAN TİD katman mimarisi.

Şekil 3.13’te etiketlemeyi yapan kişi ilgili TİD Videosuna ait farklı seviye ELAN

etiketlemelerini gerçekleştirmektedir. Şekilden görüldüğü üzere, 6 farklı seviyede
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1 ELAN TID SABLON DOSYASI
2

3 <?xml version=" 1 .0 " encoding="UTF−8" ?>
4 <ANNOTATION_DOCUMENT AUTHOR=" " DATE="2015−09−13T00:11:13+02 :00 " FORMAT=" 2 .8 " VERSION=" 2 .8 "
5 xmlns :x s i=" h t tp : //www.w3 . org /2001/XMLSchema−i n s t ance "
6 xsi:noNamespaceSchemaLocation=" h t tp : //www.mpi . n l / t o o l s / e lan /EAFv2 . 8 . xsd ">
7 <HEADER MEDIA_FILE=" " TIME_UNITS=" m i l l i s e c ond s " />
8 <TIME_ORDER/>
9 <TIER LINGUISTIC_TYPE_REF=" de fau l t− l t " TIER_ID=" Discourse " />

10 <TIER LINGUISTIC_TYPE_REF=" Inc luded In "
11 PARENT_REF=" Discourse " TIER_ID=" Utterance " />
12 <TIER LINGUISTIC_TYPE_REF="Time Subd iv i s i on "
13 PARENT_REF=" Utterance " TIER_ID=" Turkish " />
14 <TIER LINGUISTIC_TYPE_REF="Time Subd iv i s i on " PARENT_REF=" Utterance " TIER_ID="TID" />
15 <TIER LINGUISTIC_TYPE_REF=" Inc luded In " PARENT_REF="TID" TIER_ID="Main Flow " />
16 <TIER LINGUISTIC_TYPE_REF=" Symbolic As soc i a t i on " PARENT_REF="Main Flow " TIER_ID=" Support Flow " />
17 <LINGUISTIC_TYPE GRAPHIC_REFERENCES=" f a l s e " LINGUISTIC_TYPE_ID=" de fau l t− l t " TIME_ALIGNABLE=" true " />
18 <LINGUISTIC_TYPE CONSTRAINTS=" Time_Subdivision " GRAPHIC_REFERENCES=" f a l s e "
19 LINGUISTIC_TYPE_ID="Time Subd iv i s i on " TIME_ALIGNABLE=" true " />
20 <LINGUISTIC_TYPE CONSTRAINTS=" Included_In " GRAPHIC_REFERENCES=" f a l s e "
21 LINGUISTIC_TYPE_ID=" Inc luded In " TIME_ALIGNABLE=" true " />
22 <LINGUISTIC_TYPE CONSTRAINTS=" Symbol ic_Associat ion " GRAPHIC_REFERENCES=" f a l s e "
23 LINGUISTIC_TYPE_ID=" Symbolic As soc i a t i on " TIME_ALIGNABLE=" f a l s e " />
24 <CONSTRAINT DESCRIPTION="Time subd i v i s i on o f parent annotat ion ’ s time i n t e r va l , no time gaps
25 al lowed with in t h i s i n t e r v a l " STEREOTYPE=" Time_Subdivision " />
26 <CONSTRAINT DESCRIPTION=" Symbolic s ubd i v i s i on o f a parent annotat ion . Annotations r e f e r i n g to the
27 same parent are ordered " STEREOTYPE=" Symbol ic_Subdivis ion " />
28 <CONSTRAINT DESCRIPTION="1−1 a s s o c i a t i o n with a parent annotat ion " STEREOTYPE=" Symbol ic_Associat ion " />
29 <CONSTRAINT DESCRIPTION="Time a l i g n ab l e annotat ions with in the parent annotation ’ s time i n t e r va l ,
30 gaps are a l lowed " STEREOTYPE=" Included_In " />
31 </ANNOTATION_DOCUMENT>

Şekil 3.16 : ELAN TİD şablon dosyası.
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etiketleme yapılmaktadır. Bunlar yukarıda tanımlanan Discourse, Utterance,

Turkish, TİD, Main Flow ve Support Flow işaretlemeleridir. Hangi seviyelerde

işaretleme yapılacağı Şekil 3.14’te gösterilen ELAN template (şablon) dosyası ile

sisteme sağlanmaktadır. İşaretleyici kişiden öncelikle söylem numarası vermesi

beklenmektedir. Bu numara (örn: HB1K1s191) aynı zamanda bu işaretlemelerin

Türkçe CoNLL işaretlemeleri ile eşleştirilmesini ve bu sayede hem Türkçe hem

TİD tarafında yapılan farklı düzeyde işaretlemeler ile paralel bir derlem ortaya

çıkmasını sağlamaktadır. Türkçe katmanı ilgili TİD sözcesine denk düşen

Türkçe karşılığın girildiği seviyedir. TİD katmanı ise sözcük-tabanlı yazılı TİD

gösterimini içermektedir. Bunu takip eden ana akış katmanında ise sözce içindeki

her bir ayrı işaret tek tek işaretlenerek etiketlenmektedir. Bu seviyedeki işaretler

ardışıl olarak birbirlerini takip etmekte, paralel yapılan ikincil işaretler mevcut

ise bunlar destek akış seviyesinde işaretlenmektedir. Değinilen son iki seviyede

işaretlenen işaret örnekleri yukarıda tanımlandığı şekilde işaret tanımlarına

ELAN ekranında sağ üst köşeye eklenen TİD sekmesindeki arayüz vasıtası ile

bağlanmaktadırlar.

3.2.2.2 ELAN sözlük bağlantısı

İnsan odaklı işaretlemelerde, işaretlere atanan açıklamaların (işitsel dil

sözcüklerinin) belirli bir standartta olması kısıtının olmaması, ELAN yazılımı

kullanılarak yapılan etiketlemelerin sonradan kullanımlarını sorunlu hale

getirebilmektedir. Crasborn ve Sloetjes (2014) çalışmalarında ELAN üzerinde

yapılan işaretlemelerin ve oluşturulan çıktı dosyalarının daha kullanılışlı

olabilmesi için yaptıkları bazı iyileştirmeleri sunmaktadırlar. Ancak bu çalışmada

hedef yine dilbilimsel araştırmalar için kullanılabilirlik olduğu için yapılan

etiketlemelerin makine çevirisinde kullanımına yönelik bir inceleme maalesef yer

almamaktadır. Yapılan işaretlemelerde kullanılan sözcüklerin tutarlılığını ve

tekdüzeliğini güvence altına almak amacı ile ELAN aracı tarafından denetimli

sözlük (controlled vocabulary), dış kaynaklı denetimli sözlük (external controlled

vocabulary) ve çevrimiçi sözlük hizmeti (online lexicon service) gibi yöntemler

sunulmuştur.
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Denetimli sözlük yönteminde kullanıcı, ELAN aracını kullanarak çalışma

alanındaki sözcükleri yeni yaratılan bir denetimli sözlüğe tek tek girebilmekte

veya hali hazırdaki farklı biçimlerdeki sözcük dosyalarını kullanabilmektedir.

Denetimli sözlüğün olumsuz yanı, işaretleme esnasında kullanılan sözcüklerin

o anda çözümlemesi yapılan dosyaya sabit biçimde kaydedilmeleri ve daha

sonra denetimli sözlük üzerinde yapılan değişikliklerin önceki çalışılan dosyalara

yansıtılamamalarıdır.

Denetimli sözlük yöntemindeki güncelleme sorunlarını aşmak ve sözlüğün farklı

kullanıcılar arasında paylaşımına olanak sağlamak için dış kaynaklı denetimli

sözlük yöntemi önerilmektedir. Bu yöntemde ortak alanda bulunan sözlük

tüm kullanıcılar tarafından erişilebilmekte ve sözlüğe yapılan güncellemeleri

mevcut çözümlemelere yansıtmak mümkün olmaktadır. Fakat bu yöntem

dış kaynaklı denetimli sözlüğe çözümleme esnasında yeni giriş yapılmasını

engellemekte ve sözlükte olmayan bir sözcüğün işaretlemelerde kullanılmasına

izin vermemektedir. Bu yöntem belirli bir olgunluğa erişmiş sözlükler için uygun

olmasına karşın sözlüğün yeni geliştirildiği ve değişime açık olan durumlar için

etkin olmamaktadır.

Diğer bir yöntem ise, çözümleme esnasında çevrimiçi bir sözlük hizmetinin

kullanılmasıdır. Bu yöntemin olumlu yönü farklı özelliklere sahip hizmetlerin

ELAN eklentisi olarak araca dinamik olarak eklenebilmesidir. Bu yöntem

halihazırda deneysel aşamada olup kullanılan hizmetten sadece sözcük ismi

işaretlemeye taşınabilmektedir.

Türk İşaret Diline ait sözlük çalışmalarının devam ettiği ve TİD temsili için

sadece işarete atanacak işitsel dildeki sözcük karşılığı haricinde kategori, sözcük

türü, anlam ve eldışı işaretler gibi diğer bilgilerin de sisteme aktarılması

gerekliliğinden dolayı tez kapsamında geliştirilen TİD Sözlüğünün ELAN aracına

bütünleştirilmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu amaçla ELAN

yazılımı ile TİD Sözlük veri tabanı arasında Java Veri Tabanı Bağlantısı (JDBS

– Java Database Connectivity) kurularak işaretleme yapan kullanıcının verilen

sözcük ile işaret araması yapmasına olanak sağlanmıştır. Arama sonucunda

listelenen işaretler içerisinden uygun olanı kullanıcı tarafından seçilmekte ve

bu işarete ait gerekli tüm bilgiler otomatik olarak sisteme yansıtılmaktadır.
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Şekil 3.13’teki örnekte kullanıcı, sözlükte OYUN_OYNAMAK girdisine karşılık

işaret örneğini seçmekte ve bunu çevrimiçi sözlüğe bağlanarak aratıp tüm

bilgilerini ELAN ortamına çekmektedir. Bu aşamadan sonra morfosentaktik ve

anlamsal işaretlemeler de bir sonraki bölümde anlatılan, yine bu ekrandaki üç

farklı sekmeden yapılmaktadır.

3.2.2.3 ELAN TİD sekmesi

İşaretlerin TİD temsiline uygun olarak çözümlenebilmesi için ELAN aracında

bulunan mevcut görünüm sekmelerine ek olarak TİD için yeni bir sekme

eklenmiştir. Yeni eklenen TİD sekmesi zaman hattında seçili olan işaretlemeye

göre sözce veya işaret görünümüne geçmektedir.

Şekil 3.17 : ELAN TİD eklentisi sözce görünümü.

Sözce görünümünde (Şekil 3.17) seçili sözceye ait genel başlık bilgileri, özellikler

(features), eldışı işaretler ve baskılanan eldışı işaretler sergilenmektedir. Bu

bilgiler Şekil 2.13’teki TİD söylemi bilgi temsilindeki alanları doldurmak

amaçlıdır. Kullanıcı tüm özellik ve eldışı işaretlerin bulunduğu listeden

uygun olanlarını seçerek sözce ile ilişkilendirebilmektedir. Baskılanan eldışı

işaretler (<suppressed_non-manuals>) listesi ise sözce içerisinde bulunan tüm

işaretlere ait varsayılan eldışı işaretlerden (TİD Sözlük veri tabanından alınarak)

oluşturulmaktadır. Kullanıcı ilgili işaretin yalın halinde bulunan fakat mevcut
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sözce bağlamı ile çelişen ve kullanılmaması gereken eldışı işaretleri bu listeden

seçebilmektedir. Sözce içerisinde aynı işaretin birden fazla kullanılması

durumunda oluşabilecek belirsizliği gidermek için liste elemanlarının işarete ait

tanımlayıcı (identifier), işaret ismi ve eldışı işaret bilgilerini içerecek şekilde

gösterilmesi sağlanmıştır.

Şekil 3.18 : ELAN TİD eklentisi işaret görünümü.

Ana veya destek akış katmanlarında bulunan bir işaretlemenin seçilmesi

durumunda ise işaret görünümü (Şekil 3.18) sergilenmekte olup bu görünüm temel

(basic), değişkenler (arguments) ve ileri düzey (advanced) olmak üzere üç alt

sekmeye ayrılmıştır. Temel sekmesi işarete ait tanımlayıcı kodlamayı (identifier),

sözlüksel bilgileri ve bağlılık ilişkilerini içermektedir. Tanımlayıcı kodlama

bir işaretin sözce içerisinde birden fazla kullanılması durumunda diğerlerinden

ayırt edilebilmesini sağlamak için kullanılmıştır. Bu sekmedeki arama düğmesi

kullanılarak verilen anahtar sözcük ile ilişkili TİD sözlükte bulunan işaretler

kullanıcıya sunulur. Bu listeden bir işaret seçilmesi halinde bu işarete ait

isim, kategori, anlam ve sözcük türü bilgileri TİD sözlükten çekilerek ilgili

alanlar doldurulur. Bununla birlikte işaret ismi ana/destek katmanındaki seçili

işaretlemeye otomatik aktarılır. Temel sekmesinde sözlüksel bilgilere ilave

olarak bağlılık başı (dependency head - bağlanılan birimin cümle içerisindeki sıra

numarası) ve bağlılık ilişkisi bilgileri gösterilmektedir. Bağlılık başı seçenekleri

içerisinde sözcede bulunan diğer işaretler ve kök düğümü bulunmaktadır.
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Kullanıcı üzerinde çalışmış olduğu işaretin bağlı olduğu işareti (veya kök

düğümü) ve uygun bağlılık ilişkisini seçerek sisteme girebilmektedir. Bu sekmede

TİD sözdizimsel analizi için tanımlanan bağlılık ilişkisi türleri Çizelge 3.6’da

verilmektedir. TİD’e özgü dört yeni bağlılık türü tanımlanmıştır. Bunlar

çizelgenin son dört satırında yer alan CASE, NEGATIVE, COREFERENCE

ve CONTINUE ilişkileridir.

Türkçe’de (-in) ilgi hali , (-de) bulunma hali (Çizelge 3.4) gibi durumlar

sözcük sonuna eklenen ekler ile ifade edilirken, TİD’de ayrı işaretler ile

belirtilmektedirler. Bu gibi durumlar TİD bağlılık türleri belirlenirken CASE

ilişkisi tanımlanması ihtiyacına yol açmıştır. Örneğin “okulda” sözcüğünün

çevirisi farklı bağlamlarda “OKUL YER.MEKAN” şeklinde iki işaretten

oluşabilmektedir. Bu tür durumlarda YER.MEKAN ve OKUL işaretleri

arasında CASE bağlılık ilişkisi kurulmaktadır. Benzer durum olumsuzluk

ekleri için de görülmektedir. Örneğin Türkçe’deki “yapma” sözcüğü TİD’e

“YAP DEĞİL” şeklinde iki işaret ile çevrilmektedir. Bu durumlarda

iki işaret arasında NEGATIVE bağlılık ilişkisi kurulmaktadır. Bir diğer

ihtiyaç TİD’de sınıflandırıcı (<classifier>) işaretlerinin ilgili oldukları sözcüklere

bağlılık türlerinin tanımlanması olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür durumlar

COREFERENCE ilişki türü ile belirtilmiştir. TİD’de baskın el işaretleme

yapmaya devam ederken eşzamanlı olarak baskın olmayan el de daha önceden

işaretlenen bir dayanak (buoy) veya sınıflandırıcının parçasını işaretlemeye devam

edebilir. Aynı işaretin devamı niteliğindeki bu işaretler birbirlerine CONTINUE

bağlılık ilişkisi ile bağlanmışlardır.

Değişkenler sekmesi ise bir önceki temel sekmesinde seçilen işaret kategori ve

sözcük türüne göre dinamik olarak şekillenmektedir. İşaret için uygun olan

değişkenler seçilebilir kılınırken ilgisiz değişkenler devre dışı bırakılmıştır. Bu

sekmede bulunan değerler içerisinde konum belirten değişkenlerin seçenekleri

içerisinde hem fiziksel konumlar hem de varlık (entity) konumları kullanılmıştır.

Örneğin uzamsal bir eylemin kaynak ve hedef yönünü belirlerken işaret alanındaki

(signing space) farklı fiziksel konumları veya bağlam içerisindeki varlıkları seçmek

mümkün olmaktadır. Diğer bir durum ise liste (buoy list) işaretlerinde listedeki

kaçıncı öğeye işaret edildiğinin belirtilebilmesi için liste sayısı kadar seçeneğin
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Çizelge 3.6 : TİD sözdizimsel çözümleme bağlılık türleri.

Bağlılık Türü Açıklama
ARGUMENT Edat argümanı
CONJUNCTION Bağlaçlar
COORDINATION Koordinasyon
DERIV Sözcük içi türeme
DETERMINER Belirleyen
INTENSIFIER Vurgulayıcı
MODIFIER Niteleyici
MWE Çok sözcüklü terim
OBJECT Nesne
POSSESSOR Sahipleyici
PREDICATE Yüklem
SUBJECT Özne
VOCATIVE Ünleme
CASE Durum
NEGATIVE Olumsuz
COREFERENCE Eşgönderim
CONTINUE Devam

gösterimi sağlanmıştır. Örneğin, “Size iki öğüdüm var; birincisi çalışkan olmak,

ikincisi dürüst olmaktır.” cümlesinde işaretçi baskın olmayan eli ile iki işareti

yapmakta ve sırası ile önce iki işaretindeki ilk parmağı, daha sonra ise diğer

parmağı göstermektedir. Çizelge 3.7’de sözcük türüne göre uygulanabilir olan

değişkenler listelenmiştir.

Çizelge 3.7 : İşaret türüne göre uygulanabilir dinamik değişkenler.

Kategori Açıklama Uygulanabilir Değişkenler
Sözlüksel Lexical Konum
Uzamsal Eylem Spatial Verb Çıkış (from), Yönelme (to)
Tek-Uyum Eylem Single Agreement Verb Etkilenen (patient)
Çift-Uyum Eylem Double Agreement Verb Yapan (agent), Etkilenen (patient)
Parça Dayanak Fragment Buoy Referans
Liste Dayanak List Buoy Liste boyu
Konum Gösterme Pointing Location Gösterilen, Konumlanan
Parça Dayanak Gösterme Pointing Fragment Buoy Gösterilen Parça Dayanak
Liste Dayanak Gösterme Pointing List Buoy Gösterilen Liste Dayanak

İleri düzey sekmesinde ise; işarete ait kaynaşma, çoğulluk, el kullanımı ve eldışı

işaret bilgilerinin girilmesine olanak sağlanmaktadır. Kaynaşma Bölüm 2.2.2’de

(<incorporation>) açıklandığı gibi iki işaretin iç içe geçmesi gibi düşünülebilir.

Böyle bir durumda ilgili işaretin hangi işaret ile kaynaştığı ve kaynaşma türünün

(genel, sayısal veya olumsuz) belirtilmesi gereklidir. Çoğulluk durumunda

80



ise bağlama uygun çoğul belirteci seçilmelidir. El kullanımı seçeneği ise

işaretin varsayılan el kullanımının haricinde bir durum söz konusu olduğunda

kullanılmaktadır. Eldışı işaretler listesi ise çözümlenen sözcedeki bağlama göre

gerekli olan eldışı ifadeleri belirtilmesini sağlamaktadır. Halihazırda eldışı işaretin

birden fazla işareti içerecek şekilde gösterimi desteklenmemekte olup, eğer bitişik

işaretler üzerinde aynı eldışı işaret belirtilmişse bu ifadenin kesintisiz bir şekilde

devam ettiği varsayılmaktadır.

Şekil 3.19 : ELAN TİD file sample.

ELAN aracı ve yeni geliştirilen eklenti vasıtası ile yapılan işaretlemeler sonucunda

XML formatında oluşan “tid” uzantılı dosyanın bir parçası Şekil 3.19’da, dosyanın

bütünü ise Ek B’de sunulmaktadır.

3.3 Türkçe-TİD Derlem

Tez kapsamında kullanılan veri kümesi temel olarak, TÜBİTAK 114E263

numaralı “Türkçe’den - Türk İşaret Diline Otomatik Çeviri Sistemi ve

Avatar Animasyonu" isimli proje kapsamında önceki bölümlerde tanıtılan
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işaretleme altyapıları kullanılarak oluşturulmuştur. Verinin hazırlanmasında

ikisi Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Bölümü lisansüstü araştırmacısı, ikisi

işitme engelli işaretleyici, biri CODA (işitme engelli ebeveyinlerin işiten

çocukları), ikisi İstanbul Teknik Üniversitesi Doğal Dil İşleme Çalışma Grubu

lisansüstü araştırmacısı olmak üzere yedi kişi görev almıştır. Oluşturulan veri

kümesi ilkokul düzeyinde Hayat Bilgisi ve Matematik kitaplarından seçilen

cümlelerden oluşmaktadır. Veri kümesi oluşumu sırasında öncelikle çeviriler

gerçekleştirilerek çekimler yapılmış, sonrasında işaretleyicilere yeni geliştirilen

işaretleme ortamları ve uyulması gereken işaretleme sistematiği ile ilgili eğitimler

verilerek işaretlemeler başlatılmıştır. Eş zamanlı olarak, çevirisi yapılan

cümlelerde geçen sözcükler de ayrı ayrı çekilerek çevrimiçi sözlüğe eklenmiş ve

üzerlerinde gerekli olan dilbilimsel işaretlemeler yapılmıştır.

Oluşturulan veri kümesi temel olarak seçilen Türkçe cümlelerin “conll” uzantılı

dosyalarda tutulan Türkçe işaretlemeleri ve bu cümlelere karşılık üretilen bir

ya da (alternatif çevirilerin olması durumunda) daha fazla TİD çevirisinden

oluşmaktadır. TİD çevirileri video dosyaları (“mov” uzantılı dosyalar halinde)

ve ilgili kayıtların ELAN ortamında yapılan işaretlemelerinden (“eaf ” ve “tid”

uzantılı dosyalar) oluşmaktadır. Oluşturulan sözlük (işaret videoları ve tanımları)

de veri kümesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Yukarıda bahsedildiği üzere, çalışmamızda kullanılan sözlük, derlem ile eşzamanlı

olarak üretilmiştir. İdeal durumda, önce kapsamlı bir TİD sözlüğü oluşturulması

(sözlükte yer alacak işaretlere, bunların eşsiz tanımlayıcılarına önceden uzmanlar

tarafından karar verilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması), ardından bu sözlük

kullanılarak işaret örnekleri üzerinde çalışılması gereklidir. Ancak çalışma

öncesinde yeterince kapsamlı ve işaret tanımları yapılmış bir TİD sözlüğünün

bulunmayışı eşzamanlı üretim şeklini zorunlu kılmıştır. Bu durum, proje ekibinin

titiz çalışmasına rağmen ortaya çıkan sözlük ve veri kümesinin tez çalışmasında

kullanılabilmesi için öncelikle doğrulama (validasyon) ve düzeltme aşamalarından

geçmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bazı durumlarda, kullanılamayacak

cümle çevirileri veri kümesinden tamamen çıkarılmıştır. Aşağıda verinin paralel

bir derlem olarak kullanılabilmesine yönelik tez kapsamında gerçekleştirilen bu

çalışmalar özet şeklinde sunulmaktadır.
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Önceki bölümlerde anlatıldığı üzere tutarlı işaretlemeler yapılabilmesi için

sözlükte bir işaret tek bir eşsiz tanımlayıcı ile tanımlanmalı ve bu işaretin

geçtiği işaret sözceleri aynı tanımlayıcıya referans verilerek etiketlenmelidir.

Ancak eş zamanlı üretim ve veri girişlerinin farklı kişiler tarafından farklı

zamanlarda yapılması veri kümesinde bazı tutarsızlıkların ortaya çıkmasına neden

olmuştur. Örneğin, çevirisi yapılan cümlelerde geçen ‘araştırma’, ‘araştırma

yapmak’ ve ‘araştırmak’ sözcükleri için sözlükte ayrı ayrı kayıtlar açıldığı, işaret

videoları oluşturulduğu ve farklı eşsiz tanımlayıcılar tanımlandığı görülmüştür.

Bu sözcükler için oluşturulan işaret videoları incelendiğinde işaretler arasında

ayırt edilebilir farklılar olmadığı gözlemlenmiştir. Video kayıtları arasındaki

ufak farklılıkların, video kaydının farklı kişilerden alınmasından mı yoksa

gerçekten işaretler arasında dilbilgisel farklılılardan mı kaynaklandığı açık

değildir. TİD üzerinde çalışan dilbilimciler için bu incelemeler halen devam

etmekte olan akademik araştırma konularıdır. Örneğin TİD’de ad ve eylem sözcük

türleri arasında yapısal bir farklılık olup olmadığı uzun yıllardır süregelen bir

tartışmadır (Dikyuva ve diğ., 2015). Bu kayıtlar arasında belirgin ayrımların

olmayışı işaretlenen paralel verinin incelenmesi sonucunda net bir şekilde ortaya

çıkmaktadır. Örneğin farklı Türkçe cümlelerde geçen araştırma sözcüğü bir

cümlede isim türünde ARAŞTIRMA işaretine başka bir cümlede ise eylem

türünde ARAŞTIRMAK işaretine bağlanmıştır. Tez çalışması kapsamında bu

tür kayıtlar incelenmiş ve birleştirilmesi gerekli görülen belirgin farkı olmayan

kayıtlar öncelikle sözlükte tek kayıt altında toplanmışlardır. Sonrasında bu

kayıtları atıf verilen tüm TİD sözce işaretlemeleri yeniden ele alınarak yeni

tanımlanan kayıtlara bağlanmışlardır.

Sözlük kaynaklı bir diğer tutarsızlık durumu da birden çok işaretin bir

arada kullanılması ile açılan tekil kayıtlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin

GÖREV_YAPMAK kaydı GÖREV ve YAPMAK işaretlerinin ardarda

işaretlenmesi ile oluşturulmuştur. Sözlükte her iki işarete ait ayrı kayıtlar

bulunmasına rağmen ikisinin birleşiminden oluşan üçüncü bir kayıt açılması hem

TİD sözce işaretlemelerinde tutarsızlığa yol açmakta hem de makine çevirisi

çıktısının yanlış değerlendirilmesine neden olmaktadır. Örneğin bu tür bir kayıt

açılmış ve sözce işaretlemelerinde hiç atıf verilmeyerek “görev yapmak” sözcükleri
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ile karşılaşıldığında GÖREV ve YAPMAK kayıtlarına ayrı ayrı bağlantılar

kurulmuştur. Bu durumda öncelikle sözlükteki çok terimli tanımlamaları tarayan

bir makine çevirisi sistemiGÖREV_YAPMAK kaydını eşleştirecek ve sonuçları

otomatik değerlendirme metriklerinde hatalı olarak değerlendirilecektir. Bu tür

durumların önüne geçebilmek üzere yukarıdakine benzer şekilde hem sözlük

kayıtları hem de sözce işaretlemeleri elden geçirilerek düzeltilmiştir.

Rakkamlar ile yazılan sayısal ifadelerin (örneğin 3458) yakalanması ve yazılı hale

(üç bin dört yüz elli sekiz) dönüştürülmesi kullanılan Türkçe doğal dil işleme

araçlarının gerçekleştirebildiği bir işlem değildir. Bu nedenle, tez kapsamında bu

tür ifadeler orijinal cümlelerde öncelikle yazılı hale dönüştürülmüş ve o şekilde

kullanılmışlardır.

Kullanılan veri kümesinin bilgisayarlı çeviri çalışmalarında doğrudan kullanıla-

bilmesi yönünde karşılaşılan bir diğer sorun ise çeviri sırasında kaynak dildeki

metin dışında diğer bağlamsal bilgilerin (örneğin kitaplardaki resimler) de

kullanılmış olmasıdır. Yukarıda anılan proje kapsamında çeviriler işaret

engelli bireyler tarafından yapılmıştır. Dilbilimsel araştırmalarda genel kabul

gören bu yaklaşımda, çevirisi yapılmak istenen Türkçe cümleler öncelikle

işaret engelli bireylere gösterilmektedir. Bu bireylerin Türkçe diline doğal

olarak yeterince hakim olmayışları dilbilim araştırmacılarının öncelikle Türkçe

cümlenin anlamını kendilerine anlatması yoluna gidilmesi gerekliliğini ortaya

koymaktadır. Ayrıca Türkçe metinler işaret engelli kişilere gösterilirken kitap

sayfalarında yer alan çeşitli görseller de doğal olarak aktarılmış olmaktadır.

Örneğin “Çocuklar hangi oyunu daha çok seviyor?” türünde bir soru cümlesi

kitapta altında ip atlayan, top oynayan, seksek oynayan çocuk görselleri

ile birlikte yer almaktadır. Bazı durumlarda, metin haricinde yansıyan dış

bağlam (görseller, üçüncü bir şahıs tarafından anlatım vb.) bilgisinin çevirilere

yansıdığı ve kaynak Türkçe cümledekinden çok farklı TİD sözcelerinin ortaya

çıkmasına neden olduğu görülmüştür. Sadece metin bilgisi kullanan makine

çevirisi sistemlerinin ulaşamayacağı bilgiler kullanılarak üretilen bu çevirilerin

bu sistemlerin değerlendirilmesinde veya eğitimlerinde kullanılması özellikle

de veri miktarının az olduğu dil çiftleri için sisteme zarar verici durumlar

ortaya çıkarmaktadır. Tez kapsamında kullanılan paralel derlemin oluşturulması
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sırasında veri kümesinde yer alan tüm kayıtlar incelenerek orijinal metinden

ciddi farklılıklar gösteren bu tür çeviriler elenmiştir. Ancak, burada değinilmesi

gereken önemli bir husus daha vardır. Türkçedeki her sözcüğün TİD’de karşılığı

olmayabilir ve tasvir bu tür çevirilerin doğasında vardır. Örneğin “taşıt”

sözcüğünün doğrudan TİD karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısı ile bu sözcük

için çevirmenler ARABA, UÇAK, OTOBÜS gibi işaretleri sıralayarak taşıt

sözcüğünü tasvir ederler. Yukarıda belirtilen eleme işlemi doğal olarak bu tür

işaret dili çevirilerinin tabiatında yer alan durumları içermemektedir. Bunlar

çevirinin önemli zorluklarından biridir ve veri kümeleri içerisinde yer almaları

tabidir.

Proje çalışmaları ve tez çalışması kapsamında edinilen deneyimler göstermektedir

ki, her ne kadar dilbilimsel araştırmalarda işaret engelli bireylerin ürettikleri

çeviriler üzerinde çalışmalar yapılması zorunlu olsa da, bilgisayarlı çeviri

çalışmaları için veri oluşturulurken her iki dile de hakim bireylerden veri

toplanması daha uygun olarak değerlendirilmektedir. Bu durum konuşulan diller

arasında yapılan çevirilere benzetilebilir. Aynı hikayeyi biri Türk biri İngiliz

iki farklı yazar farklı şekillerde betimleyebilir. Ancak paralel metinde bir dilde

yazılmış orijinal bir metnin bir diğer dile çevirisidir. Kaynak genel dünya bilgisi

değil, orijinal dilde yazılmış metindir. İşaret dili ve sözlü dil çiftleri arasında

yapılacak çevirilerde her iki dile de hakim olan kişiler literatürde CODA olarak

adlandırılan işaret engelli bireylerin engelli olmayan ve normal şekilde işiten

çocuklarıdır. Bu kişiler her iki dili aynı anda öğrendiklerinden iki dile de

eşit derecede hakimlerdir ve hızlı bir şekilde çeviri yapma yetisine sahiptirler.

Okudukları sözlü dil metinlerini anlayabilme yetileri makine çevirisi sistemleri

için gerekli paralel veri oluşumunun daha hızlı ve uygun şekilde gerçekleşmesini

sağlayacaktır.

Makine çevirisi değerlendirmelerinde birden fazla referans çevirinin değerlendirm-

eye katılması alışılageldik bir durumdur (bknz. Bölüm 5.1). Yukarıda

anlatıldığı üzere oluşturulan derlem bir Türkçe cümlenin birden fazla olası TİD

çevirisi olması durumunu da kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanılan veri

kümesinden her Türkçe cümle için olmasa da bazı cümleler için işaretleyiciler

tarafından birden fazla olası TİD çevirisi üretilmiş, kaydedilmiş ve işaretlenmiştir.
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Tez kapsamında kullanılan paralel derlemde 306 adet Türkçe cümlenin karşılığı

olarak 420 adet TİD sözcesi yer almaktadır.
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4. TÜRKÇE - TİD ÇEVİRİ SİSTEMİ

Otomatik makine çevirisi sistemlerinin tasarımında kural tabanlı ve istatiksel

olmak üzere iki tip yöntem tercih edilmektedir. İstatistiksel yöntemlerin başarılı

olması için çok büyük miktarda işaretlenmiş veriye ihtiyaç bulunmaktadır.

Böyle bir veri kümesini oluşturmanın zorluğu işaret dili çeviri çalışmalarında

kural tabanlı yöntemlerin tercih edilmesine neden olmuştur (Huenerfauth, 2004).

Türkçe ve TİD arasında hali hazırda işaretlenmiş paralel derlemlerin çok sınırlı

sayıda olması, boyutlarının küçük olması ve işaretleme yapılarının yeterli seviyede

olmayışları, tez kapsamında çeviri için kural tabanlı yöntemlerin kullanılmasını

zorunlu kılmıştır. Çeviri işlemi iki aşamalı olarak gerçeklenmiştir: 1. Türkçe’nin

çözümlenmesi 2. Yazılı TİD’in üretilmesi.

Şekil 4.1 : Vauquois üçgeni.

Tez kapsamında geliştirilen Türkçe’den TİD’e makine çevirisi transfer-tabanlı bir

çeviri sistemi (Hutchins ve Somers, 1992) (Şekil 4.1) şeklinde tasarlanmıştır. Bu

yöntemde, transfer modeli Türkçe’den TİD’e çeviri yapabilmek üzere hazırlanmış

çeviri kurallarından oluşmaktadır. Transfer modeli, bir Türkçe cümleyi girdi

olarak kabul etmekte ve önceki bölümlerde tanıtılan TİD makine-okunur

bilgi temsiline uygun olarak TİD sözcesini üretmektedir. Çeviri sistemi hem

biçimbilimsel ve sözdizimsel düzeyde transfer kurallarından hem de anlamsal

düzeye çıkan kurallardan oluşmaktadır. Bu seviyede çalışma yapabilmek üzere

hem Türkçe hem de TİD cümle seviyesi analizlerinde bağlılık ayrıştırması
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yaklaşımı benimsenmiştir. Türkçe bir girdi ifadesine birebir karşılık gelen

bir TİD işaret kaydı bulunamaması durumunda Şekil 4.2’de resmedilen ve ilk

olarak McCrae ve diğ. (2011) tarafından ortaya konmuş LEMON (“Lexicon

Model for Ontologies”) modeline benzer bir anlamsal eşleştirme altyapısı

kurulmuştur. Önerilen yaklaşımda, bitişken dillerde ortaya çıkan zengin

biçimbilime bağlı zorluklar Türkçe doğal dil işleme araçlarının entegrasyonu ile

aşılmaya çalışılmıştır.

Bu bölümde sırasıyla çeviri mimarisi (Bölüm 4.1), Türkçe doğal dil işleme

çözümlemelerinin çeviri sistemine entegrasyonu (Bölüm 4.2), Türkçe sözcük

ve TİD işaret eşleştirme çalışmaları (Bölüm 4.3), anlam belirsizliği giderme

(Bölüm 4.4) ve oluşturulan Türkçe ve TİD sözcük ağı (Bölüm 4.5), ve

tanıtılan tüm bu yapıları kullanarak oluşturulan çeviri kuralları (Bölüm 4.6)

tanıtılmaktadır.

Şekil 4.2 : TİD için sözlük-ontoloji eşleştirmesi (McCrae ve diğ. (2011)’den
uyarlanmıştır).

4.1 Çeviri Mimarisi

Tez kapsamında oluşturulan çeviri mimarisi, Türkçe doğal dil işleme çözüm-

lemeleri üzerine çalışan ve temelde Türkçe ifade - TİD işaret eşleştirme
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kuralları ve transfer kuralları olmak üzere iki ana bölümden oluşan bir kural

makinesinden oluşmaktadır. Şekil 4.3 oluşturulan çeviri mimarisinin ana akış

yapısını sunmaktadır. Bu akışta, Türkçe metinler öncelikle bir doğal dil

işleme iş hattından geçirilmekte ve sonrasında üretilen analiz sonuçları cümle

ve ifade bazında soyutlanarak çeviri sistemine dahil edilmektedirler. Çevirisi

gerçekleştirilecek cümle ve bu cümleye ait ifadeler “gerçekler” (facts) olarak

kural makinesinin çalışma belleğine (working memory) yazılmaktadır. Çalışma

belleğine girilen gerçekler ise üretim belleğinde (production memory) bulunan

kuralları tetiklemektedir. Tetiklenen kurallar sonucunda da yeni gerçekler

üretilmekte ve bu döngü devam etmektedir (Şekil 4.4). Kuralların uygulanması

sonucunda üretilen işaret ve sözcelerden oluşturulan söylem nesnesi, çeviri

sonucunda makine-okunur TİD Temsiline ait XML şeması (XML Schema)

kullanılarak XML formatında üretilir. Bu aşamadan sonra oluşturulan temsil

görsel olarak gerçeklenmek üzere animasyon ortamına aktarılır.

TİD
Sözlük

Türkçe DDİ 
Çözümleme

Türkçe
Metin

DDİ İş Hattı

Kural Makinesi

Yazılı
TİD

Türkçe 
ve TİD 
Sözcük 

Ağı

İfade ve İşaret Eşleştirme
Kuralları

Transfer
Kuralları

Animasyon

Hareket Modeli

Sözcük 
Anlam 

Belirsizliği 
Giderme

Çeviri Sistemi

TİD 
Temsili

TİD 
Temsili

Şekil 4.3 : Çeviri mimarisi.

Halihazırda sisteme entegre edilen Türkçe doğal dil işleme iş hattı (Eryiğit, 2014)

sözdizimsel düzeye kadar olan DDİ aşamalarında çözümlemeler üretmektedir.

Ancak Türkçe ifadelerin doğru ya da en uygun TİD işaretleri ile eşleştirilebilmeleri

amacıyla anlamsal seviyede çıkarımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle,

ifade ve işaret eşleştirme kuralları TİD sözlüğünün yanı sıra anlamsal seviyede

çıkarımlar yapabilmek üzere sözcük anlam belirsizliği giderme (word sense

disambiguation) ve ontolojik ilişki çıkarımlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla
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Şekil 4.4 : Kural makinesi genel işleyiş.
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tez kapsamında bu iki anlamsal seviyede yazılımlar geliştirilerek çeviri sistemine

entegre edilmişlerdir.

İleriki bölümlerde ayrıntılı olarak tanıtılacak olan kural makinesi temel olarak

aşağıdaki iş adımlarından oluşmaktadır:

• İfade ve İşaret Eşleştirmesi

• Bağlılık İlişkilerinin Transferi

• Saklı İfadelerin Üretilmesi

• Çoğul İfadelerin Üretilmesi

• Sınıflandırıcıların Üretilmesi

• Olumsuz İfadelerin Üretilmesi

• İşaret Sıralaması

• Gereksiz İfadelerin Temizlenmesi

• İşaret Kaynaşmalarının Oluşturulması

• Eldışı İşaretlerin Oluşturulması

Tez kapsamında Türkçe - TİD çeviri kurallarının yazılabileceği sistem mimarisi ve

bu mimari üzerinde koşulan Bölüm 4.6’da ayrıntıları verilen temel çeviri kuralları

oluşturulmuş olup, sistem yeni kuralların eklenmesine açık halde tasarlanmıştır.

TİD’deki işaret dizilimi literatürde bazı çalışmalarda (Sevinç, 2006; Açan, 2001;

Açan, 2007; Gökgöz, 2013; Zeshan, 2002; Zeshan, 2003) incelenmiş olmasına

rağmen, TİD dilbilgisi henüz tamamıyla analiz edilebilmiş değildir ve halen aktif

bir dilbilim araştırma konusudur. Bu tez çalışmasındaki amacımız olası tüm

TİD sözcelerini analiz etmekten ziyade kabul edilebilir ve anlaşılabilir bir TİD

çıktısı üretmektir. Bu nedenle, kurallar yazılırken en sık görülen işaret dizilimleri

benimsenmiş ve sistem çıktısı olarak üretilen TİD işaretleri buna bağlı kalarak

oluşturulmuştur. Devam eden çalışmalar neticesinde üretilecek yeni kuralların

sisteme entegrasyonu başarımı arttırıcı nitelikte olacaktır.
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4.2 Türkçe Doğal Dil İşleme Çözümlemelerinin Entegrasyonu

Çeviri sisteminin girdisi olan Türkçe cümlelerin ve bu cümlelere ait dilbilimsel

analizlerin yazılım içerisinde temsil edilebilmesi amacı ile Şekil 4.5’te belirtilen

soyut veri modeli oluşturulmuştur. Sistem, Türkçe doğal dil analizi girdilerini

iki kanaldan alabilecek şekilde tasarlanmıştır: 1) Bölüm 3.2.1’de anlatıldığı

şekilde önceden insanlar tarafından etiketleme yöntemi ile CoNLL formatında

(Çizelge 3.1) hazırlanmış dosyalar, 2) halihazırda akademik araştırmalarda

kullanılmak üzere açık olarak sunulan örün hizmeti İTÜ Doğal Dil İşleme Örün

Servisi (Eryiğit, 2014) (http://tools.nlp.itu.edu.tr/).

Elle işaretleme yöntemi önceki bölümlerde ayrıntılı olarak sunulmuştur. İTÜ

DDİ Örün Servisi ise Türkçe cümlelerin farklı seviyelerde otomatik dil analizlerini

yürüten bir yazılım zinciridir. Tez kapsamında bu yazılım zincirinin bölütleme,

biçimbilimsel çözümleme, biçimbilimsel belirsizlik giderme, varlık ismi tanıma

ve bağlılık analizi adımları kullanılmıştır. Bu aşamalar literatürde pek çok

akademik yayında (Oflazer, 1994; Sak ve diğ., 2007; Yüret ve Türe, 2006;

Demir ve Özgür, 2014; Şeker ve Eryiğit, 2017; Eryiğit ve diğ., 2008)

ayrıntılı olarak açıklanmış olup, temel görevleri aşağıda kısaca özetlenmektedir.

Bölütleme, girdi cümleyi sözcüklere/birimlere ayıran adımdır. Biçimbilimsel

çözümleme (morphological analysis) sıklıkla sonlu durumlu dönüştürücüler

(finite state transducers) kullanılarak girdi sözcük için olası tüm biçimbilimsel

analizlerin otomatik olarak üretildiği adımdır. Örneğin bu adımda “et” sözcüğü

için “et+Noun+A3sg+Pnon+Nom” ve “et+Verb+Pos+Imp+A2sg” şeklinde iki

farklı analiz üretilmektedir. Analizlerdeki etiketlere ait açıklamalar Çizelge

3.3, Çizelge 3.5 ve Çizelge 3.4’te sunulmuştur. Bu iki analizden ilki et

sözcüğünün yiyecek anlamında kullanımına aittir. İkincisi ise etmek eyleminin

ikinci tekil kişi emir kipinde kullanımıdır. Biçimbilimsel belirsizlik giderme

(morphological disambiguation) aşaması sözcüğün içinde bulunduğu bağlama da

bakarak biçimbilimsel çözümleyici tarafından oluşturulan analizlerden en olası

olanının seçildiği aşamadır. Bu aşama literatürde genelde istatistiksel yöntemler

kullanılarak çözülmektedir. Varlık ismi tanıma (named entity recognition)

aşamasında ise cümle içerisindeki kişi, yer, organizasyon isimleri gibi varlıklar

tespit edilmektedir. Kullanılan son aşama olan bağlılık çözümlemesi yaklaşımı
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önceki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu aşamada üretilen etiketler

Çizelge 3.2’de verilmektedir.

Expression

id

lemma

MultiWordExpression

sense

surfaceForm

partOfSpeech

rootPartOfSpeech

dependencyHead

dependencyRelation

SingleWordExpression

InflectionalGroup

Sentence1*

1

*

1*

Şekil 4.5 : Türkçe ifade için yazılım sınf diyagramı.

Verilen Türkçe metine ilişkin Türkçe doğal dil araçlarından üretilen analiz

sonuçları cümle ve ifade bazında soyutlanarak sisteme dahil edilmektedir.

Makine çevirisi aşaması kapsamında geliştirilen soyutlama modelinde bir Türkçe

cümle ifadelerden (<Expression>) oluşmakta, ifadeler ise tek sözcüklü (<Sin-

gleWordExpression> SWE) ve çok sözcüklü (<MultiWordExpression> MWE)

olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tek sözcüklü ifadeler çekim kümelerinden

(<InflectionalGroup>), çok sözcüklü ifadeler ise birden fazla tek sözcüklü

ifadeden oluşmaktadırlar. İfade içerisinde sözcük türü etiketi (partOfSpeech),

türeme durumunda kök sözcük türü etiketi (rootPartOfSpeech), çekim ekleri

(InflectionalFeatures), gövde (lemma) ve görünüm bilgileri (surfaceform), birimin

kendi sıra numarası (id), bağlandığı birim (dpendencyHead) ve bağlılık türü

(dependencyRelation) bilgileri yer almaktadır. Sıralanan ve CoNLL formatında

standart olarak sağlanan bu bilgilere ek olarak, soyut model içerisindeki diğer veri

türlerine bağlantılar da <InflectionalGroup> veri yapısında tanımlanmıştır. Bu
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bağlantılar ilgili çekim kümesinin parçası olduğu tek sözcüklü ifade (parentSWE)

ve bu çekim kümesine bağlanan birimlerin listesidir (dependentIGs). Bu

bağlantılar sayesinde makine çevirisi kuralları oluşturulurken gerekli bilgilerin

çekilmesi ilgili metot çağrıları ile gerçekleştirilmektedir. Örneğin ilgili birime

bağlanan birimler getDependentIG() metodu ile çekilebilmektedir. Yine benzer

şekilde veri yapıları üzerinde tanımlanan metotlar (örn. getPos(), getCase())

çeviri kurallarında analizleri çekmek için kullanılmaktadırlar.

4.3 Türkçe Sözcük ve TİD İşaret Eşleştirme

Türkçe ifadelere karşılık üretilecek TİD işaretlerinin eşleştirilmesi için

Bölüm 3.1’de tanıtılan TİD Sözlüğünden faydalanılmaktadır. Önceki bölümde

anlatıldığı üzere Türkçe ifadeler, tek sözcüklü ifadeler (örn. ekmek) veya çok

sözcüklü ifadeler (örn. fark etmek) olmak üzere sistemde ikiye ayrılmışlardır.

Çok sözcüklü ifadeler, bunların tespiti ve işlenmesi doğal dil işlemede oldukça zor

ve karmaşık problemler ortaya koymaktadırlar ve üzerinde yoğun şekilde çalışılan

aktif araştırma konularıdır (Savary ve diğ., 2015). Tez çalışmamızda Türkçe çok

sözcüklü terimlerin tespiti için doğal dil işleme yazılım zincirinden (Eryiğit, 2014)

üretilen sonuçlar doğrudan kullanılmaktadır. Bir diğer durum ise, ayrı sözcükler

olarak kabul edilen Türkçe ifadelerin tek bir TİD işaretine karşılık gelmesi

durumdur. Örneğin, “flüt çalmak” ifadesi Türkçe tarafında “flüt” ve “çalmak”

sözcükleri ile ayrı ayrı ifade edilirken TİD sözlükte tek bir işaret olarak karşımıza

çıkmaktadır. Yukarıda belirtilen ve çok sözcüklü yapıları barındıran her iki tür

durumda da, ifade ve işaret eşleştirmeleri sırasında özel işlemlere gereksinim

duyulmaktadır. Bu tür durumlarda sistemin davranış prensipleri bölüm sonunda

açıklanmaktadır. Öncesinde, aşağıda tek sözcüklü Türkçe ifadelerin TİD işaretleri

ile eşleştirmesinde hangi prensiplerin benimsendiği anlatılmaktadır.

Öncelikli olarak işaret karşılığı aranan Türkçe sözcük, bu sözcüğün kullanıldığı

bağlamdaki anlamı ve varsa diğer kısıtlamalar (örneğin bölge, yaş, cinsiyet vb.)

kullanılarak TİD Sözlük veri tabanı içerisindeki işaretler sorgulanır. Yapılan

sorgulama sonucunun başarılı olması durumunda ilgili sözcük ve işaret eşlenerek

müteakip sözcüğe geçilir. Türk İşaret Dilinin görsel bir dil olması, sayısal

kaynakların sayısının ve içeriklerinin yetersiz olması nedeni ile birebir işaret
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karşılığı olmayan kelimeler için aşağıda belirtilen alternatif yöntemlerin sırası ile

kullanılması tasarlanmıştır.

a) Eş anlamlı sözcüklerin kullanılması Bu durumda ilgili sözcük yerine,

bu sözcüğe ait eş anlamlı sözcükler kullanılarak TİD Sözlük veritabanında işaret

sorgulaması yapılmaktadır. Örneğin, TİD Sözlük içerisinde yer almayan “konut,

mesken, apartman, hane, ikametgah” gibi Türkçe sözcükleri TİD Sözlük içerisinde

bulunan EV işareti ile eşleştirmek mümkün olacaktır. Benzer şekilde TİD Sözlük

yapısı da eş anlamlı ifadelerin kullanılmasına imkan vermektedir. Bunun için

TİD Sözlük’te ilgili işaret için tüm eş anlamlı Türkçe sözcüklerin ve anlamlarının

girilmesi yeterli olacaktır.

b) Benzer anlamlı sözcüklerin kullanılması

Bu durumda ilgili sözcük yerine, anlamı birebir aynı olmayan fakat aralarında

büyük benzerlikler bulunan diğer sözcüklere karşılık gelen işaretler kullanılmak-

tadır. Örneğin, işaret karşılığı bulunamayan “tabure” kelimesi için SANDALYE

işareti kullanılabilecektir.

c) Üst kavramların kullanılması

Bu durumda ilgili sözcük yerine, bu sözcüğün ait olduğu bir üst kavramın

kullanılarak işarete ulaşılması hedeflenmektedir. Bu durum genelde hiyerarşik

olarak yaprak konumunda olan en alt seviyedeki uç kavramlar için tercih

edilmektedir. İşaret karşılığı bulunamayan “avokado” kelimesi içinMEYVE veya

YİYECEK işaretlerinin kullanılması bu duruma örnek gösterilebilir.

ç) Alt kavramların kullanılması

Belirli bir türe ait nesnelerin genel olarak ifade edilmesi için kullanılan kavramlara

ait işaretin bulunamaması durumunda bu yöntem kullanılabilecektir. Taşıt

kelimesini ifade etmek için ARABA, OTOBÜS ve UÇAK işaretlerinin birlikte

kullanılması bu duruma örnek gösterilebilir.

d) Sınıflandırıcı özelliklerinin kullanılması

Bu yaklaşımda amaç, Türkçe sözcüklerin ifade ettiği kavramlara karşılık

gelen TİD sınıflandırıcılarının önceden belirlenmesi ve aranan sözlüksel işaretin

bulunamaması durumunda sözlüksel işaret yerine sınıflandırıcı işaretlerinin
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kullanılmasıdır. Düğme, jeton, bozukluk (bozuk para) gibi kelimelerin küçük

yuvarlak cisim sınıflandırıcı işareti ile ilişkilendirilmesi bu duruma örnek

gösterilebilir.

İfade ve işaret eşleştirmesinde sıralanan bu yaklaşımların gerçekleştirilebilmesi

için sözcük anlam belirsizliği giderme ve ontolojik ilişkilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Tez kapsamında bu konularda yapılan çalışmalar Bölüm 4.4 ve Bölüm 4.5’te

sunulmaktadır.

Eşleştirme sırasında çok sözcüklü ifadeler ile ilgili ortaya çıkan iki farklı durum

bölüm girişinde tanıtılmıştır. Bunlar Türkçe ifadenin çok sözcüklü bir ifade

olarak tespit edilmiş olması veya Türkçe’de çok sözcüklü ifade olarak kabul

edilmemesine rağmen TİD karşılığının tek bir özgün işaret olması durumlarıdır.

Birinci durumda, öncelikle tespit edilen MWE, TİD sözlüğünde doğrudan aranır.

İlgili MWE’ye sözlükte doğrudan bir karşılık bulunamaması durumunda, MWE’yi

oluşturan SWE’lerin ayrıştırılarak sözlükte aranması ve ayrı ayrı eşleştirilmesi

yaklaşımı benimsenmiştir.

Türkçe cümledeki tek sözcüklü ifadelerin birleşerek Türk İşaret Dili’nde özgün bir

işarete dönüştüğü durumlar için ise Türkçe sözcükler arasındaki komşuluk veya

bağlılık ilişkisinden faydanılarak işaret eşleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

4.4 Anlam Belirsizliğinin Giderilmesi

Çeviri sisteminin başarımında en önemli etkenlerden biri Türkçe kavram ile

TİD işaretinin doğru olarak eşlenmesidir. Bu işlevselliğin yerine getirilebilmesi

için öncelikle işaret karşılığı aranan Türkçe sözcüğün kullanıldığı bağlamdaki

anlamı bulunmalıdır. Sözcüğün tek anlamının bulunması durumunda eşleştirme

doğrudan işaretin sözcük etiketi (gloss) üzerinden yapılabilmektedir. Eş sesli ve

çok anlamlı Türkçe kelimeler için ise anlam belirsizliğinin giderilmesi (word sense

disambiguation) gerekmektedir. Sözcük anlam belirsizliği giderme literatürde

üzerinde sıkça çalışılmış (Agirre ve Edmonds, 2007; Yarowsky, 1995; Yuret ve

Yatbaz, 2010) ve çalışılmaya devam edilen bir doğal dil işleme problemidir.

Literatürde Türkçe üzerine yapılan az sayıda çalışmada (Orhan ve Altan, 2005;

İlgen ve diğ., 2012) genellikle önceden seçilen kısıtlı boyutta örnek bir sözcük

96



kümesi üzerinde incelemeler yapılmıştır. Tez kapsamında bu amaç için literatürde

yaygın olarak kullanılan Lesk tabanlı bir algoritma kullanılmış olup çeviri sistemi

farklı algoritmaları da kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Lesk algoritması (Lesk, 1986), literatürde makine-okunur sözlükler kullanılarak

sözcük anlam belirsizliği giderme için kullanılan ilk algoritmadır. Lesk algoritması

ile temel olarak anlam belirsizliği çözümlenecek kelime ve bu kelimenin bulunduğu

bağlamdaki diğer kelimelerin farklı anlamlarına ait sözlüksel tanımlar arasındaki

örtüşen kelime sayıları tespit edilerek, örtüşen kelime sayısı en fazla olan

anlam doğru anlam olarak seçilmektedir. Basitleştirilmiş Lesk algoritmasında

(Simplified Lesk Algorithm) ise özgün algoritmadan farklı olarak anlam belirsizliği

giderilecek kelimeye ait sözlüksel anlam ile bu kelimenin bulunduğu bağlamdaki

kelimeler doğrudan karşılaştırılmakta, en fazla sayıda örtüşen kelimeyi içeren

anlam seçilmektedir. Ayrıca algoritmanın uygun sonuç üretmediği durumlarda

en sık kullanılan anlam kullanılmaktadır. Vasilescu ve diğ. (2004) tarafından

yapılan değerlendirmelerde basitleştirilmiş Lesk algoritmasının, özgün Lesk

algoritmasından doğruluk ve etkinlik açısından daha üstün olduğu tespit

edilmiştir.

Literatürde, sözcük ağları (wordnet), eş anlamlılar sözlükleri (thesaurus),

biçimbilimsel ve dilbilgisel kurallar kullanılarak Lesk algoritmasının farklı

sürümleri (Banerjee ve Pedersen, 2002; Basile ve diğ., 2014; Patwardhan ve

diğ., 2003) geliştirilmiştir. Halliday ve Hasan (2014) tarafından anlamlı ve

tutarlı bir metin içerisinde kavramların kendilerinden önce gelen kavramlar ile

ilintili oldukları ve bu kapsamda metin içindeki kelimeler arasında tutarlılık

zincirlerinin (cohesive chains) mevcut olduğu ifade edilmiştir. Bu kuram Morris

ve Hirst (1991) tarafından genişletilerek, kelimeler arasındaki alt tür (hyponym)

ve bütünün parçası (meronym) ilişkilerinin de metin içerisinde benzer şekilde

sözcüksel zincirler (lexical chains) oluşturduğu ve bu sözcüksel zincirlerin anlam

belirsizliğinin giderilmesinde kullanılabileceği gösterilmiştir. Bahse konu yöntem

İngilizce sözcük ağı olan WordNet altyapısı kullanılarak Vasilescu ve diğ. (2004)

tarafından yapılan çalışmada anlam belirsizliğinin giderilmesi için kullanılmıştır.

Bu yaklaşımda anlam belirsizliğinin giderilmesinde sözcük ağındaki var olan

ilişkilerin kullanılması hedeflenmiştir.
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Tez kapsamında gerçekleştirilen çalışmada ise yukarıda bahsedilen yönteme

benzer şekilde Lesk algoritmasının sözlüksel zincirler ile genişletilmiş bir

versiyonu oluşturulmuş ve kullanılmıştır. Geliştirilen yazılımda, Türkçe’nin

biçimbilimsel olarak zengin ve eklemeli dil yapısı nedeni ile Lesk algoritmasının

sağlıklı çalışabilmesi için kelimelerin sözlük halleri (lemma) kullanılmıştır.

Ayrıca anlam belirsizliğine katkısı olmayan fakat yanıltıcı etkisi olabilecek

belirtme sıfatları ve edatlar karşılaştırma dışında tutulmuştur. Bağlılık analizi

sonucu birbirlerine MWE etiketi ile bağlı kelimeler, karşılaştırmada birleşik

sözcük olarak değerlendirilmiştir. Yukarıda sunulan çalışmadan farklı olarak,

kelimeler arasındaki sözcüksel zincirlerin ilişkinin türevinden bağımsız şekilde

tanımlanmasına imkan sağlanmıştır. Sağlanan bu esnekliğin anlam belirsizliğinin

giderilmesindeki başarımı artırabilmesi için mevcut sözcüksel zincirlerin sisteme

girilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin “Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak,

koyu renkli leke veya kabartı” anlamındaki “ben” kelimesi “cilt”, “deri”, “kanser”,

“lazer” gibi kelimeler ile ilişkilendirilerek anlam belirsizliğinin giderilmesinde

ilave ölçüt olarak kullanılabilecektir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmalar

Bölüm 4.5’te sunulmaktadır.

4.5 Türkçe ve TİD Sözcük Ağı

Sözcükler arasındaki kavramsal ve sözlüksel ilişkilerin belirlenerek kurulan ağlar

sözcük ağı (WordNet) olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde bu sözcük ağları

özellikle bilişimsel dilbilim ve doğal dil işleme alanlarında sıkça kullanılmaktadır.

İngilizce dili için yapılan WordNet (https://wordnet.princeton.edu/) (Miller,

1995; Fellbaum, 1998) sözcük ağı bu mimarinin öncülerindendir. Halihazırda

Türkçe için 2000’li yılların başında Sabancı Üniversitesi tarafından Balkanet

projesi kapsamında hazırlan sözcük ağı (Bilgin ve diğ., 2004) mevcut olup bu

ağ sözlükteki kalıplardan faydalanılarak otomatik oluşturulmuş ve sadece sınırlı

sayıda eş anlamlı kelimeleri içermektedir. Bu çalışmanın güncel bakım ve idamesi

yapılmamaktadır. Anlam belirsizliğinin giderilmesi ve hedef sözcüğe uygun

işaretin bulunabilmesi için tez kapsamında ihtiyaç duyulan ağ altyapısı OWL

(Web Ontology Language) kullanılarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda Türkçe için;
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a. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te bulunan tüm sözcükler ontolojiye

aktarılmış,

b. Sözcüklere ait anlam, sözcük türü, kullanım türü ve kullanım sıklığına ait

özellikler ontolojiye eklenmiş,

c. Sözcükler arasında kavramsal ilişkiler tanımlanmıştır.

Çizelge 4.1 : “ben” sözcüğüne ilişkin anlamlar.

Sesteş Anlam Belirteç Anlam Açıklaması

(1)
(1) ben [1.1] Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu

renkli leke veya kabartı
(2) ben [1.2] En çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi
(3) ben [1.3] Saçta, sakalda beliren beyazlık

(2) (1) ben [2.1] Olta veya tuzağa konulan yem
(2) ben [2.1] Kuşun yavrusuna taşıdığı yem

(3)
(1) ben [3.1] Teklik birinci kişiyi gösteren söz
(2) ben [3.2] Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç
(3) ben [3.3] Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge,

ego

Türkçe sözlükte bulunan eş sesli ve çok anlamlı sözcüklerin ontoloji içerisinde

birbirinden ayırt edilebilmesi için sözcüklerin sonuna ilave belirteçler eklenmiştir.

Eğer bir sözcük eş sesli değil ve tek anlamlı ise yalın hali ile tanımlanmıştır. Ayrıca

bu yaklaşım TİD Sözlük içerisinde tanımlanan işaretlere atanan Türkçe sözlük

ve anlamlar için de aynı şekilde kullanılarak ontoloji ve TİD Sözlük arasındaki

uyum sağlanmıştır. Hem eş sesli hem de çok anlamlı “ben” sözcüğüne ilişkin

örnek Çizelge 4.1’de verilmiştir.

4.5.1 Türkçe ontolojisi

Türkçe ontolojisi altında, Türkçe yalın sözcük ve birleşik sözcük sınıfları (class)

oluşturulmuştur (Şekil 4.6). Yalın sözcük ve birleşik sözcük sınıfları Türkçe

sınıfının alt sınıflarıdır. Her sözcüğe ait farklı sesteş ve anlam daha önce

belirtildiği gibi eşsiz bir belirteç kullanılarak ilgili sınıfın altına bireysel öge
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(individual) olarak eklenmiştir. Bireysel ögeler için sözcük gövdesi (lemma),

anlam (sense), sözcük türü (parts-of-speech), kullanım türü (usage) ve özel ad

durumu açıklama özellikleri (annotation property) oluşturulmuştur. Sözcük türü;

ad, sıfat, belirteç, adıl, eylem, edat, bağlaç, ünlem, yardımcı eylem değerlerinden

birini almaktadır. Kullanım türü ise; argo, eskimiş (obsolete), mecaz, bölgesel,

teklifsiz konuşma, alay, kaba, şaka ve hakaret değerlerini alabilmektedir. Her

bireysel öge için sözcük gövdesi, anlam ve sözcük türü zorunlu özellikler olup

diğer özellikler mevcut ise belirtilmektedir.

Şekil 4.6 : Türkçe ontoloji yapısı.

4.5.1.1 Ontoloji ilişkileri

Sözcük ve anlamdan oluşan her bireysel ögenin diğer ögeler ile olan kavramsal

ilişkilerinin tanımlanabilmesi için ontoloji içerisinde nesne özellikleri (object

property) tanımlanmıştır. Bu özellikler;

• eş anlamlılık (synonym),

• benzer anlamlılık (similar),

• karşıt anlamlılık (antonym),

• alt-üst tür kavramı (hypernym-hyponym),

• bütünlük-parçalık kavramı (holonym-meronym),

• eylem benzerliği (troponym),

• çağrışım (association)
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olarak tanımlanmıştır.

Eş ve Karşıt Anlamlılık İlişkileri: Eş anlamlılık ilişkisi her iki kavramı

anlatan sözcük ögesinin eş değer olduğu ve birbiri yerine kullanılabileceğini ifade

etmektedir. İlişki nitelikleri incelendiğinde ise bu ilişkinin bakışımlı (symmetric)

ve geçişli (transitive) olduğu görülmektedir. Bakışımlı olma durumu tek yönlü

tanımlanan ilişkinin aksi yönde de mevcut olduğunu belirtmektedir. Örneğin, A

ögesi B ögesi ile eş anlamlı ise B ögesi de A ile eş anlamlıdır (Şekil 4.7). Geçişlilik

durumu ise aynı ilişki zinciri üzerinde bulunan ve birbirine komşu olmayan

ögelerin de aynı ilişkiye sahip olmasını sağlamaktadır (Şekil 4.8). Örneğin, A

ögesi B ögesi ile eş anlamlı ve B ögesi de C ögesi ile eş anlamlı ise geçişlilik

durumuna dayanarak A ve C ögesinin eş anlamlı olduğu çıkarımı yapılabilir.

Benzer şekilde bu örnek için bakışımlılık durumunu da değerlendirirsek A, B ve

C ögelerinin birbirleri ile eş anlamlı olduklarını görebiliriz. Bu durum WordNet

mimarisindeki eş anlamlılar kümesi (synset) kavramına karşılık gelmektedir.

Karşıt anlamlılık ilişkisi ise her iki kavramı anlatan sözcük ögesinin karşıt anlamlı

olduğunu belirtmekte olup bakışımlıdır.

Şekil 4.7 : Bakışımlılık niteliği.

Şekil 4.8 : Geçişlilik niteliği.

Alt ve Üst Tür İlişkileri: Alt tür (hyponym) ve üst tür (hypernym) kavramları

ile bağlanan sözcük ögeleri arasında nesnelerin genelleştirilmesi (üst tür) veya

101



özelleştirilmesi (alt tür) ilişkisi mevcuttur. Örneğin, meyve kavramı elma, armut,

portakal gibi nesnelerin üst türü iken elma, armut, portakal gibi nesneler ise

meyve kavramının alt türleridir. Alt ve üst tür kavramları geçişlidir. Örnek

olarak, elma bir meyve ise ve meyve de bir yiyecek ise elma da bir yiyecektir. Aynı

zamanda alt ve üst kavramları arasında karşıtlık (inverse) ilişkisi mevcuttur.

Bütünlük ve Parçalık İlişkileri: Bir nesne ve bu nesneyi oluşturan kavramları

ifade eden sözcük ögeleri arasında bütünlük (holonym) ve parçalık (meronym)

ilişkisi mevcuttur. Motor, tekerlek, direksiyon gibi nesneler bir otomobilin

parçalarını oluşturmaktadır. Bütünlük ve parçalık kavramları arasında karşıtlık

ilişkisi mevcut olup her ikisi de geçişlidir. Örneğin, piston nesnesi motorun parçası

ve motor da otomobilin bir parçası ise piston da otomobilin parçasıdır.

Eylem Benzerliği İlişkisi: Bir eylemin farklı tarz ve şekillerde icra edilmesi

sonucunda farklı sözcük ögeleri ile ifade edilmesi durumunda bu ögeler arasında

eylem benzerliği (troponym) tanımlanabilir. Örneğin fısıldamak ve konuşmak

sözcük ögeleri arasında bu ilişki tanımlanabilir.

Çağrışım İlişkisi: Aynı bağlam içerisinde sıklıkla beraber kullanılan kavramlar

arasındaki bağı ifade etmek için çağrışım (association) ilişkisi tanımlanmıştır.

Örnek olarak, “Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri” anlamındaki “dal”

kelimesi ağaç, meyve, çiçek, budamak gibi sözcükler ile çağrışım ilişkisi içindedir.

4.5.1.2 OWL özellik zinciri

OWL dilinde tanımlanan nesne özellikleri (object property) arasında özellik

zinciri tanımlamak mümkündür. A nesnesi ile B nesnesi arasında P1 özelliği

ve B nesnesi ile C nesnesi arasında P2 özelliği mevcut olduğu durumda A

ve C nesneleri arasında P3 özelliği kurulabiliyor ise bu durum özellik zinciri

olarak tanımlanmaktadır. W3C (Hitzler ve diğ., 2009) tarafından özellik zinciri

kullanılarak verilen örnek incelendiğinde; eğer B bireyi A bireyinin evebeyni ve

C bireyi de B bireyinin evebeyni ise C’nin A bireyinin büyük evebeyni olduğu

görülmüştür.

Tez kapsamında yukarıda tanımlanan ontoloji nesne özellikleri incelendiğinde

eş anlamlılık ilişkisinin diğer ilişkiler ile özellik zinciri oluşturması gerektiği

görülmüştür. Örneğin, “kırmızı" sözcük ögesi “renk" sözcük ögesinin bir alt
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Şekil 4.9 : Eş anlamlılık ilişkisi.

türü ve “al" sözcük ögesinin de “kırmızı" sözcük ögesinin eş anlamlısı olduğunun

tanımlandığı bir durumda özellik zinciri kullanılarak “al" sözcük ögesininde “renk"

ögesinin bir alt türü olduğu bulunabilmektedir (Şekil 4.9).

4.5.1.3 Otomatik ilişki çıkarımı

Geliştirilen ontoloji tabanlı Türkçe sözcük ağının diğerlerinden ayırdedilebilir

katkısı, kavramlar arasındaki ilişkilerin bağımsız olarak tanımlanması ve çıkarım

(inference) araçları kullanılarak otomatik olarak tüm ilişkilere ulaşılmasıdır.

Aşağıdaki örnekte (Çizelge 4.2), önceden tanımlı ve sonradan çıkarım sonucu

oluşturulan ilişkiler sunulmuş olup ayrıca Şekil 4.10’da görselleştirilmiştir.

Şekil 4.10 : Çıkarım görseli.
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Çizelge 4.2 : Çıkarım tablosu.

Ta
nı
m
lı

Limon bir turunçgil türüdür.
Mandalina bir narenciye türüdür.
Portakal bir turunçgil türüdür.
Turunçgil bir meyve türüdür.
Narenciye ve turunçgil eş anlamlıdır.

Ç
ık
ar
ım

Limon bir narenciye türüdür.
Mandalina bir turunçgil türüdür.
Portakal bir narenciye türüdür.
Limon bir meyve türüdür.
Mandalina bir meyve türüdür.
Portakal bir meyve türüdür.
Narenciye bir meyve türüdür.

4.5.1.4 Temel ontoloji oluşturma aracı

Güncel Türkçe Sözlük içerisinde bulunan tüm sözcüklerin ve bu sözcüklere

ait özelliklerin ontoloji altyapısına kullanıcı gayreti ile eklenmesi zahmetli ve

zaman alan bir süreç olması nedeni ile bu işlemi gerçekleştirmek üzere bir

yazılım aracı geliştirilmiştir. Bu maksatla OWL (Sürüm 2)’ye ait XML

şeması (XML Schema) kullanılarak ilgili OWL yazılım sınıfları otomatik olarak

türetilmiştir. Temel olarak, sözcük ögesine ait gövde, tür, anlam, kullanım ve

özel ad durum bilgilerinin saklanması için OWL AnnotationProperty yazılım

sınıfı, her sözcük ögesi için OWL NamedIndividual yazılım sınıfı ve bunların

arasındaki bağı göstermek için ise OWL AnnotationAssertion sınıfı kullanılmıştır.

Güncel Türkçe Sözlük içerisinde bulunan sözcükler tek tek taranarak ontolojiye

eklenmiştir. Bu sayede ontoloji yaratma süreci kolayca tekrarlanabilir bir yordam

haline getirilerek ileride ihtiyaç duyulacak diğer özelliklerin otomatik olarak

ontolojiye eklenebilmesi için ortam hazırlanmıştır. Ayrıca sözcük ögelerinin

birbirleri arasındaki kavramsal ilişkileri taşıyan veriler ayrı bir ontoloji dosyasında
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saklanmış ve sözcük ögeleri ve ilişkiler arasında gevşek bir bağımlılık yaratılmıştır.

İlişkiler için Bölüm 4.5.1.1’de tanımlanan belirteçler kullanılmıştır.

4.5.2 TİD ontolojisi

Sözlüksel belirli sabit bir anlamı olmayan sınıflandırıcı işaretleri, nesneleri veya

eylemi ikonik olarak tasvir etmek amacı ile işaret dillerinde sıklıkla kullanılırlar.

Örneğin araba sözcüğünün sözlüksel işaret karşılığı ellerin direksiyon kullanır

şekilde hareket etmesi iken düz bir yolda arka arkaya ilerleyen iki araba

anlatılırken araba yerine avuç içi yere bakan düz el işareti kullanılır. Buradaki

örnekten de anlaşılabileceği gibi bir sözcüğün hem sözlüksel hem de sınıflandırıcı

işaret karşılığı olabilmektedir. Ayrıca sözlüksel işaret karşığı olmayan kavramlar

için de sınıflandırıcılar kullanılmaktadır. Çeviri sisteminin başarımını artırmak

için Türkçe sözcük ve kavramlar ile TİD sınıflandırıcıları arasındaki bağı içeren

TİD ontolojisi oluşturulmuştur. Bu kapsamda sınıflandırıcılar varlık (entity),

tutma eylemleri (handling) ve ölçü/şekil (size and shape) olmak üzere üç ana

türe ayrılmıştır. Varlık türü ayrıca bir yerde bulunma (locative) ve hareket

(movement) olarak iki alt türe ayrılmıştır. Hareket türleri içinde ise zıplama,

tırmanma, aşağı inme, yukarı çıkma, atlama, kayma, ayakta durma, yüzme,

yürüme ve zikzak yapma bulunmaktadır. Ayrıca silindirik, düz, uzun ince,

küçük yuvarlak, küçük küresel ve kare türleri ise ölçü/şekil türünün altında

yer almaktadır. Örneğin, zıplama sınıflandırıcı işaretini zıplamak, hoplamak,

sıçramak ve sekmek gibi Türkçe kavramlar ile ilişkilendirerek bu kavramların

temsilinde kullanmak mümkün olacaktır. Bu ontoloji, işaretin sözlüksel karşılığı

olup olmamasından bağımsız bir şekilde, Türkçe sözcükler ile ifade edilen

kavramların hangi TİD sınıflandırıcıları ile temsil edilebileceğini göstermektedir.

Farklı bağlamlarda, aynı kavram için farklı tip sınıflandırıcıların kullanılması

söz konusu olduğu için bir kavramı birden fazla sınıflandırıcı ile ilişkilendirmek

mümkündür. Bununla birlikte bu ontolojinin kullanıcı girdileri ile zenginleşmesi

sonucunda TİD’e ait sınıflandırıcıları inceleyen araştırmacılara değerli bir kaynak

olacağı düşünülmektedir.
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4.5.3 Ontoloji yönetim aracı

Oluşturulan ontoloji tabanlı Türkçe ve TİD sözcük ağının yönetilebilmesi

ve gerekli ilişkilerin kullanıcılar tarafından yaratılabilmesi için Stanford

Üniversitesine ait Protege aracı kullanılmıştır. Halihazırda aracın masaüstü

uygulaması kullanılmakta olup örün tabanlı sürüme geçilerek çok kullanıcının

erişime açılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Araca ait görsel

Şekil 4.11’de sunulmuştur.

Şekil 4.11 : Ontoloji tabanlı Türkçe sözcük ağı örnek ekran görüntüsü.

Tez kapsamında oluşturulan dört tip ontoloji dosyası kullanılmaktadır:

1. Türkçe Ontoloji Dosyası

2. İlişki Ontoloji Dosyası

3. TİD Ontoloji Dosyası

4. Birleştirilmiş Ontoloji Dosyası
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Türkçe Ontoloji Dosyası Bölüm 4.5.1.2’de açıklandığı şekilde otomatik olarak

yaratılmakta ve kullanıcı tarafından ekleme veya çıkarma yapılmamaktadır.

İlişki Ontoloji Dosyası ise Bölüm 4.5.1.1’de belirtilen ilişki tanımlarını ve

kullanıcılar tarafından Türkçe ontoloji içerisinde tanımlanan sözcük ögeleri

arasındaki kavramsal ilişkileri içermektedir. Halihazırda ilişkiler Protege aracı

vasıtası ile kullanıcılar tarafından yaratılmakta olmasına karşın henüz deneysel

safhada olan otomatik yöntemlerin kullanılması da mümkündür. TİD’e ait

sınıflandırıcı işaretler ile Türkçe ontoloji içerisinde tanımlanan sözcük ögeleri

arasında kullanıcılar tarafından yaratılan ilişkiler ise TİD Ontoloji Dosyası

içerisinde saklanmaktadır. Protege aracı birden fazla ontoloji dosyasının aynı

anda işlenmesine imkan vermekte ve bu dosyalar içerisinde tanımlı ögeleri

ve bunları ait özellikleri kullanıcıya sergilemektedir. Kullanıcı tarafından

gerekli ilişkiler oluşturulduktan sonra Protege aracına bütünleşik olarak çalışan

çıkarım makinası (reasoner) çalıştırılır. Protege aracı farklı çıkarım araçları ile

çalışabilmektedir. Tez kapsamında HermiT (http://www.hermit-reasoner.com/)

çıkarım makinası kullanılmıştır. Çıkarım makinası ontoloji içerisinde tanımlı

ilişkileri ve Bölüm 4.5.1.1’de açıklanan ilişki özelliklerini kullanarak olası tüm

ilişkileri oluşturulur. Çıkarım sonucunda meydana gelen tüm veriler Birleştirilmiş

Ontoloji Dosyası olarak kaydedilir. Bu dosya çeviri sistemi tarafından ontoloji

sorgulamasında kullanılmaktadır.

4.5.4 Ontoloji bağlayıcısı

Çeviri sistemi ile hazırlanan ontoloji dosyası arasındaki bilgi akışı Ontoloji

Bağlayıcısı (Ontology Connector) bileşeni ile sağlanmaktadır. Bu bileşen

arka planda OWL Uygulama Programlama (API) kullanarak aşağıda belirtilen

işlevsellikleri yerine getirmektedir:

a. İlklendirme

b. Sözcük Bulma

c. Sözcük İlişkisi Bulma

İlklendirme işlevi, ontoloji dosyasının ismini ve dosya yolunu giriş parametresi

olarak kabul eder ve ilgili dosyayı okuyarak ontolojiyi hazırlar. Sözcük bulma
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arayüzü, giriş parametresi olarak sözcük gövdesini kabul eder ve ontoloji

içerisindeki sözcük ögelerini tarayarak sözcük gövdesi verilen parametre ile

eşleşenleri geri döndürür. Aranılan sözcüğün eş sesli ve çok anlamlı olma

durumuna göre bir veya birden fazla sözcük ögesi dönebilmektedir. Sözcük

ilişkisi bulma arayüzü ise sözcük ögesini ve aranılan ilişki tipini giriş parametresi

olarak alır ve söz konusu sözcük ile belirtilen ilişkiye sahip diğer sözcük

ögelerini döndürür. Ontoloji Bağlayıcısı bileşeninin ilklendirmesi bellek ve

işlemci kullanımı açısından pahalı bir süreç olması nedeni ile bu nesne için

teklik (singleton) yazılım örüntüsü benimsenmiştir. Anlam belirsizliğinin

giderilememesi durumunda adaptif sistem konfigürasyonuna göre aşağıdaki

seçenekler kullanılabilecektir:

a. Anlam örtüşmesi olmasa bile sözcük etiketi (gloss) örtüşen işaretin kullanılması

b. Kelimenin parmak alfabesi ile yapılması

c. Yaygın olan anlamın seçilmesi

d. Kelimenin atlanması

4.6 Çeviri Kuralları

Bahse konu çeviri mekanizmasının ve ilgili kuralların gerçeklenmesi için Red

Hat şirketi tarafından JBoss suiti içerisinde geliştirilen Drools ürünü (https:

//www.drools.org/) seçilmiştir. “Drools” ürünü temel olarak kullanılan

alan (domain) ile ilgili iş mantığına ilişkin kuralların yaratılmasına ve mevcut

gerçekler (facts) çerçevesinde tanımlı kuralların işletilerek sonuca ulaşılmasını

sağlamaktadır. Drools kural tanımlama dilindeki kurallar temel olarak şu

yapıdadırlar:

rule "kural adı"
özellikler
salience 1

when
koşullar

then
eylemler

end
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Bu gösterimde rule anahtar kelimesinden sonra kural adı verilmekte, when

anahtar sözcüğünden sonra ise kuralın hangi koşullar altında işletileceği

belirtilmektedir. Kurala ilişkin koşulların oluşması durumunda icra edilecek

eylemler ise then anahtar sözcüğünün altında belirtilmektedir. salience anahtar

sözcüğü ile ise kurallar arasında çakışma olması durumda hangi kuralın daha önce

işletileceği bu özellikte atanan değere göre belirlenmektedir.

Türkçe cümlenin işaret sözcesine çevrilmesi

Anlam Bulma ve İşaret 
Eşleme

Biçimbilimsel İşlemeÇözümleme Sözdizimsel İşleme

Türkçe Cümle

Çözümle

İşlenmiş Cümle 
(CoNLL)

İfade Oluştur

Türkçe İfade

Anlam 
Belirsizliği Gider

İfade ve Anlamı

İşaret Eşleme

İşaret

Bağlılık Belirle

Saklı Öğe 
Oluştur

Çoğul Belirle

Sınıflandırıcı 
Oluştur

İşaret Sırala

İşaret Sözcesi

Olumsuzluk 
Belirle

Gereksiz İşaret 
Temizle

Kaynaşma 
Oluştur

Eldışı İşaret 
Oluştur

Şekil 4.12 : Çeviri sistemi işleyiş akışı.

Çeviri sistemi işleyişinin genel akışı Şekil 4.12’de sunulmaktadır. Kural

Makinesi temel olarak anlam belirsizliğinin giderilmesi, ifade ve işaret

eşleştirmelerinin yapılması, bağlılık ilişkilerinin transferi, saklı ifadelerin, çoğul

ifadelerin, sınıflandırıcıların ve olumsuz ifadelerin üretilmesi, işaret sıralaması,

gereksiz ifadelerin temizlenmesi, işaret kaynaşmalarının oluşturulması ve eldışı

hareketlerin oluşturulması aşamalarından oluşmaktadır. Aşağıda bu aşamaların

her biri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
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4.6.1 Anlam belirsizliğinin giderilmesi

TİD sözlükte bulunan işaretler Türkçe kelimelerin sözlük anlamları ile eşleştir-

ilmiştir. Türkçe cümlede bulunan ifadelerin işaret karşılığının bulunabilmesi için

öncelikle sesteş ve çok anlamlı sözcüklere ait anlam belirsizliğinin giderilmesi ve

doğru anlamın bulunması gereklidir. Bu kapsamda kullanılan algoritmalar Bölüm

4.4’de açıklanmıştır.

4.6.1.1 Kişi adılları

1 ile 6 numaraları arasındaki kurallarda tekil ve çoğul kişi adıllarına ilişkin

ifadelerin anlamları belirlenmektedir. Kişi adılları, biçimbilimsel çözümleyici ve

belirsizlik giderici sonuçları ile tespit edilebilmektedir.

KURAL#1

rule "Disambiguation_WithPronoun_Person_1SG"
salience -2101
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonSingular,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() != Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("ben.h3.s1", "ben", "Teklik birinci kişiyi gösteren söz",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end

KURAL#2

rule "Disambiguation_WithPronoun_Person_2SG"
salience -2102
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonSingular,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() != Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("sen", "sen", "Teklik ikinci kişiyi gösteren söz",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end
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KURAL#3

rule "Disambiguation_WithPronoun_Person_3SG"
salience -2103
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.ThirdPersonSingular,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() != Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("o.h2.s2", "o", "Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end

KURAL#4

rule "Disambiguation_WithPronoun_Person_1PL"
salience -2104
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonPlural,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() != Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("biz.h1.s1", "biz", "Çokluk birinci kişiyi gösteren söz",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end

KURAL#5

rule "Disambiguation_WithPronoun_Person_2PL"
salience -2105
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonPlural,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() != Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("siz.s1", "siz", "Çokluk ikinci kişi zamiri",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end

KURAL#6

rule "Disambiguation_WithPronoun_Person_3PL"
salience -2105
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.ThirdPersonPlural,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() != Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("onlar.h2", "onlar", "O şahıs zamirinin çokluk biçimi",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end
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4.6.1.2 İyelik adılları

7 ile 12 numaraları arasındaki kurallarda tekil ve çoğul iyelik adıllarına ilişkin

ifadelerin anlamları belirlenmektedir. İyelik adılları, biçimbilimsel çözümleyici ve

belirsilik giderici sonuçları ile tespit edilebilmektedir.

KURAL#7

rule "Disambiguation_WithPronounPossesive_Person_1SG"
salience -2201
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonSingular,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() == Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("benim", "benim", "birinci kişi sahiplik belirten söz",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end

KURAL#8

rule "Disambiguation_WithPronounPossesive_Person_2SG"
salience -2202
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonSingular,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() == Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("senin", "senin", "sahiplik belirten ikinci kişi adılı",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end

KURAL#9

rule "Disambiguation_WithPronounPossesive_Person_3SG"
salience -2203
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonSingular,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() == Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("onun", "onun", "üçüncü kişi tekil sahiplik belirtgeci",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end
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KURAL#10

rule "Disambiguation_WithPronounPossesive_Person_1PL"
salience -2204
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonPlural,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() == Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("bizim", "bizim", "birinci kişi çoğul sahiplik belirten söz",
"pronoun", 0, null, false,false);

expression.setSense(sense);
update(expression);
end

KURAL#11

rule "Disambiguation_WithPronounPossesive_Person_2PL"
salience -2205
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonPlural,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() == Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("sizin", "sizin", "çokluk ve sahiplik belirten ikinci kişi zamiri",

"pronoun", 0, null, false,false);
expression.setSense(sense);
update(expression);
end

KURAL#12

rule "Disambiguation_WithPronounPossesive_Person_3PL"
salience -2206
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression( pos : getPos(), getSense() == null,

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonPlural,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Personal,
pos.getCase() == Case.Genitive)

then
Sense sense = new Sense("onların", "onların", "o aitlik biçiminin çoğul şekli",
"pronoun", 0, null, false,false);

expression.setSense(sense);
update(expression);
end

4.6.1.3 Tekil ve çok sözcüklü ifadeler

13 numaralı kural ile Türkçe cümle içindeki tüm ifadelerin doğru anlamlarının

bulunması hedeflenmektedir. Kural çalıştığı zaman, ilgili ifadeye ait tüm olası

anlamları içeren aday anlamlar oluşturulmakta ve daha sonra Lesk algoritması

kullanılarak bu adaylar içerisinden en uygun anlam belirlenmektedir. Bu kural

sonucunda, ifadenin herhangi bir anlam ile eşleştirilip eşleştirilemediği sonucu

kural makinesi çalışma belleğine yansıtılmaktadır. Örneğin özel adların tümü
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Türkçe sözlükte yer almadığı için, özel adların birçoğuna bu kural ile anlam

ataması yapılmamaktadır. Bu durum müteakip kurallarda ele alınmıştır.

KURAL#13

rule "Disambiguation_WithSense"
salience -2301
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression (expId : getId(), getSense() == null)
not DisambiguationResult (getExpression().getId() == expId)
then
Candidate resolved = new Disambiguator (expression).disambiguate();
DisambiguationResult result = new DisambiguationResult();
result.setExpression(expression);
expression.setSense(resolved != null ? resolved.getCandSense(): null);
insert(result);
if (resolved != null){
result.setSuccess(true);
update(expression);
}
else {

result.setSuccess(false);
}
end

14 numaralı kuralda, çok sözcüklü ifadeleri oluşturan tekil sözcüklerin anlamları

tespit edilmektedir. Bu işlemin amacı ise Türkçe doğal işleme aracı sonucu çok

sözcüklü ifadeye birebir karşılık gelen işaret olmaması durumunda, tekil ifadelere

karşılık gelen işaretlerin kullanılabilmesini sağlamaktır. Örneğin çok sözcüklü

“görev yapmak” ifadesine karşılık gelen tek bir işaret olmaması sebebi ile bu

ifade GÖREV ve YAPMAK işaretleri ile oluşturulmaktadır.

KURAL#14

rule "Disambiguation_WithSense_Individual_SWE_For_MWE"
salience -2302
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression (expId : getId(), getSense() != null,

expression instanceof MultiWordExpression)
DisambiguationResult (getExpression().getId() == expId, getSuccess() == true)
then
MultiWordExpression mwe = (MultiWordExpression) expression;

for(SingleWordExpression swe:mwe.getSWE()){
Candidate resolved = new Disambiguator (swe).disambiguate();
swe.setSense(resolved != null ? resolved.getCandSense(): null);
}
end

Türkçe doğal işleme aracı sonucunda oluşturulan çok sözcüklü ifadeler, bazı

durumlarda Türkçe sözlükte birleşik sözcük olarak bulunmamakta ve bu durumda

anlamları belirlenememektedir. Bu sorunu ortadan kaldırmak için 15 numaralı

kural ile, sözlük karşılığı olmayan fakat çok sözcüklü olarak etiketlenmiş Türkçe

ifadeler, kural makinesi çalışma belleğinden geri çekilerek yerine bu ifadeyi
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oluşturan tekil sözcükler eklenmektedir. Örneğin “hata yapmak” ifadesi, doğal

işleme aracı sonucunda çok sözcüklü ifade olarak üretilmekte fakat bu ifade

Türkçe sözlükte bileşik sözcük olarak bulunmamaktadır. Bu sebeble “hata

yapmak” ifadesi “hata” ve “yapmak” olarak iki tekil ifadeye parçalanarak kural

makinesi güncellenmektedir. Bahse konu güncelleme 13 numaralı kuralın yeni

eklenen tekil sözcükler için tetiklenmesini sağlamaktadır.

KURAL#15

rule "Disambiguation_WithSense_Split_MWE"
salience -2303
agenda-group "Disambiguation"
when
expression : Expression (expId : getId(), getSense() == null,

expression instanceof MultiWordExpression)
result : DisambiguationResult (getExpression().getId() == expId, getSuccess() == false)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
then
MultiWordExpression mwe = (MultiWordExpression) expression;
retract (expression);
retract (result);
for(SingleWordExpression swe:mwe.getSWE()){
insert(swe);
}
end

4.6.2 İfade ve işaret eşleştirmesi

Türkçe ifadelerin işaret karşılıkları yukarıdaki bölümlerde açıklandığı şekilde

TİD sözlükten bulunmaktadır. Bulunan her işaret (SignInstance) ve bu işaretin

bağlı olduğu Türkçe ifade ilişkisi (SignExpressionPair) çalışma belleğine gerçek

(fact) olarak yazılmaktadır. Bazı durumlarda bir ifade birden fazla işaret ile,

bazı durumlarda ise bir işaret birden fazla Türkçe ifade ile ilişkilendirilmektedir.

Örneğin “Akşam geldim.” cümlesindeki “geldim” ifadesi BEN ve GELMEK

işaretlerinin ikisi ile de ilişkilidir. Diğer bir örnekte ise SES_ÇIKARMAK işareti

Türkçe “ses” ve “çıkarmak” ifadeleri ile aynı anda ilişkilidir.

4.6.2.1 Ön tanımlı işaretler

İfade ve işaret eşlemesinin genel kurallar ile yapılamadığı özel durumlar için

ön tanımlı eşleme kuralları tanımlanmıştır. 16 ile 21 numaraları arasındaki

kurallar, tez kapsamında kullanılan derlem içerisinde karşılaşılan özel durumları

içermekte olup tespit edilen diğer özel durumlar için bu ön tanımlı kural kümesini

genişletmek mümkündür.
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KURAL#16

global translation.representation.ObjectFactory factory
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "SignMatching_Predefined_Gerekmek"
salience -3051
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId(), lemma : getLemma(),

lemma.equalsIgnoreCase("gerekmek"))
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
utterance : UtteranceType ()
then
SearchResult result = glossary.searchSign("LAZIM.GEREKLİ",true);
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

KURAL#17

rule "SignMatching_Predefined_Yanında"
salience -3052
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(), lemma.equalsIgnoreCase("yan"),
surface : getSurfaceForm(), surface.equalsIgnoreCase("yanında"))

not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
utterance : UtteranceType ()
then
SearchResult result = glossary.searchSign("YANINDA",true);
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

KURAL#18

rule "SignMatching_Predefined_Birbirimiz"
salience -3053
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(), lemma.equalsIgnoreCase("birbiri"),
pos : getPos(),
pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonPlural,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Quantifying)

not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
utterance : UtteranceType ()
then
SearchResult result = glossary.searchSign("BİRBİRİMİZ",true);
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

KURAL#19

rule "SignMatching_Predefined_Birbiriniz"
salience -3054
agenda-group "SignMatching"
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when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(), lemma.equalsIgnoreCase("birbiri"),
pos : getPos(),
pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonPlural,
pos instanceof Pronoun,
pos.getFinePOS() == PronounFinePOS.Quantifying)

not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
utterance : UtteranceType ()
then
SearchResult result = glossary.searchSign("BİRBİRİNİZ",true);
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

KURAL#20

rule "SignMatching_Predefined_Olamaz_Ünlem"
salience -3055
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(), lemma.equalsIgnoreCase("olmak"),
surface : getSurfaceForm(), surface.equalsIgnoreCase("olamaz"),
sentence : getParentSentence(),
sentence.containsLemma("!") == true)

not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
utterance : UtteranceType ()
then
SearchResult result = glossary.searchSign("OLAMAZ.ÜNLEM",true);
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

KURAL#21

rule "SignMatching_Predefined_Öğretmenim"
salience -3056
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(), lemma.equalsIgnoreCase("öğretmen"),
surface : getSurfaceForm(), surface.equalsIgnoreCase("öğretmenim"),
relation : getDependencyRelation(), relation == Relation.VOCATIVE)

not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
utterance : UtteranceType ()
then
SearchResult result = glossary.searchSign("ÖĞRETMENİM",true);
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

4.6.2.2 Birebir anlam eşlemesi

Anlam belirsizliğinin giderilmesine ait kuralların çalışması sonucunda özel

durumlar haricindeki tüm Türkçe ifadeler için anlam ataması yapılır. 22 numaralı

kural ile Türkçe ifade ve anlamı kullanılarak TİD sözlükte işaret araması yapılır ve

sonuç kural makinesi çalışma belleğine eklenir. Arama sonucunun başarılı olması
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durumunda, 23 numaralı kural ile ilgili işaret oluşturulur. Ayrıca eşlenen ifade ve

işaret çiftini taşıyan nesne kural makinesi çalışma belleğine eklenir. Bu işlem ifade

için gerekli işaretin bulunduğu anlamını taşır ve ilave kuralların tetiklenmesini

engeller.

KURAL#22

global translation.representation.ObjectFactory factory
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "SignMatching_WithExactSense_SearchSign"
salience -3101
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
then
SearchResult result = glossary.searchSign(expression);
if (result != null){

insert(result);
}
end

KURAL#23

rule "SignMatching_WithExactSense_CreateSign"
salience -3102
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId() , getSense() != null,

lemma : getSense().getLemma(), meaning:getSense().getMeaning())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(lemma),

getTurkishMeaning().equalsIgnoreCase(meaning))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

4.6.2.3 Yakın anlamların eşleşmesi

Birebir anlam eşlemesi sonucunda eğer Türkçe ifadeye karşılık gelen bir işaret TİD

sözlükte bulunamamışsa, sırası ile bu ifadenin eş anlamlıları, benzer anlamlıları

ve üst anlamı Türkçe sözcük ağındaki ontolojiden faydanılarak bulunur ve bu

yeni ifadeler ile TİD sözlük araması gerçekleştirilir. Örneğin “konut” ifadesi

için bir işaret bulunamadığında, “konut” ifadesinin eş anlamlısı olan “ev” ifadesi

kullanılarak EV işaretine ulaşılabilir. Başka bir örnekte “iskemle” veya “tabure”

ifadelerine karşılık gelen işaret bulunamadığında, benzer anlamlı “sandalye”

ifadesi kullanılarak SANDALYE işaretine ulaşılmak mümkündür. Bu bağlamda;
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24 numaralı kural Türkçe sözcük ağının sorgulanması ve sonucun kural makinesi

çalışma belleğine eklenmesini, 25 numaralı kural sözcük ağından bulunan yeni

ifadeler ile TİD sözlüğün aranmasını ve 26 numaralı kural ise bulunan işaretlerin

oluşturulmasını sağlamaktadır.

KURAL#24

global translation.representation.ObjectFactory factory
global util.owl.OntologyConnector ontology
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "SignMatching_WithRelatedSense_FindEquivalents"
salience -3201
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId(), getSense() != null)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
relation : OntologyRelation()
then
ArrayList<Sense> equivalents = ontology.getRelatedSenses(expression.getSense(), relation);
for (Sense equivalent:equivalents) {
OntologyResult result = new OntologyResult(expression.getSense(), equivalent, relation);
insert (result);
}
end

KURAL#25

rule "SignMatching_WithRelatedSense_SearchSign"
salience -3202
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId() , lemma : getLemma(),

meaning:getSense().getMeaning())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
ontologyResult : OntologyResult(getSource().getLemma() == lemma,

getSource().getMeaning == meaning)
utterance : UtteranceType ()
then
SearchResult result = glossary.searchSign(ontologyResult.getTarget().getLemma(),

ontologyResult.getTarget().getMeaning());
if (result != null){

insert(result);
}
end

KURAL#26

rule "SignMatching_WithRelatedSense_CreateSign"
salience -3203
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId() , lemma : getLemma(),

meaning:getSense().getMeaning())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
ontologyResult : OntologyResult(getSource().getLemma() == lemma,

getSource().getMeaning == meaning)
searchResult : SearchResult(getTurkishExpression()==ontologyResult.getTarget().getLemma(),

getTurkishMeaning() == ontologyResult.getTarget().getMeaning())
utterance : UtteranceType ()
then

SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, searchResult, idGenerator);
insert(sign);
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insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

4.6.3 Çok sözcüklü ifadelerin işlenmesi

Türkçe’de birbirinden bağımsız sözcükler ile ifade edilen kavramlar, işaret

dilinde birleşik hal alabilmektedir. Örneğin "göz kapamak" ve "kapı

kapamak" ifadelerinde geçen "kapamak" eylemi farklı nesneler ile bağımsız bir

şekilde kullanılabilmesine karşın bu ifadeler işaret dilinde GÖZ_KAPAMAK

ve KAPI_KAPAMAK şeklinde bütünleşik ve farklı işaretler olarak ifade

edilmektedir. Aşağıda belirtilen kurallar bu özelliğe sahip işaretlerin TİD

sözlükte aranmasına ve ilgili işaretlerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu

kapsamda sözcüklerin cümle içerisindeki sıralanışları veya birbiri ile olan

bağlılık ilişkilerinden faydalanılmaktadır. "Gözlerini yavaşca kapadı." cümlesinde

GÖZ_KAPAMAK işareti nesne bağlılık ilişkisi kullanılarak bulunmaktadır.

27 numaralı kuralda Türkçe cümle içerisindeki ardışıl iki kelimeden oluşan ifade

kombinasyonları kullanılarak TİD sözlük içerisinde arama yapılmakta ve arama

sonucu kural makinesine eklenmektedir.

KURAL#27

global translation.representation.ObjectFactory factory
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithOrder_Search_Two"
salience -3300
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

Integer.parseInt(secondExpId) == Integer.parseInt(firstExpression.getId())+1)
then
String twoWordLemmas = firstExpression.getLemma()+" "+secondExpression.getLemma();
SearchResult result = glossary.searchSignWithTurkishExpression(twoWordLemmas);
if (result != null){

insert(result);
}
end

28 numaralı kuralda ise bir önceki kuralda yapılan arama sonucu başarılı ise ilgili

işaret ve bu işaret ile eşleşen ifade-işaret çiftleri kural makinesine eklenmektedir.

Bu kural ifadelerin her ikisinin de daha önce bir işaret ile eşleşmediği durumda

devreye girmektedir.
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KURAL#28

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithOrder_Create_Two_Both_Missing"
salience -3301
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

Integer.parseInt(secondExpId) == Integer.parseInt(firstExpression.getId())+1)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

29 numaralı kural, bahse konu ifadelerin her ikisinin de daha önce bireysel olarak

ayrı ayrı işaretler ile eşleşdiği durumda devreye girmektedir. Bu kuralın çalışması

ile birlikte daha önceki ifade ve işaret çiftleri kural makinesi çalışma belleğinden

geri çekilmekte ve her iki ifade de yeni eşleşen işaret ile ilişkilendirilmektedir.

KURAL#29

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithOrder_Create_Two_Both_Exist"
salience -3301
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

Integer.parseInt(secondExpId) == Integer.parseInt(firstExpression.getId())+1)
firstPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId()

== firstExpId, firstSignId : getSign().getSignId())
secondPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId()

== secondExpId, secondSignId : getSign().getSignId(), secondSignId != firstSignId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
retract(firstPair);
retract(secondPair);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

30 numaralı kural, bahse konu ifadelerin ilkinin daha önce bireysel olarak ayrı bir

işaret ile eşleşdiği durumda devreye girmektedir. Bu kuralın çalışması ile birlikte

daha önceki ifade ve işaret çifti kural makinesi çalışma belleğinden geri çekilmekte

ve her iki ifade de yeni eşleşen işaret ile ilişkilendirilmektedir.
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KURAL#30

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithOrder_Create_Two_First_Missing"
salience -3301
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

Integer.parseInt(secondExpId) == Integer.parseInt(firstExpression.getId())+1)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId)
secondPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
retract(secondPair);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

31 numaralı kural, bahse konu ifadelerin ikincisinin daha önce bireysel olarak

ayrı bir işaret ile eşleşdiği durumda devreye girmektedir. Bu kuralın çalışması ile

birlikte daha önceki ifade ve işaret çifti kural makinesi çalışma belleğinden geri

çekilmekte ve her iki ifade de yeni eşleşen işaret ile ilişkilendirilmektedir.

KURAL#31

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithOrder_Create_Two_Second_Missing"
salience -3301
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

Integer.parseInt(secondExpId) == Integer.parseInt(firstExpression.getId())+1)
firstPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
retract(firstPair);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

32 ile 40 numaraları arasındaki kurallarda, Türkçe cümle içerisinde ardışıl

olarak yer almayan fakat birbiri ile bağlılık ilişkisi bulunan ve iki kelimeden

oluşan ifadelerin TİD sözlükte aranması ve bulunması durumunda ilgili işaretin

oluşturularak kural makinesinin çalışma belleğine eklenmesi sağlanmaktadır.

Bağlılık ilişkisi çift yönlü olarak kontrol edilmektedir. Örneğin “Ambulansın

çıkardığı ses de buna benziyor.” cümlesindeki “çıkardığı ses” ifadesindeki bağlılık

ilişkisi ters yönde oluşmaktadır.
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KURAL#32

global translation.representation.ObjectFactory factory
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithDependency_Search_Two"
salience -3400
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

secondExpression == firstExpression.getHeadExpression())
then
String twoWordLemmas = firstExpression.getLemma()+" "+secondExpression.getLemma();
SearchResult result = glossary.searchSignWithTurkishExpression(twoWordLemmas);
if (result != null){

insert(result);
}
else {

String twoWordLemmasReverse = secondExpression.getLemma()+" "+firstExpression.getLemma();
result = glossary.searchSignWithTurkishExpression(twoWordLemmas);
if (result != null){

insert(result);
}

}
end

KURAL#33

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithDependency_Create_Two_Both_Missing"
salience -3401
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

secondExpression == firstExpression.getHeadExpression())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

KURAL#34

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithDependency_Create_Two_Both_Exist"
salience -3401
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

secondExpression == firstExpression.getHeadExpression())
firstPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId,

firstSignId : getSign().getSignId())
secondPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId,

secondSignId : getSign().getSignId(), secondSignId != firstSignId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
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retract(firstPair);
retract(secondPair);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

KURAL#35

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithDependency_Create_Two_First_Missing"
salience -3401
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

secondExpression == firstExpression.getHeadExpression())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId)
secondPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
retract(secondPair);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

KURAL#36

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithDependency_Create_Two_Second_Missing"
salience -3401
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

secondExpression == firstExpression.getHeadExpression())
firstPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
retract(firstPair);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

KURAL#37

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithDependency_Create_Two_Both_Missing_Reverse"
salience -3401
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

firstExpression == secondExpression.getHeadExpression())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))

utterance : UtteranceType ()
then
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SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

KURAL#38

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithDependency_Create_Two_Both_Exist_Reverse"
salience -3401
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

firstExpression == secondExpression.getHeadExpression())
firstPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId,

firstSignId : getSign().getSignId())
secondPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId,

secondSignId : getSign().getSignId(), secondSignId != firstSignId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
retract(firstPair);
retract(secondPair);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

KURAL#39

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithDependency_Create_Two_First_Missing_Reverse"
salience -3401
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

firstExpression == secondExpression.getHeadExpression())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId)
secondPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()

+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
retract(secondPair);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

KURAL#40

rule "SignMatching_WithTurkishExpression_WithDependency_Create_Two_Second_Missing_Reverse"
salience -3401
agenda-group "SignMatching"
when
firstExpression : Expression(firstExpId : getId())
secondExpression : Expression(secondExpId : getId() ,

firstExpression == secondExpression.getHeadExpression())
firstPair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == firstExpId)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == secondExpId)
result : SearchResult( getTurkishExpression().equalsIgnoreCase(firstExpression.getLemma()
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+" "+secondExpression.getLemma()))
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
retract(firstPair);
insert(new ExpressionSignPair(firstExpression, sign));
insert(new ExpressionSignPair(secondExpression, sign));
end

41 ve 42 numaralı kurallar, Türkçe ifade ve ilgili işaretin anlamlar kullanılarak

eşlenememesi durumunda, sadece işaretin etiket ismine (gloss) bakılarak işaret ile

ifadenin eşleştirilmesine imkan sağlamaktadır.

KURAL#41

global translation.representation.ObjectFactory factory
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "SignMatching_WithGloss_SearchSign"
salience -3701
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
then
SearchResult result = glossary.searchSign(expression.getLemma(), false);
if (result != null){
insert(result);

}
end

KURAL#42

rule "SignMatching_WithGloss_CreateSign"
salience -3702
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId(), lemma : getLemma())
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
result : SearchResult( glossMatched(lemma) == true)
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

43 numaralı kural, daha önceki kuralların hiçbirisi ile işlenemeyen çok sözcüklü

bir ifadenin olması durumunda devreye girmektedir. Bu durumda çok sözcüklü

ifade kural makinesinden geri çekilmekte ve bu ifadeyi oluşturan tekil sözcükler

ayrı ayrı kural makinesine eklenmektedir. Bu sayede çok sözcüklü ifadeye ait

sözcüklerin kendi başlarına işaretler ile eşleşmesine olanak sağlanmaktadır.

KURAL#43
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rule "SignMatching_Split_MWE"
salience -3703
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId(), lemma : getLemma(),

expression instanceof MultiWordExpression)
not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
utterance : UtteranceType ()
then
MultiWordExpression mwe = (MultiWordExpression) expression;
retract (expression);
for(SingleWordExpression swe:mwe.getSWE()){
insert(swe);
}
end

44 numaralı kural, Türkçe cümlede gereklilik kipinin yer alması durumunda

LAZIM işaretinin üretilmesi görevini yerine getirmektedir. Örneğin “Bu gece

erken yatmalıyız” cümlesindeki “yatmalıyız” eylemine ait gereklilik kipi için

LAZIM işaretinin üretilmesi gereklidir.

KURAL#44

global translation.representation.ObjectFactory factory
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "SignMatching_WithNecessity_Suffix"
salience -3801
agenda-group "SignMatching"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
pos instanceof Verb,
pos.getMood() == Mood.Necessity)

ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
not ExpressionSignPair(getSign().getGloss().equals("LAZIM.GEREKLİ"))
utterance : UtteranceType ()
then
SearchResult result = glossary.searchSign("LAZIM.GEREKLİ", true);
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

45 numaralı kural, TİD sözlükte karşılığı bulunmayan özel isimlerin tespit

edilmesi ve bu isimlere karşılık gelen işaret nesnesinin oluşturulması için

kullanılmaktadır. Burada oluşturulan işaret nesnesi parmak alfabesi türünde olup

özel isme ait tüm harflerin parmak alfabesi oluşturulacağı anlamına gelmektedir.

Ayrıca, bu kural esnasında doğal dil işleme zincirinin bir parçası olan Varlık İsmi

Tanıma (Named Entity Reconizer) aracı kullanılarak özel ismin türü (kişi, yer

veya organizasyon) tespit edilerek etiketlenmektedir.

KURAL#45
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global translation.representation.ObjectFactory factory
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "UnmatchedSign_UnknownProper_CreateSign"
salience -4101
agenda-group "UnmatchedSign"
when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(),
pos : getPos(),
pos instanceof Noun,
pos.getFinePOS() == NounFinePOS.Proper)

not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createUnknownProperNoun(utterance, expression, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

46 numaralı kural, dahi anlamındaki de ve da bağlaçlarının bağlı olduğu

işaret ile ilişkilendirilmesi için kullanılmaktadır. Bu işlem yapılmadığı takdirde

bu bağlaçların işaret karşılığı olmadığı için gereksiz parmak alfabesi işaretleri

üretilmektedir. Halihazırda bu bağlacı TİD ile nasıl işaretleneceğine ilişkin

olgunlaşmış bir bilgi mevcut değildir. Derlem içerisinde karşılaşılan örneklerde

ise, bu bağlacın kişi adıllarından sonra kullanıldığında işaretin son hareketinin

tekrarlandığı gözlemlenmiştir. Örneğin “Ben de öğrenmek istiyorum” cümlesinde

BEN işareti göğüs kafesine iki kere vurularak tekrarlanmıştır.

KURAL#46

global translation.representation.ObjectFactory factory
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "UnmatchedSign_Intensifier_Pronoun"
salience -4901
agenda-group "UnmatchedSign"
when
expIntensifier : Expression(expIntensifierId : getId(),

expIntensifierPos : getPos(),
expIntensifierPos instanceof Conjunction,
expIntensifier.getDependencyRelation() == Relation.INTENSIFIER )

expBase : Expression(expBaseId : getId(),
expBasePos : getPos(),
expBase == expIntensifier.getHeadExpression())

not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expIntensifierId)
pairBase : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expBaseId)
utterance : UtteranceType ()
then
insert(new ExpressionSignPair(expIntensifier, pairBase.getSign()));
end

47 numaralı kural ile daha önceki kurallar sonucunda hiçbir işaret ile eşleşmeyen

Türkçe ifadeler için parmak alfabesi türünden işaret nesnelerinin yaratılması

amaçlanmıştır.
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KURAL#47

rule "UnmatchedSign_Unknown_CreateSign"
salience -4902
agenda-group "UnmatchedSign"
when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(),
pos : getPos(),
! pos.getClass().getSimpleName().equals("Postposition") )

not ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId)
utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType sign = creator.createUnknown(utterance, expression, idGenerator);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

4.6.4 Bağlılık ilişkilerinin transferi

Yapılan analizler sonucunda Türkçe ifadeler arasındaki bağlılık ilişkisi ile işaretler

arasındaki bağlılık ilişkisinin büyük oranda örtüştüğü gözlemlenmiştir. Bu

nedenle Türkçe ve TİD arasındaki ortak bağlılık ilişkileri oluşturulan işaretlere

yansıtılmıştır. Özel işlem gerektiren durumlar ise ayrı üretim kuralları olarak

sisteme yansıtılmıştır. Örneğin “Ali geldi mi?” cümlesindeki “mi” edatı

köke “PREDICATE” bağlılık ilişkisi ile, “gelmek” eylemi ise “mi” edatına

“ARGUMENT” bağlılık ilişkisi ile bağlıdır. Fakat işaret dilinde “mi” edatının

karşılığı olmaması sebebi ile buradaki bağlılık işaret dünyasında “GELMEK”

işaretinin köke “PREDICATE” bağlılık ilişkisi ile gösterilmektedir.

48 numaralı kural, Türkçe cümle içerisindeki bağlılık ilişkilerinin ve ilişki tiplerinin

işaretler arasına aktarılmasını sağlamaktadır. Aktarım esnasında ifade ve işaret

çiftleri kullanılmakta ve işaret dili temsilinde kullanılmayan bağlılık ilişkileri

elenmektedir. Özel durumlar ve TİD’e özgü bağlılık ilişkileri müteakip kurallarda

ele alınmaktadır.

KURAL#48

rule "DependencyHandling_Transfer"
salience -5101
agenda-group "DependencyHandling"
when
pairOne : ExpressionSignPair(expressionOne : getExpression(),

signOne : getSign(),
relation : getExpression().getDependencyRelation(),
relation != Relation.PREDICATE,

relation != Relation.RELATIVIZER,
relation != Relation.APPOSITION,
relation != Relation.INTENSIFIER,
relation != Relation.DERIV)
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pairTwo : ExpressionSignPair(expressionTwo : getExpression(),
signTwo : getSign(),
expressionOne.getHeadExpression() != null,
expressionOne.getHeadExpression().equals(expressionTwo))

then
DependencyType dependency = factory.createDependencyType();
dependency.setHead(signTwo.getSignId());
dependency.setRelation(DependencyRelationType.fromValue(relation.name()));
signOne.setDependency(dependency);
update(signOne);
end

49 numaralı kural, kök düğüme olan bağlılık ilişkisinin oluşturulmasını

sağlamaktadır.

KURAL#49

rule "DependencyHandling_TransferRoot"
salience -5102
agenda-group "DependencyHandling"
when
pairOne : ExpressionSignPair(expressionOne : getExpression(),

signOne : getSign(),
relation : getExpression().getDependencyRelation(),
relation == Relation.PREDICATE)

then
DependencyType dependency = factory.createDependencyType();
dependency.setHead("ROOT");
dependency.setRelation(DependencyRelationType.fromValue(relation.name()));
signOne.setDependency(dependency);
update(signOne);
end

Türkçe cümlelerde kullanılan soru ilgeci, Türk İşaret Dilinde çoğunlukla eldışı

işaretler ile ifade edilmektedir. Türkçe soru ilgecine karşılık gelen ve Türkçe

soru işareti karakterinin el ile yapılması ile oluşan TİD soru parçacığı ise

nadiren kullanılmaktadır. Bu nedenle çeviri esnasında karşılaşılan soru ilgeçleri

için TİD soru parçacığı işareti oluşturulmamış, bu ilgeç bağlı olduğu işaret ile

ilişkilendirilmiştir. 50 ve 51 numaralı kurallar ile soru ilgeci üzerindeki bağlılık

ilişkileri ilgili işarete taşınmıştır.

KURAL#50

rule "DependencyHandling_QuestionPostpositionArg"
salience -5201
agenda-group "DependencyHandling"
when
expQuesPostp : Expression(expQPId : getId(),

pos : getPos(), pos instanceof Postposition,
pos.getFinePOS() == PostpositionFinePOS.Question,
relation : getDependencyRelation(), relation == Relation.PREDICATE)
expArg : Expression(expArgId : getId(),

headArg : getHeadExpression(), headArg != null,
headArg.equals(expQuesPostp),
relationArg : getDependencyRelation(),

relationArg == Relation.ARGUMENT)

pairArg : ExpressionSignPair(getExpression().equals(expArg),

130



signArg : getSign())
then
DependencyType dependencyArg = factory.createDependencyType();
dependencyArg.setHead("ROOT");
dependencyArg.setRelation(DependencyRelationType.fromValue("PREDICATE"));
signArg.setDependency(dependencyArg);
update(signArg);
insert(new ExpressionSignPair(expQuesPostp, signArg));
end

KURAL#51

rule "DependencyHandling_QuestionPostpositionOth"
salience -5301
agenda-group "DependencyHandling"
when
expQuesPostp : Expression(expQPId : getId(),

pos : getPos(),
pos instanceof Postposition,
pos.getFinePOS() == PostpositionFinePOS.Question,
relation : getDependencyRelation(),
relation == Relation.PREDICATE)
expOther : Expression(expOtherId : getId(),

headOth : getHeadExpression(),
headOth != null,
headOth.equals(expQuesPostp),
relationOth : getDependencyRelation(),

relationOth != Relation.ARGUMENT)
pairQuesPostp : ExpressionSignPair(getExpression().equals(expQuesPostp),

signQuest : getSign())
pairOth : ExpressionSignPair(getExpression().equals(expOther),

signOth : getSign())
then
DependencyType dependencyOth = factory.createDependencyType();
dependencyOth.setHead(signQuest.getSignId());
dependencyOth.setRelation(DependencyRelationType.fromValue(relationOth.name()));
signOth.setDependency(dependencyOth);
update(signOth);
end

52 numaralı kural, daha önce gereklilik kipinin kullanıldığı eylemler için 44

numaralı kural kapsamında eklenen LAZIM işareti için bağlılık ilişkilerini

oluşturmaktadır. KURAL#52

rule "DependencyHandling_Necessity"
salience -5101
agenda-group "DependencyHandling"
when
signOne : SignInstanceType(getDependency() != null,

! getGloss().equals("LAZIM.GEREKLİ"),
dependencyOne:getDependency(),
dependencyOne.getHead() == "ROOT",
dependencyOne.getRelation == DependencyRelationType.PREDICATE)

signTwo : SignInstanceType(getDependency() != null,
getGloss().equals("LAZIM.GEREKLİ"),
dependencyTwo:getDependency(),
dependencyTwo.getHead() == "ROOT",
dependencyTwo.getRelation == DependencyRelationType.PREDICATE)

then
DependencyType dependency = factory.createDependencyType();
dependency.setHead(signTwo.getSignId());
dependency.setRelation(DependencyRelationType.OBJECT);
signOne.setDependency(dependency);
update(signOne);
end

4.6.5 Saklı ifadelerin üretilmesi
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Türkçe ifadelerde bulunan saklı özne ve iyelik durumlarının tespit edilerek

işarete yansıtılması gerekmektedir. Türkçe eylemlerde yeralan kişi ekinin

türüne ve çoğulluk durumuna göre BEN, SEN, O, BİZ, SİZ, ONLAR

işaretlerinden biri oluşturulmaktadır. Benzer şekilde Türkçe isimlerde yer alan

iyelik ekinin türüne ve çoğulluk durumuna göre “BENİM, SENİN, ONUN,

BİZİM, SİZİN, ONLARIN” işaretlerinden biri oluşturulmaktadır. Burada

dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise Türkçe’de hem saklı hem de açık

özne ve iyelik durumunun bulunduğu durumlarda bu kuralın işletilmemesi

gerekmektedir. Örneğin “Benim arabam güzel.” cümlesinde “Benim” sözcüğünün

karşılığı olan işaret doğrudan üretileceğinden tekrar “arabam” ifadesindeki sözcük

için BENİM işaretinin üretilmesine gerek yoktur. Fakat “Arabam güzel.”

cümlesinde iseBENİM işaretinin üretilmesi gereklidir. 53 numaralı kural, Türkçe
cümle içerisindeki eylem eklerinde bulunan saklı özneler için gerekli işaretlerin

üretilmesini sağlamaktadır. Üretim esnasında, üçüncü tekil ve çoğul kişiler kural

dışında tutulmuştur. Bunun sebebi, belirsiz özneler ile üçüncü kişi öznelerinin

birbirinden ayırt edilmesinin güç olması ve birçok hatalı sonuç üretilmesidir.
KURAL#53

rule "HiddenHandling_Subject_Verb"
salience -6101
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
pos.getPersonAgreement() != PersonAgreement.None,
pos.getPersonAgreement() != PersonAgreement.ThirdPersonSingular,
pos.getPersonAgreement() != PersonAgreement.ThirdPersonPlural,
pos instanceof Verb,
relation : getDependencyRelation(),
relation == Relation.PREDICATE)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
sign != null,
! sign.getGloss().equals("LAZIM.GEREKLİ"),
! sign.getGloss().equals("DEĞİL"),
sign.getMeaning().getPos() != PartOfSpeechType.PRONOUN_PERSONAL)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == sign.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.SUBJECT)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenSubject = creator.createHiddenSubject(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenSubject);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenSubject));
end
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54 numaralı kural, Türkçe cümle içerisindeki “değil” olumsuz ilgecinin eklerinde

bulunan saklı özneler için gerekli işaretlerin üretilmesini sağlamaktadır. Bu kural

için, “Güzel değilim.”cümlesi örnek gösterilebilir.

KURAL#54

rule "HiddenHandling_Subject_PostpositionNegative"
salience -6102
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
pos.getPersonAgreement() != PersonAgreement.None,
pos instanceof Postposition,
pos.getFinePOS() == PostpositionFinePOS.Negative,
relation : getDependencyRelation(),
relation == Relation.PREDICATE)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
signNegative : getSign(),
signNegative != null,
signNegative.getGloss() == "DEĞİL")

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == signNegative.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.SUBJECT)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenSubject = creator.createHiddenSubject(utterance,

expression, signNegative, idGenerator);
insert(signHiddenSubject);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenSubject));
end

55 numaralı kural, Türkçe cümle içerisindeki soru ilgecinin eklerinde bulunan saklı

özneler için gerekli işaretlerin üretilmesini sağlamaktadır. Bu kural için, “Güzel

miyim?”cümlesi örnek gösterilebilir.

KURAL#55

rule "HiddenHandling_Subject_PostpositionInterrogative"
salience -6103
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
pos.getPersonAgreement() != PersonAgreement.None,
pos.getPersonAgreement() != PersonAgreement.ThirdPersonSingular,
pos instanceof Postposition,
pos.getFinePOS() == PostpositionFinePOS.Question,
relation : getDependencyRelation(),
relation == Relation.PREDICATE)

predicate : SignInstanceType (getDependency() != null,
dependencyPredicate:getDependency(),
dependencyPredicate.getRelation == DependencyRelationType.PREDICATE)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.SUBJECT)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenSubject = creator.createHiddenSubject(utterance,

expression, predicate, idGenerator);
insert(signHiddenSubject);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenSubject));
end
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56 numaralı kural, Türkçe cümle içerisindeki soru ilgecinin bağlı olduğu eylemin

eklerinde bulunan saklı özneler için gerekli işaretlerin üretilmesini sağlamaktadır.

Bu kural için, “Sana da vereyim mi?”cümlesi örnek gösterilebilir.

KURAL#56

rule "HiddenHandling_Subject_PostpositionInterrogative_3SG"
salience -6104
agenda-group "HiddenHandling"
when
expQuesPostp : Expression(expId : getId(), pos : getPos(),

pos.getPersonAgreement() == PersonAgreement.ThirdPersonSingular,
pos instanceof Postposition,
pos.getFinePOS() == PostpositionFinePOS.Question,
relation : getDependencyRelation(),
relation == Relation.PREDICATE)

predicate : SignInstanceType (getDependency() != null,
dependencyPredicate:getDependency(),
dependencyPredicate.getRelation == DependencyRelationType.PREDICATE)

expArg : Expression(expArgId : getId(),
posArg : getPos(),
posArg.getPersonAgreement() != PersonAgreement.None,

headArg : getHeadExpression(), headArg != null,
headArg.equals(expQuesPostp),
relationArg : getDependencyRelation(),

relationArg == Relation.ARGUMENT)
not SignInstanceType (getDependency() != null,

dependency:getDependency(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.SUBJECT)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenSubject = creator.createHiddenSubject(utterance,

expArg, predicate, idGenerator);
insert(signHiddenSubject);
insert(new ExpressionSignPair(expQuesPostp, signHiddenSubject));
end

57 ile 60 numaraları arasındaki kurallarda, isimlere ait saklı iyelik ifadeleri

için gerekli işaretlerin üretilmesi hedeflenmiştir. Belirsiz özneler ile üçüncü

kişi öznelerinin birbirinden ayırt edilmesinin güç olması ve birçok hatalı sonuç

üretilmesi nedeni ile bu ve takip eden iyelik kurallarında, üçüncü tekil ve çoğul

kişiler kural dışında tutulmuştur. Bu kural için, “Annemden izin alalım.”cümlesi

örnek gösterilebilir.

KURAL#57

rule "HiddenHandling_Possesive_1SG_Noun"
salience -6201
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(), pos : getPos(),

pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonSingular,
pos instanceof Noun)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId, sign : getSign(),
sign.getMeaning().getPos() == PartOfSpeechType.NOUN)

not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("BENİM.SAHİPLİK")) utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesive(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
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insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

KURAL#58

rule "HiddenHandling_Possesive_2SG_Noun"
salience -6202
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonSingular,
pos instanceof Noun)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
sign.getMeaning().getPos() == PartOfSpeechType.NOUN)

not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("SENİN.SAHİPLİK"))
utterance : UtteranceType ()

then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesive(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

KURAL#59

rule "HiddenHandling_Possesive_1PL_Noun"
salience -6204
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonPlural,
pos instanceof Noun)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
sign.getMeaning().getPos() == PartOfSpeechType.NOUN)

not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("BİZİM.SAHİPLİK"))
utterance : UtteranceType ()

then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesive(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

KURAL#60

rule "HiddenHandling_Possesive_2PL_Noun"
salience -6205
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonPlural,
pos instanceof Noun)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
sign.getMeaning().getPos() == PartOfSpeechType.NOUN)

not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("SİZİN.SAHİPLİK"))
utterance : UtteranceType ()

then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesive(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
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insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

61 ile 64 numaraları arasındaki kurallarda, eylemden türemiş ifadelere ait

saklı iyelik durumları için gerekli işaretlerin üretilmesi hedeflenmiştir. Burada

isimlerden farklı olarak, iyelik adılları yerine kişi adılları üretilmektedir. Çünkü

eylemden türemiş ifadeler işaret dilinde eylem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Örneğin, “sorduğum sorular” ifadesi işaret dilide “BEN SORMAK SORU” olarak

ifade edilmektedir. Aşağıda ilgili kurallar yer almaktadır.

KURAL#61

rule "HiddenHandling_Possesive_1SG_Verb"
salience -6301
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
rootPos : getRootPos(),
pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonSingular,
rootPos instanceof Verb)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
signPos : getSign().getMeaning().getPos().value,

signPos.startsWith("VERB") )
not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("BENİM.SAHİPLİK"),

getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == sign.getSignId())

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesiveVerb(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

KURAL#62

rule "HiddenHandling_Possesive_2SG_Verb"
salience -6302
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
rootPos : getRootPos(),
pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonSingular,
rootPos instanceof Verb)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
signPos : getSign().getMeaning().getPos().value,

signPos.startsWith("VERB") )
not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("SENİN.SAHİPLİK"),

getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == sign.getSignId())

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesiveVerb(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
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insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

KURAL#63

rule "HiddenHandling_Possesive_1PL_Verb"
salience -6304
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
rootPos : getRootPos(),
pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonPlural,
rootPos instanceof Verb)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
signPos : getSign().getMeaning().getPos().value,

signPos.startsWith("VERB") )
not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("BİZİM.SAHİPLİK"),

getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == sign.getSignId())

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesiveVerb(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

KURAL#64

rule "HiddenHandling_Possesive_2PL_Verb"
salience -6304
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
rootPos : getRootPos(),
pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonPlural,
rootPos instanceof Verb)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
signPos : getSign().getMeaning().getPos().value,

signPos.startsWith("VERB") )
not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("SİZİN.SAHİPLİK"),

getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == sign.getSignId())

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesiveVerb(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end
/*

65 ile 68 numaraları arasındaki kurallarda, çok sözcüklü ifadelere ait saklı iyelik

durumları için gerekli işaretlerin üretilmesi hedeflenmiştir. Bu kural için, “Dün

aklımıza geldi.” cümlesi örnek gösterilebilir.

KURAL#65
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rule "HiddenHandling_Possesive_MWE_1SG"
salience -6401
agenda-group "HiddenHandling"

when
expression : Expression(expId : getId(), pos : getPos(),

pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonSingular,
pos instanceof Verb, expression instanceof MultiWordExpression)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
sign.getMeaning().getPos() != PartOfSpeechType.PRONOUN_POSSESIVE)

not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("BENİM.SAHİPLİK"),
getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == sign.getSignId())
utterance : UtteranceType ()

then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesive(utterance,
expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

KURAL#66

rule "HiddenHandling_Possesive_MWE_2SG"
salience -6402
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(), pos : getPos(),

pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonSingular,
pos instanceof Verb, expression instanceof MultiWordExpression)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
sign.getMeaning().getPos() != PartOfSpeechType.PRONOUN_POSSESIVE)

not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("SENİN.SAHİPLİK"),
getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == sign.getSignId())

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesive(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

KURAL#67

rule "HiddenHandling_Possesive_MWE_1PL"
salience -6404
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(), pos : getPos(),

pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.FirstPersonPlural,
pos instanceof Verb,
expression instanceof MultiWordExpression)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
sign.getMeaning().getPos() != PartOfSpeechType.PRONOUN_POSSESIVE)

not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("BİZİM.SAHİPLİK"),
getDependency() != null, dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == sign.getSignId())

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesive(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
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insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

KURAL#68

rule "HiddenHandling_Possesive_MWE_2PL"
salience -6405
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

pos : getPos(),
pos.getPossesiveAgreement() == PersonAgreement.SecondPersonPlural,
pos instanceof Verb,
expression instanceof MultiWordExpression)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
sign : getSign(),
sign.getMeaning().getPos() != PartOfSpeechType.PRONOUN_POSSESIVE)

not SignInstanceType (getGloss().equalsIgnoreCase("SİZİN.SAHİPLİK"),
getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == sign.getSignId())

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signHiddenPossesive = creator.createHiddenPossesive(utterance,

expression, sign, idGenerator);
insert(signHiddenPossesive);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signHiddenPossesive));
end

69 ve 70 numaralı kurallar, bulunma hali eki (-de/da) alan Türkçe isimlerin

işaret diline çevrilmesi esnasında kullanılan “YER” işaretinin üretimesini

sağlamaktadır. Bu kuralı genelleştirmek mümkün olmadığı için, derlem içerisinde

sık karşılaşılan “OKUL” ve “YOL” işaretleri için özel kurallar üretilmiştir.

Örneğin, “Okulunuzda kimler çalışmaktadır?” cümlesi işaret diline “SİZİN

OKUL YER KİM ÇALIŞMAK” şeklinde çevrilmekte olup “YER” işareti bulunma

hali için kullanılmıştır. Bu kuralları, benzer özelliği gösteren işaretler için

genişletmek mümkündür. Ayrıca, bazı durumlarda bulunma hallleri sınıflandırıcı

işaretler ile gösterilmekte olup bu durumlar ilerleyen kurallarda açıklanacaktır.

KURAL#69

global translation.representation.ObjectFactory factory
global translation.glossary.SignGlossaryConnector glossary
global util.SignCreator creator
global translation.SignIdGenerator idGenerator
rule "HiddenHandling_Locative_Okul"
salience -6501
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(), lemma : getLemma(),

lemma.equalsIgnoreCase("okul"),
pos : getPos(),

pos instanceof Noun,
pos.getCase() == Case.Locative)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
headSign : getSign(),
headSign != null,
headSign.getGloss().equals("OKUL"))
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not SignInstanceType (getDependency() != null, dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == headSign.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.CASE)

utterance : UtteranceType ()

then
SearchResult result = glossary.searchSign("YER.MEKAN", true);
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
DependencyType dependency = factory.createDependencyType();
dependency.setHead(headSign.getSignId());
dependency.setRelation(DependencyRelationType.CASE);
sign.setDependency(dependency);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

KURAL#70

rule "HiddenHandling_Locative_Yol"
salience -6501
agenda-group "HiddenHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(),
lemma.equalsIgnoreCase("yol"),

pos : getPos(),
pos instanceof Noun,
pos.getCase() == Case.Locative)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
headSign : getSign(),
headSign != null,
headSign.getGloss().equals("YOL.ULAŞIM_ŞERİDİ"))

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == headSign.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.CASE)

utterance : UtteranceType ()
then
SearchResult result = glossary.searchSign("YER.MEKAN", true);
SignInstanceType sign = creator.createSign(utterance, result, idGenerator);
DependencyType dependency = factory.createDependencyType();
dependency.setHead(headSign.getSignId());
dependency.setRelation(DependencyRelationType.CASE);
sign.setDependency(dependency);
insert(sign);
insert(new ExpressionSignPair(expression, sign));
end

4.6.6 Çoğul ifadelerin üretilmesi

Türkçe ifadelerde, biçimbilimsel analiz sonucunda tespit edilen çoğulluk durumu

ilgili işaretin çoğulluk özelliğine yansıtılmaktadır. Türk İşaret Dilinde çoğulluk,

basit işaret tekrarı, konumsal işaret tekrarı, sayı sıfatları, çoğulluk içeren sıfatlar

ve değişik şekildeki sınıflandırıcılar gibi çok farklı şekilde görülebilmekte olup

hangi tipin kullanılacağının tespiti zor bir süreçtir. Halihazırda, çoğulluk

gerektiren durumlar için basit işaret tekrarı kullanılmaktadır.

KURAL#71
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rule "PluralHandling_Simple"
salience -7101
agenda-group "PluralHandling"
when

pairOne : ExpressionSignPair(expressionOne : getExpression(),
signOne : getSign(),
posOne : getExpression().getPos(),
posOne instanceof Noun,
posOne.getFinePOS() == NounFinePOS.Noun,
posOne.getPersonAgreement() == PersonAgreement.ThirdPersonPlural)

then
signOne.setPluralMarker(PluralMarkerType.LEXICAL_SIGN_SIMPLE_REDUPLICATION);
end

4.6.7 Sınıflandırıcıların üretilmesi

Sınıflandırıcılar, nesneleri veya eylemi ikonik olarak tasvir etmek amacı ile

kullanılan ve sözlüksel olmayan karmaşık yapılardır. Halihazırda kullanılan

Türkçe çözümleme, sözdizimsel ve biçimbilimsel seviyede olup sınıflandırıcı işaret-

lerin oluşturulabilmesi için gerekli olan anlamsal ayrıştırmayı içermemektedir.

Bu nedenle, çeviri esnasında sınıflandırıcı işaretlerin üretilebilmesi için derlem

içerisinde sık karşılaşılan durumlar için sözcük bazında özel örnek kurallar

oluşturulmuştur.

72 numaralı kural, bulunma hali eki taşıyan “resim” ifadesi için sınıflandırıcı

ve gösterme imi işaretlerinin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu ifadenin TİD’e

çevrimi, önce “resim” sözcüğünün TİD sözlükte bulunan sözlüksel karşılığı ile

başlamakta ve devamında bu nesneyi temsil etmek için yanal konumda düz el

şeklini içeren sınıflandırıcı işaret kullanılmaktadır. Aynı esnada bulunma halini

belirtmek için ise diğer el ile bu sınıflandırıcı gösterilmektedir.

KURAL#72

rule "ClassifierHandling_Locative_Resim"
salience -6501
agenda-group "ClassifierHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(),
lemma.equalsIgnoreCase("resim"),

pos : getPos(),
pos.getCase() == Case.Locative)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
headSign : getSign(),
headSign != null,
headSign.getGloss().equals("RESİM.GÖRSEL"),
headSign.getCategory() == CategoryType.LEXICAL)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
getDependency().getHead() == headSign.getSignId(),
getDependency().getRelation == DependencyRelationType.COREFERENCE )

utterance : UtteranceType ()
then

SignClassifierType classifier = new SignClassifierType ();
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Integer id = idGenerator.getUniqueSignId(Integer.valueOf(utterance.getId()));
classifier.setSignId(id.toString());
classifier.setGloss(headSign.getGloss());
classifier.setMeaning(headSign.getMeaning());
classifier.setCategory(CategoryType.CLASSIFIER_ENTITY_LOCATIVE);
classifier.setFlow(FlowType.SUPPORT);
classifier.setHandOrientation(ClassifierOrientationType.LATERAL);
classifier.setHandShape(ClassifierHandShapeType.FLAT);
LocationType loc = new LocationType ();
loc.setSpace(SpaceLocationType.CONTRALATERAL_UP);
classifier.setLocation(loc);
DependencyType dependency = factory.createDependencyType();
dependency.setHead(headSign.getSignId());
dependency.setRelation(DependencyRelationType.COREFERENCE);
classifier.setDependency(dependency);
update(headSign);
update(pair)
SignPointingLocationType pointer = new SignPointingLocationType ();
Integer idPointer = idGenerator.getUniqueSignId(Integer.valueOf(utterance.getId()));
pointer.setSignId(idPointer.toString());
pointer.setGloss("PT_LOC");
MeaningType mt = factory.createMeaningType();
mt.setTurkishExpression("Yerleştirme imi");
mt.setTurkishMeaning("Bu işaret bir nesneyi işaret etmek ve gerekirse fiziksel bir

konuma yerleştirmek için kullanılmaktadır.");
mt.setPos(PartOfSpeechType.NO_STATEMENT);
pointer.setMeaning(mt);
pointer.setCategory(CategoryType.POINTING_LOCATION);
pointer.setFlow(FlowType.MAIN);
LocationType locPointer = new LocationType ();
EntityLocationType entity = new EntityLocationType();
entity.setEntityId(classifier.getSignId());
locPointer.setEntity(entity);
pointer.setPoints(locPointer);
DependencyType dependencyPointer = factory.createDependencyType();
dependencyPointer.setHead(classifier.getSignId());
dependencyPointer.setRelation(DependencyRelationType.DETERMINER);
pointer.setDependency(dependencyPointer);
classifier.setSupportRef(pointer.getSignId());
insert(classifier);
insert(new ExpressionSignPair(expression, classifier));
insert(pointer);
insert(new ExpressionSignPair(expression, pointer));
end

73 numaralı kural, bir önceki kuraldakine benzer şekilde bulunma hali eki taşıyan

“bardak” ifadesi için sınıflandırıcıların oluşturulmasını sağlamaktadır.

KURAL#73

rule "ClassifierHandling_Locative_Bardak"
salience -6501
agenda-group "ClassifierHandling"
when
expression : Expression(expId : getId(),

lemma : getLemma(), lemma.equalsIgnoreCase("bardak"),
pos : getPos(), pos.getCase() == Case.Locative)

pair : ExpressionSignPair(getExpression().getId() == expId,
headSign : getSign(), headSign != null,
headSign.getGloss().equals("BARDAK.KAP"),
headSign.getCategory() == CategoryType.LEXICAL)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
getDependency().getHead() == headSign.getSignId(),
getDependency().getRelation == DependencyRelationType.COREFERENCE )

utterance : UtteranceType ()

then
SignClassifierType classifier = new SignClassifierType ();
Integer id = idGenerator.getUniqueSignId(Integer.valueOf(utterance.getId()));

142



classifier.setSignId(id.toString());
classifier.setGloss(headSign.getGloss());
classifier.setMeaning(headSign.getMeaning());
classifier.setCategory(CategoryType.CLASSIFIER_ENTITY_LOCATIVE);
classifier.setFlow(FlowType.MAIN);
classifier.setHandOrientation(ClassifierOrientationType.VERTICAL);
classifier.setHandShape(ClassifierHandShapeType.FLAT);
LocationType loc = new LocationType ();
loc.setSpace(SpaceLocationType.CENTRE);
classifier.setLocation(loc);
DependencyType dependency = factory.createDependencyType();
dependency.setHead(headSign.getSignId());
dependency.setRelation(DependencyRelationType.COREFERENCE);
classifier.setDependency(dependency);
update(headSign);
update(pair)
SignPointingLocationType pointer = new SignPointingLocationType ();
Integer idPointer = idGenerator.getUniqueSignId(Integer.valueOf(utterance.getId()));
pointer.setSignId(idPointer.toString());
pointer.setGloss("PT_LOC");
MeaningType mt = factory.createMeaningType();
mt.setTurkishExpression("Yerleştirme imi");
mt.setTurkishMeaning("Bu işaret bir nesneyi işaret etmek ve gerekirse fiziksel bir
konuma yerleştirmek için kullanılmaktadır.");

mt.setPos(PartOfSpeechType.NO_STATEMENT);
pointer.setMeaning(mt);
pointer.setCategory(CategoryType.POINTING_LOCATION);
pointer.setFlow(FlowType.SUPPORT);
LocationType locPointer = new LocationType ();
EntityLocationType entity = new EntityLocationType();
entity.setEntityId(classifier.getSignId());
locPointer.setEntity(entity);
pointer.setPoints(locPointer);
DependencyType dependencyPointer = factory.createDependencyType();
dependencyPointer.setHead(classifier.getSignId());
dependencyPointer.setRelation(DependencyRelationType.DETERMINER);
pointer.setDependency(dependencyPointer);
pointer.setSupportRef(classifier.getSignId());
insert(classifier);
insert(new ExpressionSignPair(expression, classifier));
insert(pointer);
insert(new ExpressionSignPair(expression, pointer));
end

4.6.8 Olumsuz ifadelerin üretilmesi

Türkçe eylemlerde kullanılan –mA olumsuzluk ekine karşılık, işaret dilinde

genellikle eylem işaretine DEĞİL işareti eklenmektedir. Örneğin “Vermedim”

ifadesi işaret dilinde VERMEK + DEĞİL olarak işaretlenmektedir. Eylem

işaretine eklenen DEĞİL işareti belirli eylemlerde takip ettiği eylem ile

kaynaşmakta diğer durumlarda ise ayrık olarak yer almaktadır. Ayrıca bazı

eylemlerin olumlu ve olumsuz halleri için farklı işaretler kullanılmakta olup

bu durum için İSTEMEK ve YETMEK eylemleri örnek gösterilebilir. Ayrıca

tamamlama görünüşüne (completive aspect) sahip olumsuz eylemlerde olumsuzluk

durumu ağız şişirme olarak adlandırılan eldışı işaret ile ifade edilmekte olup

bu durumlarda DEĞİL işareti kullanılmamaktadır. Yukarıda belirtilen genel ve

istisnai durumlar farklı üretim kuralları olarak sisteme yansıtılmıştır.
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74 numaralı kural, Türkçe cümledeki olumsuz eylemler için “DEĞİL” işaretinin

üretilmesini ve bu işaretin mevcut eyleme ilişkin bağlılık ve kaynaşma ilişkilerinin

oluşturulmasını sağlamaktadır.

KURAL#74

rule "NegativeHandling_Verb"
salience -8101
agenda-group "NegativeHandling"
when

pair : ExpressionSignPair(expression : getExpression(),
signVerb : getSign(),
signPos : getSign().getMeaning().getPos().value,
signPos.startsWith("VERB"),
signGloss : getSign().getGloss(),
! signGloss.equals("İSTEMEK"),
! signGloss.equals("YETMEK"),
posOne : getExpression().getPos(),
posOne instanceof Verb,
posOne.getPolarity() == Polarity.Negative,

posOne.getTenseAspect() != TenseAspect.Past,
posOne.getTenseAspect() != TenseAspect.Narrative)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == signVerb.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.NEGATIVE)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signNegative = creator.createNegativeSign(utterance,

signVerb, idGenerator);
insert(signNegative);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signNegative));
end

75 numaralı kural, bir önceki kurala benzer şekilde çalışmakta olup eylemden

türemiş olumusuz ifadelerin tespit edilerek gerekli işaretlerin üretilmesini

sağlamaktadır. Bu kural için, “Uzun süredir görmediğim teyzem bize

geliyor.”cümlesi örnek gösterilebilir.

KURAL#75

rule "NegativeHandling_Verb_Root"
salience -8101
agenda-group "NegativeHandling"
when

pair : ExpressionSignPair(expression : getExpression(),
signVerb : getSign(),
signPos : getSign().getMeaning().getPos().value,
signPos.startsWith("VERB"),
signGloss : getSign().getGloss(),
! signGloss.equals("İSTEMEK"), ! signGloss.equals("YETMEK"),
posOne : getExpression().getRootPos(),
posOne instanceof Verb,
posOne.getPolarity() == Polarity.Negative,
posOne.getTenseAspect() != TenseAspect.Past,
posOne.getTenseAspect() != TenseAspect.Narrative)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == signVerb.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.NEGATIVE)
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utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signNegative = creator.createNegativeSign(utterance,

signVerb, idGenerator);
insert(signNegative);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signNegative));
end

76 numaralı kural, genel kurallardan farklı olarak olumsuzluk durumu için

kendine özgü işareti olan “istemek” ifadesi için gerekli işaretin oluşturulmasını

sağlamaktadır.

KURAL#76

rule "NegativeHandling_VerbAsymmetric_istememek"
salience -8110
agenda-group "NegativeHandling"
when

pair : ExpressionSignPair(expression : getExpression(),
signVerb : getSign(),
signGloss : getSign().getGloss(),
signGloss.equals("İSTEMEK"),
posOne : getExpression().getPos(),
posOne.getTenseAspect() != TenseAspect.Past,
posOne.getTenseAspect() != TenseAspect.Narrative,
posOne.getPolarity() == Polarity.Negative)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signNegative = creator.createSignFromGloss(utterance,

"İSTEMEMEK", idGenerator);
signVerb.setGloss(signNegative.getGloss());
signVerb.setMeaning(signNegative.getMeaning());
end

77 numaralı kural, genel kurallardan farklı olarak olumsuzluk durumu için

kendine özgü işareti olan “yetmek” ifadesi için gerekli işaretin oluşturulmasını

sağlamaktadır.

KURAL#77

rule "NegativeHandling_VerbAsymmetric_yetmemek"
salience -8110
agenda-group "NegativeHandling"
when

pair : ExpressionSignPair(expression : getExpression(),
signVerb : getSign(),
signGloss : getSign().getGloss(),
signGloss.equals("YETMEK"),
posOne : getExpression().getPos(),
posOne.getTenseAspect() != TenseAspect.Past,
posOne.getTenseAspect() != TenseAspect.Narrative,
posOne.getPolarity() == Polarity.Negative)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signNegative = creator.createSignFromGloss(utterance,

"YETMEMEK", idGenerator);
signVerb.setGloss(signNegative.getGloss());
signVerb.setMeaning(signNegative.getMeaning());
end
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78 numaralı kural, eylemden türemiş olumsuz belirteçler için gerekli olumsuzluk

işaretinin üretilmesini sağlamaktadır.

KURAL#78

rule "NegativeHandling_Adverb"
salience -8200
agenda-group "NegativeHandling"
when

pair : ExpressionSignPair(expression : getExpression(),
signAdverb : getSign(),
! signAdverb.getGloss().equals("DEĞİL"),

pos : getExpression().getPos(),
pos instanceof Adverb,
pos.getPolarity() == Polarity.Negative)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == signAdverb.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.NEGATIVE)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signNegative = creator.createNegativeSign(utterance,

signAdverb, idGenerator);
insert(signNegative);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signNegative));
end

79 numaralı kural, biçimbilimsel olarak olumsuzluk etiketi taşımayan fakat

-madan/-meden eki alarak anlamsal olarak olumsuzluk taşıyan eylemden

türemiş belirteçler için gerekli olumsuzluk işaretinin üretilmesini sağlamaktadır.

Bu kural için, “Akşam olmadan eve geldik.” cümlesi örnek gösterilebilir.

KURAL#79

rule "NegativeHandling_Adverb_WithoutHavingDoneSo"
salience -8201
agenda-group "NegativeHandling"
when

pair : ExpressionSignPair(expression : getExpression(),
expId : expression.getId(),
signAdverb : getSign(),
! signAdverb.getGloss().equals("DEĞİL"),

pos : getExpression().getPos(),
pos instanceof Adverb,
pos.getFinePOS() == AdverbFinePOS.WithoutHavingDoneSo)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),

dependency.getHead() == signAdverb.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.NEGATIVE)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signNegative = creator.createNegativeSign(utterance,

signAdverb, idGenerator);
insert(signNegative);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signNegative));
end

80 numaralı kural, biçimbilimsel olarak olumsuzluk etiketi taşımayan fakat

-amadan/-emeden eki alarak anlamsal olarak olumsuzluk taşıyan eylemden
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türemiş belirteçler için gerekli olumsuzluk işaretinin üretilmesini sağlamaktadır.

Bu kural için, “Sınavı bitiremeden süre doldu.” cümlesi örnek gösterilebilir.

KURAL#80

rule "NegativeHandling_Adverb_WithoutBeingAbleToHaveDoneSo"
salience -8202
agenda-group "NegativeHandling"
when

pair : ExpressionSignPair(expression : getExpression(),
expId : expression.getId(),
signAdverb : getSign(),
! signAdverb.getGloss().equals("DEĞİL"),

pos : getExpression().getPos(),
pos instanceof Adverb,
pos.getFinePOS() == AdverbFinePOS.WithoutBeingAbleToHaveDoneSo)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),

dependency.getHead() == signAdverb.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.NEGATIVE)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signNegative = creator.createNegativeSign(utterance,

signAdverb, idGenerator);
insert(signNegative);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signNegative));
end

81 numaralı kural, eylemden türemiş olumsuz sıfatlar için gerekli olumsuzluk

işaretinin üretilmesini sağlamaktadır.

KURAL#81

rule "NegativeHandling_Adjective"
salience -8200
agenda-group "NegativeHandling"
when

pair : ExpressionSignPair(expression : getExpression(),
signAdjective : getSign(),
! signAdjective.getGloss().equals("DEĞİL"),
signPos : getSign().getMeaning().getPos().value,

signPos.startsWith("VERB"),
pos : getExpression().getPos(),
pos instanceof Adjective,
pos.getPolarity() == Polarity.Negative)

not SignInstanceType (getDependency() != null,
dependency:getDependency(),
dependency.getHead() == signAdjective.getSignId(),
dependency.getRelation == DependencyRelationType.NEGATIVE)

utterance : UtteranceType ()
then
SignInstanceType signNegative = creator.createNegativeSign(utterance,

signAdjective, idGenerator,expression);
insert(signNegative);
insert(new ExpressionSignPair(expression, signNegative));
end

4.6.9 İşaret sıralaması

Türkçe ifadelere karşılık gelen işaretlerin bulunması, işaretler arasındaki

bağlılıkların ve bağlılık ilişkilerinin belirlenmesi, biçimbilimsel özelliklerin
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yansıtılması neticesinde çevirisi yapılan cümleye ilişkin işaretler kural makinesine

ait çalışma belleğinde yaratılmış olur. Bu aşamadan sonra tespit edilen

bağlılıklara ve Türk İşaret Dili dilbilgisi kurallarına uygun olarak işaretler

sıralanarak sözce (Utterance) oluşturulur.

82 numaralı kural, iyelik eklerinden faydanılarak yaratılmış saklı iyelik adıllarına

ait işaretlerin sözce içerisindeki sırasını düzenlemekte olup iyelik adılının

tanımladığı ifadeden önce gelmesini sağlamaktadır.

KURAL#82

salience -9101
agenda-group "OrderHandling"
when

pairOne : ExpressionSignPair(expressionOne : getExpression(),
signOne : getSign(),
getSign().getDependency() != null,

relation : getSign().getDependency().getRelation(),
relation == DependencyRelationType.POSSESSOR)

pairTwo : ExpressionSignPair(expressionTwo : getExpression(),
signTwo : getSign(),
signOne.getDependency() != null,
signOne.getDependency().getHead().equals(getSign().getSignId()))

list : OrderedSignList(procede(signTwo, signOne))
then

list.swap(signOne, signTwo);
end

83 numaralı kural, kişi eklerinden faydanılarak yaratılmış saklı kişi adıllarına

ait işaretlerin sözce içerisindeki sırasını düzenlemekte olup öznenin sözce başına

taşınmasını sağlamaktadır.

KURAL#83

salience -9201
agenda-group "OrderHandling"
when

pairOne : ExpressionSignPair(expressionOne : getExpression(),
signOne : getSign(),
getSign().getDependency() != null,

relation : getSign().getDependency().getRelation(),
relation == DependencyRelationType.SUBJECT)

pairTwo : ExpressionSignPair(expressionTwo : getExpression(),
signTwo : getSign(),
signOne.getDependency() != null,
signOne.getDependency().getHead().equals(getSign().getSignId()))

list : OrderedSignList()
then

list.shiftBefore(signOne, list.getFirst());
end

84 numaralı kural, olumsuzluk işaretlerinin sözce içerisindeki sırasını düzen-

lemekte olup “DEĞİL” işaretinin tanımladığı işaretden sonra gelmesini

sağlamaktadır.
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KURAL#84

rule "OrderHandling_Case"
salience -9201
agenda-group "OrderHandling"
when

pairOne : ExpressionSignPair(expressionOne : getExpression(),
signOne : getSign(), getSign().getDependency() != null,
relation : getSign().getDependency().getRelation(),
relation == DependencyRelationType.CASE)

pairTwo : ExpressionSignPair(expressionTwo : getExpression(),
signTwo : getSign(),
signOne.getDependency() != null,
signOne.getDependency().getHead().equals(getSign().getSignId()))

list : OrderedSignList()
then
list.shiftAfter(signOne, signTwo);
end

85 numaralı kural, aralarında hal (case) bağlılık ilişkisi olan işaretlerin sözce

içerisindeki sırasını düzenlemektedir.

KURAL#85

rule "OrderHandling_Negative"
salience -9201
agenda-group "OrderHandling"
when

pairOne : ExpressionSignPair(expressionOne : getExpression(),
signOne : getSign(), getSign().getDependency() != null,
relation : getSign().getDependency().getRelation(),
relation == DependencyRelationType.NEGATIVE)

pairTwo : ExpressionSignPair(expressionTwo : getExpression(),
signTwo : getSign(),
signOne.getDependency() != null,
signOne.getDependency().getHead().equals(getSign().getSignId()))

list : OrderedSignList()
then
list.shiftAfter(signOne, signTwo);
end

86 numaralı kural, aralarında eşgönderim (coreference) bağlılık ilişkisi olan

işaretlerin sözce içerisindeki sırasını düzenlemektedir.

KURAL#86

rule "OrderHandling_Coreference_Classifier"
salience -9501
agenda-group "OrderHandling"
when

pairOne : ExpressionSignPair(expressionOne : getExpression(),
signOne : getSign() ,
getSign().getDependency() != null,

relation : getSign().getDependency().getRelation(),
relation == DependencyRelationType.COREFERENCE)

pairTwo : ExpressionSignPair(expressionTwo : getExpression(),
signTwo : getSign(),

signOne.getDependency() != null,
signOne.getDependency().getHead().equals(getSign().getSignId()))

list : OrderedSignList()
then
list.shiftAfter(signOne, signTwo);
end
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87 numaralı kural, gösterim imi olan işaretlerin sözce içerisindeki sırasını

düzenlemektedir.

KURAL#87

rule "OrderHandling_Coreference_Pointer"
salience -9501
agenda-group "OrderHandling"
when

pairOne : ExpressionSignPair(expressionOne : getExpression(),
signOne : getSign() ,
signOne.getCategory() == CategoryType.POINTING_LOCATION)

pairTwo : ExpressionSignPair(expressionTwo : getExpression(),
signTwo : getSign(),

signOne.getDependency() != null,
signOne.getDependency().getHead().equals(getSign().getSignId()))

list : OrderedSignList()
then
list.shiftBefore(signOne, signTwo);
end

4.6.10 Gereksiz ifadelerin temizlenmesi

Daha önceki saklı kişi ve iyelik adıllarının oluşturulmasına yönelik kurallar

aynı öznenin işaret sözcesinde birden fazla tekrarlanmasına yol açmaktadır.

Örneğin, “Gözlerimi kapattım.” cümlesinin TİD çevirisi “BEN BENİM GÖZ

KAPATMAK” şeklinde oluşturulmaktadır. Fakat oluşturulan bu sözcedeki

“BENİM” iyelik adılına TİD’de ihtiyaç duyulmamakta ve doğru çeviri “BEN

GÖZ KAPATMAK” şeklinde oluşturulmaktadır.

88 ve 95 numaraları arasındaki kurallar, farklı kombinasyonlarda aynı

sözce içerisinde oluşan gereksiz saklı kişi ve iyelik adıllarının temizlenmesini

sağlamaktadır.

KURAL#88

rule "CleanupHandling_PersonalPronoun_1SG"
salience -97001
agenda-group "CleanupHandling"
when
signOne : SignInstanceType (getGloss().equals("BEN.KİŞİ"))
signTwo : SignInstanceType ((getGloss().equals("BEN.KİŞİ") ||

getGloss().equals("BENİM.SAHİPLİK")||
getGloss().equals("BİZ.KİŞİ")||
getGloss().equals("BİZİM.SAHİPLİK")),
getSignId() !=signOne.getSignId())

list : OrderedSignList(procede(signOne, signTwo))
then
list.remove(signTwo);
end
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KURAL#89

rule "CleanupHandling_PersonalPronoun_1PL"
salience -97002
agenda-group "CleanupHandling"
when
signOne : SignInstanceType (getGloss().equals("BİZ.KİŞİ"))
signTwo : SignInstanceType ((getGloss().equals("BEN.KİŞİ") ||

getGloss().equals("BENİM.SAHİPLİK")||
getGloss().equals("BİZ.KİŞİ")||
getGloss().equals("BİZİM.SAHİPLİK")),
getSignId() !=signOne.getSignId())

list : OrderedSignList(procede(signOne, signTwo))
then
list.remove(signTwo);
end

KURAL#90

rule "CleanupHandling_PersonalPronoun_1SG_Possesive"
salience -97003
agenda-group "CleanupHandling"
when
signOne : SignInstanceType (getGloss().equals("BENİM.SAHİPLİK"))
signTwo : SignInstanceType ((getGloss().equals("BEN.KİŞİ") ||

getGloss().equals("BENİM.SAHİPLİK")||
getGloss().equals("BİZ.KİŞİ") || getGloss().equals("BİZİM.SAHİPLİK")),
getSignId() !=signOne.getSignId())

list : OrderedSignList(procede(signOne, signTwo))
then
list.remove(signTwo);
end

KURAL#91

rule "CleanupHandling_PersonalPronoun_1PL_Possesive"
salience -97004
agenda-group "CleanupHandling"
when
signOne : SignInstanceType (getGloss().equals("BİZİM.SAHİPLİK"))
signTwo : SignInstanceType ((getGloss().equals("BEN.KİŞİ") ||

getGloss().equals("BENİM.SAHİPLİK")||
getGloss().equals("BİZ.KİŞİ") || getGloss().equals("BİZİM.SAHİPLİK")),
getSignId() !=signOne.getSignId())

list : OrderedSignList(procede(signOne, signTwo))
then
list.remove(signTwo);
end

KURAL#92

rule "CleanupHandling_PersonalPronoun_2SG"
salience -97005
agenda-group "CleanupHandling"
when
signOne : SignInstanceType (getGloss().equals("SEN"))
signTwo : SignInstanceType ((getGloss().equals("SEN") ||

getGloss().equals("SENİN.SAHİPLİK")||
getGloss().equals("SİZ.KİŞİ")||
getGloss().equals("SİZİN.SAHİPLİK")),
getSignId() !=signOne.getSignId())

list : OrderedSignList(procede(signOne, signTwo))
then
list.remove(signTwo);
end
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KURAL#93

rule "CleanupHandling_PersonalPronoun_2PL"
salience -97006
agenda-group "CleanupHandling"
when
signOne : SignInstanceType (getGloss().equals("SİZ.KİŞİ"))
signTwo : SignInstanceType ((getGloss().equals("SEN") ||

getGloss().equals("SENİN.SAHİPLİK")||
getGloss().equals("SİZ.KİŞİ")||
getGloss().equals("SİZİN.SAHİPLİK")),
getSignId() !=signOne.getSignId())

list : OrderedSignList(procede(signOne, signTwo))
then
list.remove(signTwo);
end

KURAL#94

rule "CleanupHandling_PersonalPronoun_2SG_Possesive"
salience -97007
agenda-group "CleanupHandling"
when
signOne : SignInstanceType (getGloss().equals("SENİN.SAHİPLİK"))
signTwo : SignInstanceType ((getGloss().equals("SEN") ||

getGloss().equals("SENİN.SAHİPLİK")||
getGloss().equals("SİZ.KİŞİ")||
getGloss().equals("SİZİN.SAHİPLİK")),
getSignId() !=signOne.getSignId())

list : OrderedSignList(procede(signOne, signTwo))
then
list.remove(signTwo);
end

KURAL#95

rule "CleanupHandling_PersonalPronoun_2PL_Possesive"
salience -97008
agenda-group "CleanupHandling"
when
signOne : SignInstanceType (getGloss().equals("SİZİN.SAHİPLİK"))
signTwo : SignInstanceType ((getGloss().equals("SEN") ||

getGloss().equals("SENİN.SAHİPLİK")||
getGloss().equals("SİZ.KİŞİ")||
getGloss().equals("SİZİN.SAHİPLİK")),
getSignId() !=signOne.getSignId())

list : OrderedSignList(procede(signOne, signTwo))
then
list.remove(signTwo);
end

4.6.11 İşaret kaynaşmalarının oluşturulması

96 numaralı kural, “sınıf”, “saat” ve “hafta” sözcüklerinin sayılar ile ifade edilmesi

durumunda işaretler arasındaki gerekli kaynaşma ilişkilerinin kurulmasını

sağlamaktadır.
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KURAL#96

rule "IncorporationHandling_Number_Grade_Hour"
salience -99001
agenda-group "IncorporationHandling"
when
signOne : SignInstanceType ((getGloss().equals("SINIF") ||

getGloss().equals("SAAT.ZAMAN_DİLİMİ")||
getGloss().equals("HAFTA")))

signTwo : SignInstanceType ( (getGloss().equals("İKİ.SAYI") ||
getGloss().equals("ÜÇ.SAYI") ||
getGloss().equals("DÖRT.SAYI") ||
getGloss().equals("BEŞ.SAYI") ||
getGloss().equals("ALTI.SAYI")),
getDependency() != null,
getDependency().getHead() == signOne.getSignId() )

then
IncorporationType incorporation = new IncorporationType();
incorporation.setKind(IncorporationKindType.NUMERICAL);
incorporation.setRefId(signOne.getSignId());
signTwo.setIncorporation(incorporation);

end

97 numaralı kural, “ay”,ve “yıl” sözcüklerinin sayılar ile ifade edilmesi durumunda

işaretler arasındaki gerekli kaynaşma ilişkilerinin kurulmasını sağlamaktadır.

KURAL#97

rule "IncorporationHandling_Number_Month_Year"
salience -99001
agenda-group "IncorporationHandling"
when
signOne : SignInstanceType ((getGloss().equals("AY.TAKVİM")
|| getGloss().equals("YIL.SENE")))

signTwo : SignInstanceType ( (getGloss().equals("İKİ.SAYI") ||
getGloss().equals("ÜÇ.SAYI") ||
getGloss().equals("DÖRT.SAYI") ||
getGloss().equals("BEŞ.SAYI") ),
getDependency() != null,
getDependency().getHead() == signOne.getSignId() )

then
IncorporationType incorporation = new IncorporationType();
incorporation.setKind(IncorporationKindType.NUMERICAL);
incorporation.setRefId(signOne.getSignId());
signTwo.setIncorporation(incorporation);

end

4.6.12 Eldışı işaretlerin oluşturulması

98 numaralı kural, işaret sözcesinin bir içerik sorusu olması durumunda gerekli

olan eldışı işaretlerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu eldışı işaretler içerik soru

işareti ve bunu takip eden işaretlere uygulanmaktadır.

KURAL#98

rule "NonManualHandling_Interrogative_Content"
salience -99001
agenda-group "NonManualHandling"
when

utterance : UtteranceType (features : getFeature(),
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features.contains(FeaturesType.CLAUSE_INTERROGATIVE_CONTENT))
osl : OrderedSignList()

then
boolean nm_begin = false;
for(SignInstanceType sign:osl.getSigns()){
if(nm_begin == true){
List<NonManualType> nonmanuals = sign.getNonManual();
nonmanuals.add(NonManualType.EYEBROW_RAISING);
nonmanuals.add(NonManualType.HEAD_BACKWARD);

}
if(sign.getGloss().equals("NE.SORU") ||

sign.getGloss().equals("NEDEN.SORU") ||
sign.getGloss().equals("NASIL.SORU") ||
sign.getGloss().equals("NİÇİN.SORU") ||
sign.getGloss().equals("NEREDE.SORU") ||
sign.getGloss().equals("HANGİ.SORU") ||
sign.getGloss().equals("KİM.HANGİ_KİŞİ") ||
sign.getGloss().equals("KAÇ_TANE") ||
sign.getGloss().equals("HANGİ.SORU") ){

nm_begin = true;
}
}

end

99 numaralı kural, işaret sözcesinin bir evet/hayır sorusu olması durumunda

gerekli olan eldışı işaretlerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Bu eldışı işaretler

Türkçe cümle içerisindeki soru belirtecinin bağlı olduğu eylemsel işarete

uygulanmaktadır.

KURAL#99

rule "NonManualHandling_Interrogative_Polar"
salience -99002
agenda-group "NonManualHandling"
when
expQuesPostp : Expression(expQPId : getId(),

pos : getPos(),
pos instanceof Postposition,
pos.getFinePOS() == PostpositionFinePOS.Question,
relation : getDependencyRelation(),
relation == Relation.PREDICATE)
expArg : Expression(expArgId : getId(),

headArg : getHeadExpression(),
headArg != null,
headArg.equals(expQuesPostp),
relationArg : getDependencyRelation(),

relationArg == Relation.ARGUMENT)
pairArg : ExpressionSignPair(getExpression().equals(expArg),

signArg : getSign())
utterance : UtteranceType (features : getFeature(),

features.contains(FeaturesType.CLAUSE_INTERROGATIVE_POLAR))
then

List<NonManualType> nonmanuals = signArg.getNonManual();
nonmanuals.add(NonManualType.EYEBROW_RAISING);
nonmanuals.add(NonManualType.HEAD_FORWARD);
nonmanuals.add(NonManualType.EYE_WIDE_OPEN);

end

100 numaralı kural, sözce içerisindeki olumsuz işaretler için gerekli olan eldışı

işaretlerin oluşturulmasını sağlamaktadır.
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KURAL#100

rule "NonManualHandling_Negative"
salience -99003
agenda-group "NonManualHandling"
when

signOne : SignInstanceType ()
signTwo : SignInstanceType (getDependency() != null,

getDependency().getHead() == signOne.getSignId(),
getDependency().getRelation == DependencyRelationType.NEGATIVE )

then
List<NonManualType> nonmanuals = signOne.getNonManual();
nonmanuals.add(NonManualType.EYEBROW_RAISING);
nonmanuals.add(NonManualType.HEAD_BACKWARD);

end
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5. DEĞERLENDİRMELER VE TARTIŞMA

Makine çevirisi sistemlerinin çıktılarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği

literatürde üzerinde oldukça fazla tartışılmış ve tartışılmaya devam eden bir

konudur. Önerilen yöntemlerin bazıları yüksek doğruluklu ancak maliyetli,

bazıları ise hızlı ve az maliyetli ancak tam anlamıyla güvenilir olmaktan

uzaktırlar. Değerlendirmede yaşanan bir diğer güçlük de, bir dilde ifade edilen

cümlenin hedef dil için birden fazla doğru çeviri seçeneğinin bulunmasıdır. Aynı

ifadeyi bir dilde farklı sözcükler ile veya aynı sözcüklerin farklı sıralanışları ile

temsil etmek mümkündür. Diğer bir deyişle yalnızca tek bir doğru çevirinin

olmayışıdır. Çeviri sistemlerinin değerlendirilmesi için temel olarak dört farklı

yöntem kullanılmaktadır:

• İnsan Odaklı Değerlendirme

• Otomatik Değerlendirme

• Yarı Otomatik Değerlendirme

• Görev Tabanlı Değerlendirme

İnsan odaklı değerlendirmede, makine çevirisinin çıktısı ve referans ifade,

kullanıcılar tarafından değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme ölçütü olarak

yeterlilik (adequacy) ve akıcılık (fluency) kullanılmaktadır. Yeterlilik ölçütü

makine çevirisinin anlamsal olarak referans ile olan benzerliğini derecelendirirken,

akıcılık ölçütü ise ifadenin hedef dildeki dilbilimsel kurallara uygunluğunu belirler.

Bu işlem genellikle bilgisayar programları yardımı ile kullanıcıya çeviri çıktısı ve

referans ifade ile birlikte sunulması ve kullanıcının ilgili çeviri için yeterlilik ve

akıcılık derecelerini seçmesi ile gerçekleştirilmektedir. İnsanlar tarafından yapılan

değerlendirmelerin öznel olması nedeni ile aynı işlemin birden fazla kullanıcı ile

tekrar edilmesi tavsiye edilmektedir.
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Değerlendirme için insanların kullanılmasının zaman alıcı ve pahalı olması,

sonuçlarının tekrar edilebilir ve tutarlı olmaması, çeviri sistemlerinin hızlı

bir şekilde değerlendirilip geliştirilmesine engel olmaktadır. Bu nedenle

otomatik değerlendirme yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemde geliştirilen

algoritmalar, makine çevirisi ile referans insan çevirisi arasındaki benzerlik

derecesini hesaplamaktadırlar. Otomatik değerlendirme yöntemleri bilgisayarlar

ile yapıldığından zaman ve iş gücü açısından çok daha az maliyetidir. Aynı

zamanda otomatik yöntemler, kolayca farklı parametreleri kullanabilecek şekilde

ayarlanabilmekte ve tutarlı sonuçlar üretmektedirler. Fakat otomatik yöntemler

için en önemli ölçüt, çeviri kalitesi için hesaplanan değerler ile insanlar

tarafından yapılan değerlendirmeler arasında uygun bağıntının (correlation)

kurulabilmesidir. Otomatik hesaplanan değerlendirme sonuçları ile insanlar

tarafından yapılan değerlendirmeler birbiri ile tutarlı olmalıdır. Bazı otomatik

değerlendirme yöntemleri cümle bazında hesaplama yaparken bazıları ise tüm

derleme kümesini esas almaktadır. Otomatik değerlendirme algoritmalarına ilşkin

detaylar Bölüm 5.1’de sunulmuştur.

Yarı otomatik yöntemler ise otomatik yöntemler ile aynı algoritmaları kullanırlar

fakat değerlendirme öncesinde, bahse konu sisteme özgü ilave eşdeğer referans

cümleler oluşturulur ve değerlendirmede bu ilave referans ifadeler de kullanılır.

Snover ve diğ. (2006) tarafından geliştirilen ve GALE projesinde (Dorr ve diğ.,

2011) kullanılan HTER (Human-mediated Translation Error Rate), yarı otomatik

değerlendirme yöntemlerinden biri olarak gösterilebilir.

Görev tabanlı değerlendirme yönteminde ise makine tarafından yapılan çeviri

metni kullanılarak belirli görevlerin yerine getirilebilme düzeyi ölçülür. Bu

yöntem ile makine çevirisi sonucunda ne kadar bilginin doğru olarak hedef dile

aktarıldığının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Belirli bir alandaki çok sayıdaki

dokümanın ilgi seviyesine göre önceliklendirilmesi, metin içerisindeki bilgiye kim,

ne, ne zaman, nerede gibi içerik soruları ile cevap aranması görevleri örnek olarak

gösterilebilir.

Tez kapsamında, çeviri sistemin değerlendirmesi amacı ile Konumdan Bağımsız

Hata Oranı (Position Independent Error Rate - PER), Sözcük Hata Oranı (Word

Error Rate) ve BLUE (Bilingual Evaluation Understudy) otomatik değerlendirme
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ölçütleri kullanılmıştır. Ek olarak, transfer kuralları neticesinde oluşturulan TİD

sözcesine ait sözdizimsel üretim başarımları, literatürde yaygın olarak kullanılan

bağlılık analizi başarım ölçütleri olan Etiketsiz Bağlılık Başarımı (Unlabeled

Accuracy Score), Etiketli Bağlılık Başarımı (Labeled Accuracy Score), Etiket

Başarımı (Label Accuracy) ölçümleri değerlendirilmiştir (Buchholz ve Marsi,

2006).

5.1 Makine Çevirisi Otomatik Değerlendirme Yöntemleri

Bu bölümde makine çevirisi çıktılarının otomatik olarak değerlendirilebilmesine

yönelik olarak literatürde önerilmiş öne çıkan yöntemler sunulmaktadır.

Kesinlik ve Duyarlılık:

Kesinlik ve duyarlılık, veri madenciliğinde algoritmaların başarımını ölçmek

için sıklıkla kullanılmaktadır. Örneğin sınıflandırma işlemine ait Çizelge 5.1

incelendiğinde kesinlik, doğru şekilde pozitif olarak sınıflandırılanların toplam

pozitif olarak sınıflandırılmışlara oranıdır. Duyarlılık ise doğru şekilde pozitif

olarak sınıflandırılanların pozitiflerin gerçek toplamına oranıdır. Diğer bir deyişle,

kesinlik pozitif olarak öngörülenlerin ne kadar doğru olduğunu, duyarlılık ise

gerçekte pozitif olanların ne kadar doğru öngörüldüğünü ölçmekte olup ilgili

formüller sırasıyla Denklem 5.1 ve Denklem 5.2’de verilmiştir.

Çizelge 5.1 : Karışıklık matrisi.

Öngörülen
Pozitif Negatif

G
er
çe
k Pozitif Doğru Pozitifler Yanlış Negatifler

Negatif Yanlış Pozitifler Doğru Negatifler

P = |Doğru Pozitifler|
|Doğru Pozitifler+Yanlış Pozitifler|

(5.1)

R = |Doğru Pozitifler|
|Doğru Pozitifler+Yanlış Negatifler|

(5.2)

Bu yöntemleri makine çevirisi alanına uyarladığımızda ise kesinlik, çeviri

sonucu üretilen sözcüklerin ne kadarının referans cümle içerisinde bulunduğunu,
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duyarlılık ise referans cümle içindeki sözcüklerin ne kadarının çeviri sonucunda

bulunduğunu göstermektedir (Denklem 5.3 ve Denklem 5.4). Denklemlerde

“çeviri sözcükleri” ifadesi çeviri sonucu üretilen sözcükleri, “referans sözcükler”

ifadesi ise referans cümledeki sözcükleri belirtmek için kullanılmıştır.

P = |referans sözcükler∩ çeviri sözcükleri|
|çeviri sözcükleri|

(5.3)

R = |referans sözcükler∩ çeviri sözcükleri|
|referans sözcükler|

(5.4)

F-ölçütü:

Uygulama alanlarının bir çoğunda olduğu gibi makine çevirisinde de hem

kesinliğin hem de duyarlılığın yüksek olması istenmektedir. Bunun sonucu olarak

her iki ölçümü birleştiren F-ölçütü tanımlanmıştır (Rijsbergen, 1979). Kesinlik ve

duyarlılık değerlerinin ağırlık oranları alfa (α) katsayısı ile belirlenebilmektedir.

Genellikle bu katsayı 0.5 olarak seçilmekte ve F-ölçütü kesinlik ve duyarlılığın

harmonik ortalaması olarak hesaplanmaktadır (Denklem 5.5).

F = P.R
αP+(1−α)R (5.5)

Sözcük Hata Oranı:

Sözcük Hata Oranı, otomatik konuşma tanıma (speech recognition) sistemlerinin

değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin

uyarlanmış hali makine çevirisi sistemlerinin otomatik değerlendirilmesinde

kullanılan ilk yöntemlerden biri olmuştur (Koehn, 2009). Bu yöntemde

çeviri sonucu üretilen ifade ile referans ifadenin benzerliği Levenshtein mesafesi

(Levenshtein, 1966) ile ölçülmekte ve referans ifadenin toplam sözcük uzunluğuna

oranlanmaktadır. Levenshtein mesafesi, makine çevirisi çıktısının ekleme,

çıkarma ve değiştirme (substitution) işlevleri kullanılarak referans ifade ile aynı

hale getirilebilmesi için gereken minimum işlem adedidir. Her işlem eşit ağırlığa

sahip olup Denklem 5.6’da verilmiştir.

WER = |ekleme|+ |çıkarma|+ |değiştirme|
|referans ifade sözcük|

(5.6)
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Sözcük Hata Oranı, sözcüklerin diziliş sırasına karşı duyarlı olup makine çevirisi

tamamen doğru olsa bile eğer referans ifade ile sözcük dizilişi farklı ise hata

oranı yüksek çıkabilmektedir. Bu olumsuz durumu gidermek için farklı WER

ölçütleri önerilmiştir. Bunlardan biri birden fazla referans ifadenin kullanılmasına

imkan veren MWER (Multi-reference Word Error Rate) (Nießen ve diğ., 2000)

ölçütüdür. Bu yöntemde makine çevirisi, aynı çümleye ait birden fazla referans

çeviri ile karşılaştırılmakta ve en düşük hata oranı kullanılmaktadır. Diğer bir

yöntem ise konumdan bağımsız hata oranıdır (Position Independent Error Rate -

PER). Bu ölçüt, duyarlılığa benzer şekilde referans ifadede bulunan sözcükleri

temel almakta olup çeviri sonucunda elde edilemeyen sözcükler üzerinden

hata oranının hesaplanmasını içermektedir (Tillmann ve diğ., 1997). Burada

sözcüklerin cümle içerisindeki sıraları önemsenmemektedir. Önerilen başka bir

ölçüt ise Çeviri Hata Oranı (Translation Error Rate - TER) (Snover ve diğ., 2006)

ölçütüdür. WER ölçütünde kullanılan ekleme, çıkarma ve değiştirme işlevlerine

ilave olarak eşit ağırlıkta kaydırma (shift) işlevi eklenmiş olup bu işlev sözcük

öbeklerinin toplu halde yer değiştirmesine imkan sağlamaktadır. Bu şekilde

sözcük öbeklerinin diziliş sırasına olan duyarlılık azaltılmaktadır (Denklem 5.7).

TER = |ekleme|+ |çıkarma|+ |değiştirme|+ |kaydırma|
|referans ifade sözcük|

(5.7)

BLEU:

Konumdan bağımsız hata oranı (PER) ve sözcük hata oranı (WER) tabanlı

ölçütler makine çevirisi ile referans ifadenin birebir örtüşmesine odaklanırken

BLEU ölçütü (Papineni ve diğ., 2002) çevirinin referans ifade veya ifadelere olan

yakınlığını ölçmeyi hedeflemektedir. Bu yöntemde “n-gram" olarak adlandırılan

farklı boyuttaki ardışıl sözcük dizileri üzerinden kesinlik ölçümü yapılmaktadır.

En uzun ardışıl sözcük dizisinin uzunluğu genellikle 4 olarak kullanılmaktadır.

Sırasıyla 1-boyutlu, 2-boyutlu, 3-boyutlu ve 4-boyutlu sözcük dizilerinin referans

ifadedeki kesinlik değerleri hesaplanmaktadır. Dizi boyutunun azalmasına paralel

olarak kesinlik değerlerinin üstel olarak arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle

farklı uzunluktaki sözcük dizilerine ait kesinlik değerlerinin ağırlıklı logaritmik

ortalamalarının toplamı kullanılmıştır. Ayrıca önerilen yöntemde alışılmış

kesinlik ölçütünün aksine düzenlenmiş kesinlik değeri kullanılmıştır. Düzenlenmiş
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(modified) kesinlik değeri hesaplanırken çeviri içerisindeki geçen bir sözcük en

fazla referans ifadelerin içerisinde geçen aynı sözcük sayısı kadar sözcük ile

eşlenebilmektedir. Bu durum aşağıda belirtilen örnek (Papineni ve diğ., 2002)

ile açıklanmıştır:

Aday Çeviri : the the the the the the the.

Referans Çeviri 1 : The cat is on the mat.

Referans Çeviri 2 : There is a cat on the mat.

Verilen örnek, Denklem 5.3’te verilen alışılmış kesinlik değeri yukarıda

anlatıldığı üzere çeviri sözcüklerinden referans içerisinde geçenlerin sayısının

çeviri sözcük sayısına bölümü ile elde edilmektedir. Bu hesaplama ile

örnekte 1-boyutlu (unigram) sözcük dizisi için alışılmış olan kesinlik değeri

7/7 olarak hesaplanacaktır. Problemli olan bu değerlendirme şekline karşın

BLEU yönteminde önerilen düzenlenmiş (modified) kesinlik değeri ise 2/7

olmaktadır. Referans cümlelerin içerisinde “the” sözcüğü en fazla iki defa

geçmektedir. Bu nedenle kesinlik hesaplaması sırasında pay değeri 2 ile

kırpılmıştır. Denklem 5.8 düzenlenmiş kesinlik değerinin (pn) çok cümle içeren

bir test verisi üzerinde genel hesaplamasına ilişkin formülü vermektedir. Yukarı

terminolojiye benzer şekilde bu denklemde de “çeviri cümleleri” girdi olarak

verilen kaynak dildeki cümleler için çeviri sonucunda üretilen hedef dildeki

cümleleri ifade etmektedir. Hesaplamada öncelikle çeviri ve referans cümleler

arasında tüm n-gram eşleşmeleri bulunur. Sonrasında kırpılmış n-gram sayıları

hesaplanır ve referans derlemdeki tüm aday n-gram sayısına bölünür. Ayrıca

referans ifadeden kısa çevirilerin yüksek kesinlik değeri almasını engellemek için

de kısalık cezası (Brevity Penalty - BP) (Denklem 5.9) uygulanmaktadır. Kısalık

cezası cümle yerine tüm derlem üzerinde hesaplanmaktadır. Hesaplamada,

çeviri sonucu oluşan cümlelerin tümünün uzunluğu (c) ve referans cümleler ile

en iyi eşleşen cümle uzunluklarının toplamı (r) kullanılmaktadır. Böylelikle

üretilen cümlelerin uzunluklarının referans cümlelerden kısa olması durumu

cezalandırılmaktadır. Düzenlenmiş kesinlik değerlerinin geometrik ortalaması ve

kısalık cezası çarpılarak BLEU değeri hesaplanmaktadır (Denklem 5.10).
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pn =
∑

C∈{Çeviri Cümleleri}
∑

n-gram∈C Sayıkırpılmış(n-gram)∑
C′∈{Çeviri Cümleleri}

∑
n-gram′∈C′ Sayı(n-gram′) (5.8)

BP =
{

1, eğer c > r

e(1− r
c ), değilse (5.9)

BLEU =BP.exp(
N∑

n=1
wn logpn) (5.10)

BLEU ölçütü 0 ve 1 arasında değerler üretmektedir. Ancak referans cümleler

ile birebir eşleşen sistem çıktıları 1 tam puan alacaklardır. Bu nedenle insan

çevirmenlerin dahi 1 tam puan almaları düşük olasılıklıdır. Papineni ve

diğ. (2002) çalışmasında 500 cümlelik örnek bir veri kümesi üzerinde insan

çevirmenlerin 4 farklı referans çeviri karşısında ancak 0.3468’lik bir BLEU

skoru elde edebildiklerini raporlamıştır. Bu skor iki farklı referans çeviri

ile hesaplandığında 0.2571 olarak raporlanmıştır. Halihazırda, BLUE ölçütü

makine çevirisi sistemleri için en yaygın olarak kullanılan otomatik değerlendirme

ölçütüdür. Bunun yanısıra mevcut BLUE yöntemine çeşitli iyileştirmeler

uygulanarak oluşturulan benzer algoritmalar da mevcuttur. Bunun örneklerinden

biri olan NIST (Doddington, 2002) yordamında bulunması daha güç olan,

içerisinde daha çok bilgi barındıran ve daha az sıklıkla görülen söz dizilerine daha

fazla ağırlık verilmesini ön plana çıkarılmaktadır. Diğer bir örnek olan METEOR

yönteminde ise sözcük dizisi eşleme esnasında ilave olarak sözcük gövdesi, eş

anlamlı sözcükler kullanılarak referans ifadeye olan duyarlılığın daha iyi şekilde

ölçülmesi hedeflenmektedir.

5.2 Türkçe-TİD Makine Çeviri Sistemi Değerlendirmeleri

Tez çalışması kapsamında geliştirilen kural tabanlı çeviri sistemi açık sistem

(open system) felsefesine uygun olarak alan bağımsız çalışabilecek ve genişlemeye

açık (extendable) bir sistem olarak tasarlanmıştır. Önceki bölümlerde

anlatıldığı üzere TİD üzerine yürütülen dilbilimsel incelemeler literatürde henüz

devam etmekte olup birçok dilbilimsel durum henüz net olarak anlaşılabilmiş

değildir. Eldeki veriler ve TİD üzerine yapılan incelemeler neticesinde tez

kapsamında çeviri sistemine eklenen temel kurallar yukarıda Bölüm 4.6’da
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sunulmuştur. Bu bölümde, çeviri sisteminin Bölüm 3.3’te tanıtılan derlem

üzerindeki başarım sonuçları verilmekte ve çıktı analizi neticesinde tespit edilen

durumlar tartışılmaktadır. Ancak, ilkokul düzeyinde Türkçe ve Matematik

ders kitaplarındaki cümlelerden oluşturulan bu derlem üzerinde raporlanan

nümerik test sonuçlarından, sistemin genel başarımına yönelik nesnel bir yargıya

varılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. Türkçe-TİD dil çifti

arasında literatürde ilk kez gerçekleştirilen bu makine çevirisi çalışmasında daha

önceki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılan pek çok altyapı isteri eş zamanlı

olarak gerçeklenmiştir. Kısaca özetlenecek olursa, sistem aşağıdaki bileşenlerin

başarımlarına ve kapsamlarına bağlıdır:

1. Otomatik Türkçe doğal dil işleme çıktıları,

2. Türkçe sözcük ağındaki sözcükler ve burada tanımlanan ilişkiler,

3. TİD sözlüğü,

4. Çeviri kuralları.

TİD sözlüğü hali hazırda sadece üzerinde sonuçların raporlandığı derlemde

kullanılan işaretleri (990 adet) içermektedir. Sistemin genel kullanımındaki

kapsamının genişlemesi için gelecekte bu sözlüğün genişletilmesine ihtiyaç

duyulmaktadır. Bu amaca uygun olarak geliştirilen altyapı Bölüm 3.1’de

tanıtılmıştır. Benzer şekilde, Bölüm 4.6’da tanıtılan 100 civarı temel

çeviri kuralına ek olarak yeni bulguların sonucunda kurallar eklenmesi ile

sistemin başarımı artacaktır. Türkçe ontoloji altyapısı hazırlanmış ancak

sözcükler arasındaki ontolojik ilişkilerin yaratılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Oluşturulacak yeni ilişkiler ile ontolojinin geliştirilmesi çeviri sistemini pozitif

yönde etkileyecektir.

Çeviri sisteminde birincil amaç Türkçe ifadelere karşılık gelen uygun işaretlerin

tespit edilmesidir. Burada karşılaşılan temel güçlük çok sözcüklü ifadeler ve

bunların tespitinde ortaya çıkan sorunlar nedeni ile işaret eşleştirmede yaşanan

sıkıntılardır. Karşılaşılan sorunlar çift yönlüdür. Bunlardan ilki, Türkçe

taraftaki çok sözcüklü terimlerin tespit edilmesidir. Doğal dil işlemede çok

sözcüklü terimler ve bunların işlenmesi literatürde aktif olarak çalışılan bir
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araştırma konusudur.1Halihazırda, çeviri sisteminde Türkçe için kullanılan doğal

dil işleme araçları henüz bu konuda olgunlaşmış değillerdir. Buna ek olarak

Türkçe sözlüklerde çok sözcüklü terimlerin gösterimleri henüz tutarlı değildir.

Bunun sonucu olarak bu ifadelerin düzgün tespitinde yaşanan zorluklar anlam

belirsizliği giderme çalışmalarında ve sözcük eşleştirmede problemlere neden

olmaktadırlar. İkinci durum ise, TİD işaretlerinin karşılıklarının çok sözcüklü

olması ancak bunların Türkçe’de çok sözcüklü terim olarak görülmemesidir.

Örneğin TİD’de “lamba kapamak”, “göz kapamak”, “kitap kapamak”, “kapı

kapamak” gibi ifadelere karşılık birer işaret mevcuttur. Fakat bu işaretler

ilk sözcüğe (lamba, göz, kitap, kapı) ilişkin işaret ve standart bir “kapamak”

işaretinin birleşimlerinden değil, olayı anlatan eşsiz bir işaretten oluşmaktadır.

“kapatmak” eylemine ilişkin işaret ilgili bağlama göre değişiklik göstermektedir.

Şekil 5.1 ve Şekil 5.2’de bu duruma örnek olarak KİTAP_KAPATMAK ve

GÖZ_KAPATMAK işaretleri verilmektedir. Bu sözcük ikilileri Türkçe’de

özel birer çok sözcüklü terim değillerdir. Ancak TİD işaretleri bu özelliği

taşımaktadırlar. Bu tür durumların tespiti Türkçe’den TİD’e çeviri yapmaya

çalışılırken öncelikle bu çok sözcüklü yapıların yakalanması ve çevirinin buna

göre yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ancak çeviri sistemimizde

benimsenen bu yaklaşım, önceki bölümlerde anlatılan standart anlama dayalı

çeviri mekanizmasının (anlam belirsizliği giderme ve sonrasında anlam ve sözcük

eşleştirme mekanizmasının) bu tür durumlar için baskılanması ve doğrudan terim

üzerinden çeviri yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu tür durumlara

işitsel diller arasında makine çevirilerinde de sıklıkla rastlanılmaktadır ve genel

bir makine çevirisi problemi olduğu söylenebilir. Örneğin “kapa çeneni” - “shut

up”, “kapıyı kapa” - “close the door” ikililerinde olduğu gibi. Bu eşleşmeler işitsel

dillerde genellikle veriye dayalı istatistiksel yöntemler ile öğrenilmeye çalışılırlar.

İşaret dilinde ise görselleştirme yapıldığından farklılıklar daha da fazla olarak

karşımıza çıkmaktadırlar. Sözlüğün genişlemesi ve paralel veri miktarının artması

ile bu tür durumların çevirisindeki performans artacaktır.
1Parseme (Parsing Multiword Expressions) isimli Avrupa Cost Aksiyonunda bu yapıların dil

kaynaklarında nasıl temsil edilmesi gerektiği ve cümle analizi ve makine çevirisi çalışmalarında
hangi aşamalarda sisteme dahil edilmeleri gerektiği ile ilgili incelemeler yapılmaktadır:
Parseme WG3 Statistical, Hybrid and Multilingual Processing of MWEs http://typo.
uni-konstanz.de/parseme/index.php/organization/working-groups.

164

http://typo.uni-konstanz.de/parseme/index.php/organization/working-groups
http://typo.uni-konstanz.de/parseme/index.php/organization/working-groups


Şekil 5.1 : KİTAP_KAPATMAK işareti.

Şekil 5.2 : GÖZ_KAPATMAK işareti.

Karşılaşılan bir diğer zorluk da, bazı Türkçe sözcüklerin karşılığının TİD’de

bulunmayışıdır. Örneğin Türkçe’deki “duyu organı” veya “yeşillendirmek”

terimlerinin TİD’de doğrudan bir karşılığı bulunmamaktadır. Çevirmenlerin

bu tür terimler yerine “TATMAK DUYMAK” (“duyu organı” yerine), “AĞAÇ

VE ÇİÇEK DİKMEK” (“yeşillendirmek yerine”) türünde işaretler kullandığı

görülmektedir. Bu çevirilerde bir standart bulunmamakta farklı çevirmenlerin

farklı zamanlarda değişik karşılıklar ürettikleri görülmektedir. Örneğin “duyu

organı” yerine bir çevirmen “TATMAK DUYMAK” işaretlerini kullanırken,

başka bir çevirmen “TATMAK DUYMAK KOKLAMAK” veya “TATMAK

KOKLAMAK DUYMAK” işaretlerini kullanabilmektedir. Özellikle soyut

ifadelerde bu duruma sık rastlanmaktadır. Bu tür durumlar çeviri sistemlerinin

önünde aşılması gereken zorluklar olarak bulunmaya devam etmektedirler.

Benzer şekilde birçok matematik teriminin TİD karşılığının henüz oluşmadığı

görülmektedir. Kapsamlı bir TİD sözlüğünün geniş bir katılımcı kitlesi ile

oluşturulması, varolan işaretlerin taşıdıkları anlamların sözlükte zenginleştirilmesi

(örneğin “ilgi duymak” anlamının SEVMEK işaretine eklenmesi), Türkçe
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sözcük ağının zenginleştirilmesi bu tür problemlerin görülme sıklığını azaltacak

unsurlardır.

Eşleştirmede karşılaşılan bir diğer sorun Türkçe sözlükte ayrı birer öğe olarak

yer alan “sabahları” (sabah vaktinde), “erkenden” (çok erken) gibi bazı

sözcüklerin TİD çevirilerinde “sabah”, “erken” gibi benzer fakat aynı olmayan

başka sözcüklere karşılık düşen işaretler ile eşleştirilmiş olmalarıdır. Türkçe

sözlükte bu sözcükler oldukları gibi sözcük gövdesi olarak yer aldıklarından,

kullanılan doğal dil araçları bu sözcüklere “sabah” ve “erken” gibi daha kısa

gövdeler üretmemektedirler. Bu nedenle eşleştirmede sıkıntılar yaşanmaktadır.

Paralel verinin artması ile bu tür eşleştirmelerin öğrenilmesinin kolaylaşacağı

değerlendirilmektedir.

Sözcük ve işaret eşleştirme zorluklarından sonra karşılaşılan bir diğer ana zorluk

grubu anlamsal seviyedeki işlemlerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin anlam

belirsizliği gidermede yapılan hatalar yanlış çevirilere yol açabilmektedir. Çeviri

sistemi çıktısı incelendiğinde bazı hataların bu tür durumlardan kaynaklandığı

gözlemlenmektedir. Mesela “sıra” sözcüğünün sınıftaki bir sıra mı yoksa

kuyruk anlamında kullanılan sıra mı olduğunun doğru tespit edilememesi yanlış

işaretin seçilmesine yol açabilmektedir. Anlam düzeyinde karşılaşılan bir diğer

zorluk sözcüğün içinde bulunduğu bağlama göre farklı işaretler ile eşleştirilmesi

gerekliliğidir. Örneğin “uzun” sözcüğü uzun bir masadan bahsedilirken enine,

uzun bir adamdan bahsedilirken boyuna bir işaret ile belirtilmektedir. Şekil 5.3

bu duruma örnek vermektedir. Bu tür durumların doğru olarak çevrilebilmesi

için sözcüklerin yapıları ile ilgili anlamsal bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Şekil 5.3 : Uzun sözcüğüne karşılık gelen iki farklı UZUN işareti.
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Şekil 5.4 : “resimde” - RESİM + Sınıflandırıcı + Sınıflandırıcıya gösterme.

Veri kümesi incelendiğinde bazı durumlarda Türkçe cümle içerisinde bulunmadığı

halde bağlama ilişkin sözcüklerin TİD çevirisine eklendiği gözlemlenmektedir.

Örneğin Türkçe cümlede “okul” sözcüğü olmadığı halde KULÜP işareti geçen

bir cümlede “OKUL” işaretinin ortaya çıktığı görülmektedir. Sonuç olarak, çeviri

sisteminin bu tür referans cümleler üzerindeki başarımı bu nedenle düşmektedir.

Anlama dayalı bir diğer zorluk, Türkçe’deki bir ifadenin TİD’de farklı şekilde

işaretlenmesi ihtiyacıdır. Örneğin “kendimi tanıyorum” Türkçe ifadesi, TİD’e

“kendimi biliyorum” veya “anlıyorum” şeklinde çevrilmiştir. TİD sözlüğünde

TANIMAK işareti bulunduğundan çeviri sistemi doğrudan bu sözcüğü seçmekte

ancak referans cümlelerdeki çeviriler ile örtüşmediğinden çıktı değerlendirme

yöntemlerinde doğru kabul edilmemektedir.

Bulunma halinin (-de,-da) çevirisinde 3 tip durum gözlemlenmektedir. Bunlar:

1) sınıflandırıcı kullanılması (Şekil 5.4)

örneğin “resimde” sözcüğü için RESİM + Sınıflandırıcı + Sınıflandırıcıya

gösterme

2) İÇİNDE işareti kullanılması (Şekil 5.5)

örneğin “kutuda” sözcüğü için KUTU + İÇİNDE

3) YER işareti kullanılması (Şekil 5.6)

örneğin “okulda” sözcüğü için OKUL + YER

Her üç durum da çevirilerde kullanılmaktadır. Dördüncü ve en sık rastlanan

durumda ise bulunma eki TİD’e çevirilirken tamamen yok olmaktadır. Ancak

ekin yok olmadığı durumlar ile ilgili genel bir çıkarım yapamadığımız için
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Şekil 5.5 : “kutuda” - KUTU + İÇİNDE.

Şekil 5.6 : “okulda” - OKUL + YER.

çeviri sistemi içerisinde bu tür durumlar şimdilik gözlemlenen sözcüğe özgü

eşleştirmeler ile kotarılmaktadır. Bir diğer deyişle bilinen durumlara ait özel

kurallar yazılmıştır. Hangi çevirin şeklinin kullanılacağının kavram sınıfları ile

ilgisi olduğu düşünülmektedir. Örneğin hacimli bir kavram mevzu bahis ise

İÇİNDE işareti kullanılıyor gibi görünmektedir. Ancak bu durumun daha detaylı

dilbilimsel incelemeler ile netlik kazanması gereklidir. Sonrasında çeviri kuralları

bu bulgular ile zenginleştirilerek çeviri sisteminin daha yüksek başarım vermesinin

önü açılacaktır.

Benzer durum birliktelik halinde (-yle) de gözlemlenmektedir. İnsanların yaptığı

çeviriler esnasında çoğunlukla ortadan kalkan bu ek, bazı durumlarda BİRLİKTE

işareti olarak ortaya çıkabilmektedir: örneğin “arkadaşlarımla” - ARKADAŞ +

BİRLİKTE.

Vurgulayıcı (de, da) ekleri Türkçe doğal dil işleme araçlarından elde

edilebilmelerine rağmen(ör: “ben de”) şu anda çeviri sistemi tarafından oluştu-

rulamamaktadırlar. Bazı durumlarda hareket tekrarı gerektiren vurgulayıcıların

TİD’e çevirisinde hangi yaklaşımın benimsenmesi gerektiği henüz net değildir.
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İleride bu alanda yapılacak incelemeler sonucunda gerekli kuralların çeviri

sistemine eklenmesi ile bu yapılar işlenebilecektir.

Çeviriler incelendiğinde gizli nesnelerin ortaya çıktığı ve çeviriye yansıtıldıkları

görülmektedir. Örneğin “söylemek” ve “anlatmak” eylemleri TİD’de çift uyumlu

eylemler olarak sınıflandırılmaktadırlar. “Söyleyiniz” Türkçe sözcüğü TİD’e

çevrilirken “SEN BANA SÖYLE” şeklinde bir yapıya dönüşmektedir. Ancak

“Söyleyiniz” sözcüğünün kime söylendiği net değildir. Bu tür durumlar için

çeviri sistemi şu anda doğru sonuç üretememektedir. Dilbilimsel açıdan yapılacak

incelemeler sonucunda edinilecek bulguların sisteme ileride entegre edilmesi

gerekmektedir.

Rakamlar ile yazılmış sayısal ifadelerin işlenmesi henüz Türkçe doğal dil işleme

araçları için de zorluk teşkil etmektedir. Para, yüzde, tarih, nokta ve virgül ile

ayrılan rakamların işlenmesi kullanılan DDİ araçlarından elde edilememektedir.

İleride bu yapılar üzerine ek çalışmalar gereklidir.

TİD sözlüğünde yer alan işaretlerin üzerindeki varsayılan eldışı işaretler açık

değildir. Sözlüğün geniş bir topluluğun tartışmasına açılması ile bu eldışı

işaretlerin netlik kazanması beklenmektedir. Sözlüğün gelişmesi ile çeviri

sisteminin çıktılarında iyileşme görülecektir.

Karşılaşılan bir diğer zorluk ise belirsiz özneler ile üçüncü tekil kişi öznelerin ayırt

edilememesidir. Çeviri sırasında her üçüncü tekil kişi etiketi alan eylemin TİD’e

çevirisinde “o” zamirinin eklenmesi doğru bir yaklaşım olarak görülmemektedir.

Örneğin “geldi” eyleminin çevirisi “o geldi” anlamında çevirilebilecekken, “Afiyet

olsun.”, “Birden aklıma geldi.” gibi cümlelerin çevirisinde belirsiz özne olduğunun

tespit edilmesi ve “o” zamirinin üretilmemesi gereklidir. Kullanılan doğal dil

işleme araçları henüz bu ayırımı yapabilir nitelikte değillerdir.

Türkçe’nin bitişken ve türetimli yapısı bir sözcüğün sözcük

sınıfının ardarda değişebilmesine imkan vermektedir. Örneğin

“gel+Verb+PosˆDB+Adj+PresPartˆDB+Noun+Zero+A3pl+Pnon+Abl”

biçimbilimsel analizine sahip “gelenlerden” sözcüğü önce eylem ardından sıfat ve

son olarak da isme dönüşmüştür. Bu tür cümleler barındıran cümlelerin çevirisi

çeviri sistemi için işlenmesi zor durumlar ortaya çıkarmaktadırlar. Bu sözcükler
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eylemden türedikleri için TİD’de eylem hallerini sürdürmekte ve karmaşık

yapılara (örneğin ikincil sözcelere) yol açmaktadırlar. Bu durumlar göz önüne

alınarak bunları işleyecek pek çok çeviri kuralı (Bölüm 4.6) sisteme eklenmiştir.

Ancak Türkçe’nin zengin biçimbilimsel yapısı nedeni ile farklı durumlar ortaya

çıkabilecektir.

Çeviri sisteminin değerlendirilmesinde içsel değerlendirme (intrinsic evaluation)

yöntemi benimsenmiş olup, Türkçe verilerin analizleri için doğrudan elle insanlar

tarafından yapılan etiketlemeler (Bölüm 3.2.1) kullanılmıştır. Sistem içerisine

entegre edilen Türkçe doğal dil işleme örün servisi (Eryiğit, 2014) sürekli

güncellenmekte olup başarım oranları değişmekte olduğundan (Sulubacak ve

diğ., 2016a; Eryiğit, 2012), tez kapsamında verilen test sonuçlarının ileride

tekrarlanabilir olması için değerlendirmede bu yöntem tercih edilmiştir.

Çizelge 5.2 ve Çizelge 5.3 değerlendirmede kullanılan derlemin (Bölüm 3.3)

cümle türlerine ve uzunluklarına göre analizlerini içermektedir. Derlemde bir

Türkçe cümleye karşılık birden fazla referans çeviri bulunabildiğinden ilgili

değerler Türkçe ve TİD sütunları altında ayrı ayrı verilmiştir. Çizelge 5.3’teki

cümle uzunlukları (n), Türkçe cümlelerde sözcük sayıları, referans çevirilerde ise

işaret sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Aşağıda çeviri sistemi başarımları bu

çizelgelerde verilen cümle türleri üzerinde ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Çizelge 5.2 : Cümle türlerine göre veri dağılımı.

TÜRKÇE TİD
# Cümle 306 420
# Basit Cümle 207 277
# Birleşik Cümle 99 143
# Eylem Cümleleri 215 295
# İsim Cümleleri 91 125

Çizelge 5.3 : Cümle uzunluklarına göre veri dağılımı.

TÜRKÇE TİD
# Kısa (n64) 124 165
# Orta (4<n68) 143 201
# Uzun (8<n) 39 54

Çizelge 5.4 çeviri sisteminin derlem üzerindeki WER, PER ve BLEU ölçütlerinde

değerlendirmelerini vermektedir. Cümlelerin tümü üzerinde BLEU skoru 0.47
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olarak ölçülmektedir. Literatürde 0.30 üzeri BLEU skorları anlaşılır çeviri düzeyi,

0.50 üzeri skorlar ise iyi ve akıcı çeviri düzeyi olarak yorumlanmaktadır (Lavie ve

Denkowski, 2009). Bu değerlendirmeye göre çeviri sistemimizin kabul edilebilir

düzeyde çeviriler ürettiği görülmüştür.

Sistem doğal olarak basit cümleler üzerinde daha başarılı (0,52 BLEU), birleşik

cümleler ise nispeten daha düşük (0,37 BLEU) sonuçlar üretmektedir. Benzer

şekilde cümle uzunlukları arttıkça başarımda düşüş gözlemlenmektedir: n64 →

0,64; 4<n68 → 0,39; 8<n → 0,24. Sistem başarımının isim cümleleri üzerinde

(0,54) eylem cümlelerine (0,44) nazaran daha başarılı olduğu görülmektedir.

Bu durumun isim cümlelerinin genelde daha kısa cümlelerden oluşmasından

kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu cümlelere örnek olarak derlemdeki “Benim

adım Kiraz.” cümlesi gösterilebilir. Bölüm 4.6.10’da anlatılan gereksiz ifadelerin

temizlenmesi işleminin skorlarda %2 pozitif etki yarattığı gözlemlenmiştir.

Çizelge 5.4 : Çeviri sistemi başarımları.

WER PER BLEU
# Tüm Cümleler 0,39 0,23 0,47
# Basit Cümle 0,37 0,24 0,52
# Birleşik Cümle 0,43 0,22 0,37
# Eylem Cümleleri 0,40 0,24 0,44
# İsim Cümleleri 0,37 0,20 0,54
# Kısa Cümleler 0,35 0,19 0,64
# Orta Cümleler 0,39 0,22 0,39
# Uzun Cümleler 0,51 0,41 0,24

Çizelge 5.5 : Sözdizimsel üretim başarımı.

Etiketsiz bağlılık başarımı %73
Etiket başarımı %83
Etiketli bağlılık başarımı %70

Derlem üzerinde genel sözcük hata oranı (WER) 0,39 konumdan bağımsız hata

oranı (PER) ise 0,23 olarak ölçülmektedir. Bunlara ek olarak derlem genelinde

sözdizimsel üretim başarım oranları da etiketsiz bağlılık başarımı, etiketli bağlılık

başarımı, etiket başarımı şeklinde Çizelge 5.5’te verilmektedir. Etiketsiz bağlılık

başarımı oluşturulan bağlılıkların başının (dependency head) ne oranda doğru

olarak bulunduğu ölçümünü yapmakta, etiket başarımı bağlılık etiketlerinin doğru

bulunma oranını, etiketli bağlılık başarımı ise hem bağlılık başının hem de bağlılık
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etiketinin doğru olarak tespit edilme oranını ölçmektedir (Buchholz ve Marsi,

2006). Sistemin etiketli bağlılık başarımı %70 olarak ölçülmüştür.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Dil canlılar arasındaki en temel etkileşim ve iletişim aracıdır. Canlılar arasındaki

dil modellerinin karmaşıklığı, o dili kullanan canlıların biliş seviyesine göre

değişmektedir. İnsanlar tarafından kullanılan diller, bu anlamda süphesiz en

karmaşık ve anlaşılması güç olanlardır. Çünkü insan dili, üstün insan zekası ve

düşünce sisteminin dil ile dışa yansımasıdır. Bu dışa yansıma, toplumlardaki

engelsiz bireylerde işitsel ve sesli (auditory-vocal) dillerle ifade edilirken, diğer

yandan işitme engelli bireyler arasında görsel ve hareketli (visual-gestural) işaret

dilleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda; hem işitsel diller, hem de işaret

dilleri doğal insan dilleri olup insan duygu ve düşüncesinin farklı yöntemler

ile ifadesidir. İşaret dilleri, diğer işitsel doğal diller gibi toplumların yaşadığı

çoğrafi ve kültürel çevreye göre farklılaşmaktadır. Türk İşaret Dili ülkemizde

resmi olarak tanınan ve Türkiye’de yaşayan sağır bireylerin kullandığı doğal

dildir. İşitme engelli bireylerin engelsiz bireyler ile yazılı veya sözlü yollarla

rahat iletişim kuramamaları, bu bireylerin bilgiye ulaşmalarında, eğitimlerinde

ve iş olanaklarına erişimlerinde çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Teknolojinin

günümüzde ulaştığı seviye sayesinde bu tür sorunlara bilgisayar destekli çözümler

üretilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, işitsel ve işaret dilleri arasındaki çevirinin

belirli bir düzeyde otomatik olarak yapılmasını mümkün kılan çeviri sistemleri ön

plana çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşayan sağır toplumlarına ait işaret dilleri

için makine çevirisi alanındaki çalışmalar artarak devam etmesine rağmen henüz

Türk İşaret Dili için bu konuda bir çalışma yapılmamıştır.

Bu çalışmada, yazılı Türkçe’den Türk İşaret Diline makine çevirisi için gerekli

olan bilgisayarlı çeviri altyapısının oluşturulması hedeflenmiştir. Tez çalışması bu

konuda yürütülen ilk akademik çalışma olma niteliğindedir. Oluşturulan çeviri

sistemi çıktısının makine-okunur bir biçimde ve bu yolla animasyon sistemlerine

(avatar veya insansı robot) girdi oluşturabilir nitelikte olması hedeflenmiştir.

İstatistiksel makine çevirisi sistemleri için vazgeçilmez olan büyük boyutlu
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makine-okunur paralel veri kümelerinin Türkçe-TİD dil çifti için var olmaması

nedeniyle, Türkçe’den-TİD’e ilk makine çevirisi denemesi olan bu tez çalışmasında

kural tabanlı makine çevirisi yöntemleri tercih edilmiştir.

Bu çerçevede;

(i) Türk İşaret Dilinin makine-okunur bilgi temsili oluşturulmuş,

(ii) işitsel bir dil ile bir işaret dili arasında bağlılık analizi yöntemine dayalı

ağaçyapılı paralel derlem çalışması yapılmış,

(iii) bilgisayarlı çeviri çalışmalarında kullanılabilecek nitelikte etiketlemeleri

mümkün kılan Türk İşaret Dili sayısal sözlük altyapısı oluşturulmuş,

(iv) işaret dili söylemlerinin dilbilimsel etiketlenmesinde yaygın olarak kullanılan

ELAN yazılımına makine-okunur çıktılar üretebilmesi için TİD’e özgü

eklenti geliştirilmiş,

(v) geliştirilen etiketleme altyapıları kullanarak Türkçe-TİD paralel veri

kümelerinin makine-okunur şekilde nasıl oluşturulabileceği tanımlanmış ve

prototip derlem çalışmaları ortaya konmuş,

(vi) Türkçe ve TİD için ontoloji altyapısı geliştirilmiş,

(vii) yazılı Türkçe’den-TİD’e makine çevirisi için kural tabanlı sözdizimsel ve

kısmen anlamsal düzeyde transfere dayalı bir çeviri sistemi tasarlanmış ve

temel çeviri kuralları oluşturulmuştur.

Tez çalışmaları esnasında edinilen deneyimler göstermektedir ki, her ne

kadar dilbilimsel araştırmalarda işaret engelli bireylerin ürettikleri işaretlemeler

üzerinde çalışmalar yapılması zorunlu olsa da, bilgisayarlı çeviri çalışmaları

için veri oluşturulurken her iki dile de hakim bireylerden veri toplanmasının

daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu kişiler literatürde CODA olarak

adlandırılan işitme engelli bireylerin normal şekilde işiten çocukları olup her iki

dili de aynı anda öğrendiklerinden büyük ölçüde iki dile de hakimlerdir ve hızlı

bir şekilde çeviri yapma yetisine sahiptirler. Okudukları sözlü dil metinlerini

anlayabilme yetileri makine çevirisi sistemleri için gerekli paralel veri oluşumunun

daha hızlı ve uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır.
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Tez çalışmaları esnasında yaşanan önemli güçlüklerden birisi de, olgunlaşmış

içeriğe sahip bir sayısal TİD sözlüğünün bulunmayışıdır. Tüm çeviri sistemi

kuralları, derlem ve başarım ölçümü TİD sözlükte bulunan işaretler esas alınarak

gerçeklenmektedir. TİD sözlükteki eksiklikler ve tutarsızlıklar tüm katmanlardaki

yordamları olumsuz şekilde etkilemektedir. Geliştirilen sayısal TİD sözlüğüne

ait içeriğin belirli bir olgunluk seviyesine gelmesi bu konudaki çalışmalara ivme

kazandıracaktır.

Önerilen çeviri altyapısı Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ders kitaplarından seçilerek

TÜBİTAK 114E263 nolu proje kapsamında hazırlanan 306 adet Türkçe-TİD

paralel cümle üzerinde test edilmiş ve transfer başarımlarının kabul edilebilir

düzeyde olduğu gösterilmiştir. Çeviri sistemi genişlemeye açık bir mimaride

tasarlanmıştır. TİD dilbilim araştırmaları sonucunda elde edilen yeni bulgular,

yeni kurallar oluşturularak sisteme kolaylıkla dahil edilebilecektir. Ayrıca TİD

sözlüğe eklenecek yeni işaret girdileri ve Türkçe sözcük ağında oluşturulacak yeni

anlamsal ilişkiler ile çeviri sisteminin başarımının artırılması mümkün olacaktır.

Geliştirilen çeviri sistemi, müteakip çalışmalarda yarı otomatik yollarla hızlı

kaynak üretimi için de kullanılabilecektir. Çeviriler öncelikle oluşturulan

makine çevirisi sistemi ile üretilip sonrasında insanlar tarafında düzeltilerek

daha hızlı biçimde paralel veri kümeleri üretilebilecektir. Ayrıca çeviri sistemi

için hazırlanan Türkçe anlamsal sözcük ontoloji ağı altyapısı Türkçe-TİD dil

çifti haricinde Türkçe ile diğer dil çiftleri arasındaki çeviri sistemlerinde de

kullanılabilecektir.

Çeşitlilik, yaşamın her alanında olması gereken ve doğanın devamlılığı için

vazgeçilmez bir unsurdur. Toplumlara ait kültürel ve dilsel zengillikler de

bu gerekliliğin bir parçasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte doğal diller insan

toplulukları haricinde akıllı cihazlar tarafından da kullanılır hale gelmektedir.

Dünya üzerinde kullanılan akıllı cihaz sayılarının her geçen yıl katlanarak arttığı

göz önünde bulunudurulur ise bir doğal dilin korunabilmesi ve yaygınlığının

devam ettirilebilmesi için makinelerin de bu dili kullanabilmeleri önemli bir etken

olacaktır. Bu kapsamda, Türkçe ve Türk İşaret Dili’nin korunup yaşatılabilmesi

için dilbilimsel çalışmaların yanı sıra bu dillerin bilgisayarlarca işlenebilmesi için
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gerekli sayısal kaynakların oluşturulması ve bu konudaki benzer araştırmaların

desteklenmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.

176



KAYNAKLAR

Açan, Z. (2001). A study on sign languages and Turkish Sign Language
(Master’s thesis). Hacettepe University, Institute of Social Sciences,
Ankara.

Açan, Z. (2007). A linguistic analysis on basic sentence types in Turkish
Sign Language (TİD) with reference to non-manual activity (Doctoral
dissertation). Hacettepe University, Institute of Social Sciences,
Ankara.

Agarwal, B., Poria, S., Mittal, N., Gelbukh, A., & Hussain, A.
(2015). Concept-level sentiment analysis with dependency-based
semantic parsing: a novel approach, Cognitive Computation, 7(4),
487-499.

Agirre, E., & Edmonds, P. (2007). Word sense disambiguation: Algorithms
and applications. Netherland: Springer.

Ahrenberg, L. (2007). Lines: An English-Swedish parallel treebank. In J.
Nivre, H. Kaalep, K. Muischnek, M. Koit (Eds.), NODALIDA-2007.
Proceedings of the 16th Nordic Conference of Computational
Linguistics, (pp. 270-274). Estonia : Tartu, May 25-26.

Akalın, N., Uluer, P., & Köse, H. (2013a). Ispy-usign humanoid
assisted interactive sign language tutoring games. In H. R. Choi
(Ed.), RO-MAN 2013.Proceedings of the 22nd IEEE International
Symposium on Robot and Human Interactive Communication, (pp.
290-291). South Korea : Gyeongju, August 26-29.

Akalın, N., Uluer, P., Köse, H., & İnce, G. (2013b). Humanoid robots
communication with participants using sign language: An interaction
based sign language game. In T. Yoshimi, H. Murakami, S. Hirche, &
K. Yamane (Eds.), ARSO 2013.Proceedings of 2013 IEEE Workshop
on Advanced Robotics and its Social Impacts, (pp. 181-186). Japan :
Tokyo, November 7-9.

Aran, O., & Akarun, L. (2010). A multi-class classification strategy
for fisher scores: Application to signer independent sign language
recognition. Pattern Recognition, 43 (5), 1776-1788.

Aran, O., Ari, I., Akarun, L., Dikici, E., Parlak, S., Saraclar, M.,
... Hruz, M. (2008). Speech and sliding text aided sign retrieval
from hearing impaired sign news videos. Journal on Multimodal User
Interfaces, 2 (2), 117-131.

177



Aran, O., Ari, I., Akarun, L., Sankur, B., Benoit, A., Caplier, A.,
... Fanard, FX. (2009a). Signtutor: An interactive system for sign,
IEEE MultiMedia, 16 (1), 81-93.

Aran, O., Burger, T., Caplier, A., & Akarun, L. (2009b). A belief-based
sequential fusion approach for fusing manual signs and non-manual
signals. Pattern Recognition, 42 (5), 812-822.

Arbib, MA. (2003). The handbook of brain theory and neural networks.
London, England : MIT Press.

Arık, E. (2016). Turkish sign language bibliography. Retrieved December 28,
2016 from http://www.enginarik.com/turkish-sign-language-bibliog-
raphy.

Banerjee, S., & Pedersen, T. (2002). An adapted Lesk algorithm
for word sense disambiguation using WordNet. In A. Gelbukh
(Ed.), CICLing 2002. Proceedings of Third International Conference
on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, (pp.
136-145). Mexico : Mexico City, February 17-23.

Basile, P., Caputo, A., & Semeraro, G. (2014). An enhanced
Lesk word sense disambiguation algorithm through a distributional
semantic model. In L. Tounsi (Ed.), COLING 2014. Proceedings of
25th International Conference on Computational Linguistics, (pp.
1591-1600). Ireland : Dublin, August 23-29.

Bilgin, O., Çetinoğlu, Ö., & Oflazer, K. (2004). Building a wordnet for
Turkish. Romanian Journal of Information Science and Technology,
7 (1-2), 163-172.

Blouw, P., Solodkin, E., Thagard, P., & Eliasmith, C. (2016).
Concepts as semantic pointers: a framework and computational
model. Cognitive Science, 40 (5), 1128-1162.

Brugman, H., Russel, A., & Nijmegen, X. (2004). Annotating
multi-media/multi-modal resources with ELAN. In M. Lino, M.
Xavier, F. Ferreira, R. Costa, & R. Silva (Eds.), LREC 2004.
Proceedings of the 4th International Conference on Language
Resources and Language Evaluation, (pp. 2065-2068). Portugal :
Lisbon, May 26-28.

Buchholz, S., & Marsi, E. (2006). CoNLL-X shared task on multilingual
dependency parsing. In L. Màrquez & D. Klein (Eds.), CoNLL-X
2006. Proceedings of the Tenth Conference on Computational Natural
Language Learning, (pp. 149-164). USA : New York City, June 8-9.

Bungeroth, J., & Ney, H. (2004). Statistical sign language translation.
In O. Streiter, A. Costa, C. Retoré, & C. Vettori, (Eds.), LREC
2004. Proceedings of the First Workshop on the Representation and
Processing of Sign Languages, (pp. 105-108). Portugal : Lisbon, May
30.

178



Bungeroth, J., Stein, D., Dreuw, P., Zahedi, M., & Ney, H. (2006).
A German Sign Language corpus of the domain weather report. In
N. Calzolari, A. Gangemi, B. Maegaard, J. Mariani, J. Odijk, &
D. Tapias (Eds.), LREC 2006. Proceedings of the Fifth International
Conference on Language Resources and Evaluation, (pp. 2000-2003).
Italy : Genoa, May 22-28.

Bungeroth, J., Stein, D., Dreuw, P., Ney, H., Morrissey, S., Way,
A., & van Zijl, L. (2008). The ATIS sign language corpus. In
N. Calzolari, K. Choukri, B. Maegaard, J. Mariani, J. Odijk, S.
Piperidis, & D. Tapias (Eds.), LREC 2008. Proceedings of the Sixth
International Conference on Language Resources and Evaluation, (pp.
2943-2946). Morocco : Marrakech, May 28-30.

Cambria, E., & Hussain, A. (2012). Sentic computing: Techniques, tools,
and applications. Netherland : Springer Science & Business Media.

Cambria, E., & White, B. (2014). Jumping NLP curves: a
review of natural language processing research. IEEE Computational
Intelligence Magazine, 9 (2), 48-57.

Cambria, E., Fu, J., Bisio, F., & Poria, S. (2015). AffectiveSpace 2:
Enabling affective intuition for concept-level sentiment analysis. In B.
Bonet, & S. Koenig (Eds.), AAAI’15. Proceedings of the Twenty-Ninth
AAAI Conference on Artificial Intelligence, (pp. 508-514). Texas :
Austin, January 25-30.

Camgöz, N. C., Kindiroglu, A. A., Karabüklü, S., Kelepir, M.,
Özsoy, A. S., & Akarun, L. (2016). BosphorusSign: A Turkish
Sign Language recognition corpus in health and finance domains.
In N. Calzolari, K. Choukri, T. Declerck, S. Goggi, M. Grobelnik,
B. Maegaard, ... S. Piperidis (Eds.), LREC 2016. Proceedings of
the Tenth International Conference on Language Resources and
Evaluation, (pp. 1383-1388). Slovenia : Portoroz, May 23-28.

Caplier, A., Stillittano, S., Aran, O., Akarun, L., Bailly, G.,
Beautemps, D., ... Burger, T. (2007). Image and video for hearing
impaired people. Journal on Image and Video Processing, 2007 (5), 2.

Cmejrek, M., Curín, J., Hajic, J., & Havelka, J. (2005). Prague
Czech-English dependency treebank: Resource for structure-based
MT. In B. Maegaard (Ed.), EAMT 2005. Proceedings of the Tenth
Conference on European Association for Machine Translation, (pp.
73-78). Hungary : Budapest, May 30-31.

Costa, A. C. R., & Dimuro, G. P. (2003). Signwriting and SWML: Paving
the way to sign language processing. In B. Daille (Ed.), TALN 2003.
Proceedings of the Tenth Conference on Automatic Natural Language
Processing, (n.p.). France : Batz-sur-Mer, June 11-14.

Crasborn, O., & Sloetjes, H. (2014). Improving the exploitation of
linguistic annotations in ELAN. In N. Calzolari, K. Choukri, T.

179



Declerck, H. Loftsson, B. Maegaard, J. Mariani, ... S. Piperidis (Eds.),
LREC 2014. Proceedings of the Ninth International Conference on
Language Resources and Evaluation, (pp. 3604-3608). Iceland :
Reykjavik, May 26-31.

Cuřín, J., Čmejrek, M., Havelka, J., & Kuboň, V. (2004). Building a
parallel bilingual syntactically annotated corpus. In K. Su, J. Tsujii,
J. Lee, & O. Kwong (Eds.), IJCNLP 2004. Proceedings of the First
International Joint Conference on Natural Language Processing, (pp.
168-176). China : Sanya City, March 22-24.

d’Armond, L. S. (2001). Representation of American Sign Language for
machine translation (Doctoral dissertation). Georgetown University,
Graduate School of Arts & Sciences, Washington, DC.

Demir, H., & Özgür, A. (2014). Improving named entity recognition for
morphologically rich languages using word embeddings. In P. Chung,
& G. Qu (Eds.), ICMLA 2014. Proceedings of the International
Conference on Machine Learning and Applications, (pp. 117-122).
USA : Detroit, December 3-5.

DeNeefe, S., Knight, K., Wang, W., & Marcu, D. (2007).
What can syntax-based MT learn from phrase-based MT? In J.
Eisner (Ed.), EMNLP-CoNLL 2007. Proceedings of the Joint
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
and Computational Natural Language Learning, (pp. 755-763). Czech
Republic : Prague, June 28-30.

Dikyuva, H., Makaroğlu, B., & Arık, E. (2015). Türk İşaret Dili
Dilbilgisi Kitabı. Ankara : İmpetus Medya Prodüksiyon.

Doddington, G. (2002). Automatic evaluation of machine translation quality
using n-gram co-occurrence statistics. In M. Marcus (Ed.), HLT
2002. Proceedings of the Second International Conference on Human
Language Technology Research, (pp. 138-145). California : San Diego,
March 24-27.

Dorr, B., Olive, J., McCary, J., & Christianson, C. (2011). Machine
translation evaluation and optimization. In J. Olive, C. Christianson,
& J. McCary (Eds.), Handbook of Natural Language Processing
and Machine Translation: DARPA Global Autonomous Language
Exploitation (pp. 745-843). New York : Springer.

Dreuw, P., Ney, H., Pérez, G. M., Crasborn, O., Piater, J. H., Moya,
J. M., & Wheatley, M. (2010). The SignSpeak project-bridging
the gap between signers and speakers. In N. Calzolari, K. Choukri, B.
Maegaard, J. Mariani, J. Odijk, S. Piperidis, ... D. Tapias (Eds.),
LREC 2010. Proceedings of the Seventh International Conference
on Language Resources and Evaluation, (pp. 3604-3608). Malta :
Valletta, May 17-23.

180



Ebersbach, A., Glaser, M., & Heigl, R. (2006). Wiki: Web Collaboration.
Heidelberg : Springer Science & Business Media.

Efthimiou, E., Fotinea, SE., Hanke, T., Glauert, J., Bowden,
R., Braffort, A., ... Lefebvre-Albaret, F. (2012). Sign
language technologies and resources of the Dicta-Sign project. In O.
Crasborn, E. Efthimiou, E. Fotinea, T. Hanke, J. Kristoffersen, &
J. Mesch (Eds.), LREC 2012. Proceedings of the 5th Workshop on
the Representation and Processing of Sign Languages: Interactions
between Corpus and Lexicon, (pp. 37-44). Turkey : Istanbul, May
21-27.

Ehrhardt, U., Davies, B., Thomas, N., Sheard, M., Glauert, J.,
Elliott, R., ... Wells, M. (2010). Animating sign language: The
eSIGN approach (Technical Report). Retrieved October 20, 2014,
from http://www.visicast.sys.uea.ac.uk/papers/esignapproach.pdf

Elliott, R., Glauert, J., Jennings, V., & Kennaway, J. (2004). An
overview of the SiGML notation and SiGMLSigning software system.
In O. Streiter, A. Costa, C. Retoré, & C. Vettori, (Eds.), LREC
2004. Proceedings of the First Workshop on the Representation and
Processing of Sign Languages, (pp. 98-104). Portugal : Lisbon, May
30.

Elliott, R., Glauert, J., Kennaway, J., Marshall, I., & Safar, E.
(2008). Linguistic modelling and language-processing technologies
for avatar-based sign language presentation. Universal Access in the
Information Society, 6 (4), 375-391.

Ertuğrul, B. S., Gürpınar, C., Kıvrak, H., & Köse, H. (2013). Gesture
recognition for humanoid assisted interactive sign language tutoring.
In B. Özmen, & A. Hocanın (Eds.), SIU 2013. Proceedings of the 21st
Signal Processing and Communications Applications Conference, (pp.
1-4). Turkey : Haspolat, April 24-26.

Ertuğrul, B. S., Kıvrak, H., Dağlarli, E., Kulaglic, A., Tekelioğlu,
A., Kavak, ... Köse, H. (2015). iSign: interaction games
for humanoid assisted sign language tutoring. Intelligent Assistive
Robots: Recent Advances in Assistive Robotics for Everyday Activities
(pp. 157-184). Switzerland : Springer International Publishing.

Eryiğit, G. (2007). ITU treebank annotation tool. In B. Boguraev, N. Ide,
A. Meyers, S. Nariyama, M. Stede, J. Wiebe, & G. Wilcock (Eds.),
ACL 2007. Proceedings of the Linguistic Annotation Workshop, (pp.
117-120). Czech Republic : Prague, June 28-29.

Eryiğit, G. (2012). The impact of automatic morphological analysis &
disambiguation on dependency parsing of Turkish. In N. Calzolari, K.
Choukri, T. Declerck, M. U. Dogan, B. Maegaard, J. Mariani, ... S.
Piperidis (Eds.), LREC 2012. Proceedings of the Eight International
Conference on Language Resources and Evaluation, (pp. 1960-1965).
Turkey : Istanbul, May 21-27.

181



Eryiğit, G. (2014). ITU Turkish NLP web service. In S. Wintner, M. Tadia,
& B. Babych (Eds.), EACL 2014. Proceedings of the Demonstrations
at the 14th Conference of the European Chapter of the Association
for Computational Linguistics, (pp. 1-4). Sweden : Gothenburg, April
26-30.

Eryiğit, G., & Oflazer, K. (2006). Statistical dependency parsing of
Turkish. In E. Agirre, S. Balari, & E. Pianta (Eds.), EACL 2006.
Proceedings of the Demonstrations at the 14th Conference of the
European Chapter of the Association for Computational Linguistics,
(pp. 89-96). Italy : Trento, April 26-30.

Eryiğit, G., & Pamay, T. (2014). ITU validation set for Metu-Sabancı
Turkish treebank. TBV Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi,
7 (1-8), 103-106.

Eryiğit, G., Nivre, J., & Oflazer, K. (2008). Dependency parsing of
Turkish. Computational Linguistics, 34 (3), 357-389.

Fellbaum, C. (1998). WordNet: An Electronic Lexical Database. Cambridge,
MA: MIT

Galley, M., Hopkins, M., Knight, K., & Marcu, D. (2004). What’s
in a translation rule? In D. Marcu, S. Dumais, & S. Roukos (Eds.),
HLT-NAACL 2004. Proceedings of the Human Language Technology
Conference of the North American Chapter of the Association for
Computational Linguistics, (pp. 273-280). Massachusetts, USA :
Boston, May 2-7.

Galley, M., Graehl, J., Knight, K., Marcu, D., DeNeefe, S.,
Wang, W., & Thayer, I. (2006). Scalable inference and training
of context-rich syntactic translation models. In N. Calzolari, C.
Cardie, & P. Isabelle (Eds.), COLING-ACL 2006. Proceedings of the
21st International Conference on Computational Linguistics and 44th
Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics,
(pp. 961-968). Australia : Sydney, July 17-21.

Gökgöz, K. (2013). Negation in Turkish Sign Language: The syntax
of nonmanual markers. In A. Herrmann, & M. Steinbach (Eds.),
Nonmanuals in Sign Language (Vol. 53, pp. 47-72). Philadelphia :
John Benjamins Publishing

Grady, B., James, R., & Ivar, J. (1999). The Unified Modeling Language
User Guide. Boston, MA : Addison Wesley

Grieve-Smith, AB. (2002). Signsynth: A sign language synthesis
application using Web3D and Perl. In I. Wachsmuth, & T. Sowa
(Eds.), Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction
(pp. 134-145). Heidelberg : Springer

Hakkani-Tür, D., Oflazer, K., & Tür, G. (2002). Statistical
morphological disambiguation for agglutinative languages. Journal of
Computers and Humanities, 36 (4), 381-410.

182



Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (2014). Cohesion in English. Oxford,
UK: Routledge.

Hanke, T. (2004). HamNoSys-Representing sign language data in language
resources and language processing contexts. In O. Streiter, A. Costa,
C. Retoré, & C. Vettori, (Eds.), LREC 2004. Proceedings of the First
Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages,
(pp. 98-104). Portugal : Lisbon, May 30.

Hitzler, P., Krötzsch, M., Parsia, B., Patel-Schneider,
P. F., & Rudolph, S. (2009). OWL 2
Web Ontology Language Primer. Retrieved from
https://www.w3.org/TR/2009/REC-owl2-primer-20091027.

Hsu, M. H., & Chen, H. H. (2006). Information retrieval with
commonsense knowledge. In E. N. Efthimiadis, S. Dumais, D.
Hawking, & K. Järvelin, (Eds.), SIGIR 2006. Proceedings of the
29th Annual International ACM SIGIR Conference on Research and
Development in Information Retrieval, (pp. 651-652). USA : Seattle,
August 6-10.

Huang, Z., Eliëns, A., & Visser, C. (2004). STEP: a scripting language for
embodied agents. In H. Prendinger, & M. Ishizuka (Eds.), Life-Like
Characters (pp. 87-109). Heidelberg : Springer-Verlag

Huenerfauth, M. (2004). A multi-path architecture for machine translation
of English text into American Sign Language animation. In D. Marcu,
S. Dumais, & S. Roukos (Eds.), HLT-NAACL 2004. Proceedings
of the Student Research Workshop at Human Language Technology
Conference of the North American Chapter of the Association for
Computational Linguistics, (pp. 25-30). Massachusetts, USA : Boston,
May 2-7.

Hutchins, WJ., & Somers, HL. (1992). An introduction to machine
translation. London : Academic Press.

İlgen, B., Adali, E., & Tantuğ, AC. (2012). The impact of collocational
features in Turkish word sense disambiguation. In J. Barata, L.
Horváth, & J. Martins (Eds.), INES 2012. Proceedings of the IEEE
16th International Conference on Intelligent Engineering Systems ,
(pp. 527-530). Portugal : Lisbon, June 13-15.

Johnston, T. (2010). From archive to corpus: transcription and annotation
in the creation of signed language corpora. International Journal of
Corpus Linguistics, 15 (1), 106-131.

Johnston, TA., & Wilkin, P. (1989). Auslan dictionary: A dictionary
of the sign language of the Australian Deaf community. Australia:
Deafness Resources.

Kennaway, J., Glauert, JR., & Zwitserlood, I. (2007). Providing signed
content on the internet by synthesized animation. ACM Transactions
on Computer-Human Interaction (TOCHI), 14 (3), 15.

183



Keskin, C., & Akarun, L. (2009). Input-output HMM based 3D hand
gesture recognition and spotting for generic applications. Pattern
Recognition Letters, 30 (12), 1086-1095.

Kiefer, M., & Pulvermüller, F. (2012). Conceptual representations
in mind and brain: theoretical developments, current evidence and
future directions. Cortex, 48 (7), 805-825.

Koehn, P. (2009). Statistical Machine Translation. Cambridge : Cambridge
University Press.

Koehn, P., Hoang, H., Birch, A., Callison-Burch, C., Federico, M.,
Bertoldi, ... Zens, R. (2007). Moses: Open source toolkit for
statistical machine translation. In S. Ananiadou (Ed.), ACL 2007.
Proceedings of the 45th Annual Meeting of the ACL on Interactive
Poster and Demonstration Sessions, (pp. 177-180). Czech Republic :
Prague, June 25-27.

Koizumi, A., Sagawa, H., & Takeuchi, M. (2002). An annotated
Japanese Sign Language corpus. In N. Calzolari, K. Choukri,
B. Maegaard, J. Mariani, A. M. Municio, D. Tapias, & A.
Zampolli(Eds.), LREC 2002. Proceedings of the Third International
Conference on Language Resources and Evaluation, (pp. 927-930).
Spain : Las Palmas, May 29-31.

Köse, H., & Yorganci, R. (2011). Tale of a robot: Humanoid robot assisted
sign language tutoring. In N. Pollard, J. Morimoto, & T. Asfour
(Eds.), LREC 2002. Proceedings of the 11th IEEE-RAS International
Conference on Humanoid Robots, (pp. 105-111). Slovenia : Bled,
October 26-28.

Köse, H., Yorganci, R., Algan, EH., & Syrdal, DS. (2012). Evaluation
of the robot assisted sign language tutoring using video-based studies.
International Journal of Social Robotics, 4 (3), 273-283.

Kubuş, O. (2008). An analysis of Turkish Sign Language (TİD) phonology
and morphology (Master’s thesis). Middle East Technical University,
Graduate School of Informatics, Ankara.

Lavie, A., Denkowski, M. J. (2009). The METEOR metric for
automatic evaluation of machine translation. Machine Translation,
23 (2), 105-115.

Leeson, L., Saeed, J., Leonard, C., Macduff, A., & Byrne-Dunne,
D. (2006). Moving heads and moving hands: Developing a digital
corpus of Irish Sign Language: The ‘Signs of Ireland’ corpus
development project. In IT&T 2006. Proceedings of the 6th Annual
IT&T Conference, (pp. 33-43). Ireland : Carlow, October 25-26.

Lesk, M. (1986). Automatic sense disambiguation using machine readable
dictionaries: How to tell a pine cone from an ice cream cone. In
V. DeBuys (Ed.), SIGDOC 1986. Proceedings of the 5th Annual

184



International Conference on Systems Documentation, (pp. 24-26).
Toronto : Canada, October 26-28.

Levenshtein, V. I. (1966). Binary codes capable of correcting deletions,
insertions, and reversals. Soviet Physics Doklady, 10 (8), 707-710.

Liddell, S. K. (2003). Grammar, gesture, and meaning in American Sign
Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Liddell, S. K., Vogt-Svendsen, M., & Bergman, B. (2007). A
Crosslinguistic Comparison of Buoys. Evidence from American,
Norwegian, and Swedish Sign Language. In O. A. Crasborn,
M. Vermeerbergen, & L. Leeson (Eds.), Simultaneity in Signed
Languages: Form and Function (Vol. 281, pp. 187-215). Amsterdam
: John Benjamins Publishing.

Lieberman, H., Faaborg, A., Daher, W., & Espinosa, J., (2005). How
to wreck a nice beach you sing calm incense. In R. S. Amant, J. Riedl,
& A. Jameson (Eds.), IUI ’05. Proceedings of the 10th International
Conference on Intelligent User Interfaces, (pp. 105-111). USA : San
Diego, January 9-12.

Lieto, A. (2014). A computational framework for concept representation
in cognitive systems and architectures: Concepts as heterogeneous
proxytypes. Procedia Computer Science, 41, 6-14.

López-Colino, FJ., & Colás, J. (2011). The synthesis of LSE classifiers:
From representation to evaluation. Journal of Universal Computer
Science, 17 (3), 399-425.

López-Colino, F., & Colás, J. (2012). Hybrid paradigm for Spanish
Sign Language synthesis. Universal Access in the Information Society,
11 (2), 151-168.

López-Ludeña, V., González-Morcillo, C., López, J., Ferreiro, E.,
Ferreiros, J., & San-Segundo, R. (2014). Methodology for
developing an advanced communications system for the deaf in a new
domain. Knowledge-Based Systems, 56, 240-252.

Makaroğlu, B. (2012). Türk işaret dilinde soru: Kaş hareketlerinin dilsel
çözümlemesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.

Mathur, G., & Rathmann, C. (2012). Verb agreement. In R. Pfau,
M. Steinbach, & B. Woll (Eds.), Sign language: An international
handbook (pp. 136-157). Berlin: Walter de Gruyter.

McCrae, J., Spohr, D., & Cimiano, P. (2011). Linking lexical resources
and ontologies on the semantic web with Lemon. In G. Antoniou, M.
Grobelnik, E. Simperl, B. Parsia, D. Plexousakis, P. D. Leenheer, &
J. Pan (Eds.), ESWC 2011. Proceedings of the 8th Extended Semantic
Web Conference, (pp. 245-259). Greece : Crete, May 29-June 2.

185



Megyesi, B., Dahlqvist, B., Pettersson, E., & Nivre, J. (2008).
Swedish-Turkish Parallel Treebank. In N. Calzolari, K. Choukri,
B. Maegaard, J. Mariani, J. Odijk, S. Piperidis, & D. Tapias
(Eds.), LREC 2008. Proceedings of the Sixth International Conference
on Language Resources and Evaluation, (pp. 470-473). Morocco :
Marrakech, May 28-30.

Miles, M. (2000). Signing in the Seraglio: mutes, dwarfs and jestures at the
Ottoman Court 1500-1700, Disability & Society. 15 (1), 115-134.

Miller, G. A. (1995). WordNet: a lexical database for English.
Communications of the ACM, 38 (11), 39-41.

Moore, R. C. (2002). Fast and accurate sentence alignment of bilingual
corpora. In S. D. Richardson (Ed.), AMTA ’02. Proceedings of the
5th Conference of the Association for Machine Translation in the
Americas on Machine Translation, (pp. 135-144). USA : Tiburon,
October 8-12.

Morris, J., & Hirst, G. (1991). Lexical cohesion computed by thesaural
relations as an indicator of the structure of text. Computational
Linguistics, 17 (1), 21-48.

Morrissey, S., & Way, A. (2013). Manual labour: tackling machine
translation for sign languages. Machine Translation, 27 (1), 25-64.

Nießen, S., Och, F. J., Leusch, G., Ney, H. (2000). An evaluation tool for
machine translation: Fast evaluation for MT research. In N. Calzolari,
G. Carayannis, K. Choukri, H. Höge, B. Maegaard, J. Mariani, & A.
Zampolli(Eds.), LREC 2000. Proceedings of the Second International
Conference on Language Resources and Evaluation, (pn. 278). Greece
: Athens, May 31-June 2.

Nilsson, J., Riedel, S., & Yuret, D. (2007). The CoNLL 2007 shared task
on dependency parsing. In J. Eisner (Ed.), EMNLP-CoNLL 2007.
Proceedings of the Joint Conference on Empirical Methods in Natural
Language Processing and Computational Natural Language Learning,
(pp. 915-932). Czech Republic : Prague, June 28-30.

Nivre, J., de Marneffe, M. C., Ginter, F., Goldberg, Y., Hajic, J.,
Manning, C. D., ... Zeman, D. (2016). Universal dependencies
v1: A multilingual treebank collection. In N. Calzolari, K. Choukri, T.
Declerck, S. Goggi, M. Grobelnik, B. Maegaard, ... S. Piperidis (Eds.),
LREC 2016. Proceedings of the Tenth International Conference on
Language Resources and Evaluation, (pp. 1659-1666). Slovenia :
Portoroz, May 23-28.

Och, F. J., & Ney, H. (2003). A systematic comparison of various statistical
alignment models. Computational Linguistics, 29 (1), 19-51.

Oflazer, K. (1994). Two-level description of Turkish morphology. Literary
and Linguistic Computing, 9 (2), 137-148.

186



Oflazer, K. (2003). Dependency parsing with an extended finite-state
approach, Computational Linguistics, 29 (4), 515-544.

Oflazer, K., Say, B., Hakkani-Tür, D. Z., & Tür, G. (2003a). Building
a Turkish treebank, In A. Abeillé (Ed.), Treebanks: Building and
Using Parsed Corpora (pp. 261-277). Netherlands : Kluwer Academic
Publishers.

Orhan, Z., & Altan, Z. (2005). Determining effective features for word
sense disambiguation in Turkish. Journal of Electrical & Electronics
Engineering (IU-JEEE), 5 (2), 1341-1352.

Othman, A., Tmar, Z., & Jemni, M. (2012). Toward developing a very
big sign language parallel corpus. In K. Miesenberger, A. Karshmer,
P. Penaz, & W. Zagler (Eds.), ICCHP 2012. Proceedings of the 13th
International Conference on Computers for Handicapped Persons,
(pp. 192-199). Austria : Linz, July 11-13.

Othman, A., & Hamdoun, R. (2013). Toward a new transcription
model in XML for sign language processing based on gloss
annotation system. In M. Jemni (Ed.), ICTA 2013. Proceedings of the
Fourth International Conference on Information and Communication
Technology and Accessibility, (pp. 1-5). Tunisia : Hammamet,
October 24-26.

Östling, R., Börstell, C., Gaärdenfors, M. & Wirén, M. (2017).
Universal Dependencies for Swedish Sign Language. In J. Tiedemann
(Ed.), NoDaLiDa 2017. Proceedings of the 21st Nordic Conference
on Computational Linguistics, (pp. 303-308). Sweden : Gothenburg,
May 23-24.

Özsoy, S., Arık, E., Göksel, A., Kelepir, M., & Nuhbalaoğlu,
D. (2013). Documenting Turkish Sign Language: A report on a
research project. In E. Arık (Ed.), Current Directions in Turkish
Sign Language Research (pp. 55-70). Newcastle: Cambridge Scholars
Publishing.

Özsoy, S., Kelepir, M., Nuhbalaoğlu, D., & Hakgüder, E. (2014).
Commands in Turkish Sign Language. Gengo Kenkyu, 146, 13-30.

Pamay, T., Sulubacak, U., Torunoğlu-Selamet, D., & Eryiğit, G.
(2015). The annotation process of the ITU web treebank. In M. Jemni
(Ed.), NAACL 2015. Proceedings of the 9th Linguistic Annotation
Workshop, (pp. 95-101). USA : Denver, June 5.

Papineni, K., Roukos, S., Ward, T., & Zhu, W. J. (2002). BLEU:
a method for automatic evaluation of machine translation. In P.
Isabelle (Ed.), ACL ’02. Proceedings of the 40th Annual Meeting
on Association for Computational Linguistics, (pp. 311-318). USA
: Philadelphia, July 7-12.

187



Patwardhan, S., Banerjee, S., & Pedersen, T. (2003). Using
measures of semantic relatedness for word sense disambiguation. In A.
Gelbukh (Ed.), CICLing 2003. Proceedings of the Fourth International
Conference on Intelligent Text Processing and Computational
Linguistics, (pp. 241-257). Mexico : Mexico City, February 16-22.

Pfau, R., & Quer, J. (2010). Nonmanuals: Their grammatical and prosodic
roles. In D. Brentari (Ed.), Sign Languages (pp. 381-402). Cambridge
: Cambridge University Press.

Prillwitz, S., Leven, R., Zienert, H., Hanke, T., Henning, J.
(1989). HamNoSys: Version 2.0; Hamburg Notation System for Sign
Languages; An Introductory Guide. Atlanta, Georgia : Signum Press.

Prillwitz, S., Hanke, T., König, S., Konrad, R., Langer, G.,
& Schwarz, A. (2008). DGS corpus project-development of a
corpus based electronic dictionary German Sign Language/German.
In O. Crasborn, E. Efthimiou, T. Hanke, E. D. Thoutenhoofd, &
I. Zwitserlood (Eds.), LREC 2008. Proceedings of the 3rd Workshop
on the Representation and Processing of Sign Languages:Interactions
between Corpus and Lexicon, (pp. 159-164). Morocco : Marrakech,
May 28-30.

Quer, J., Cecchetto, C., Donati, C., Kelepir, M., Pfau, R., &
Steingbach, M. (Eds.). (2017, baskıda). SignGram Blueprint: A
guide to sign language grammar writing. Berlin: Mouton de Gruyter.

Rijsbergen, C. J. V. (1979). Information Retrieval. Newton, MA:
Butterworth-Heinemann.

Sáfár, É., & Marshall, I. (2001). The architecture of an English text to
sign languages translation system. In R. Mitkov (Ed.), RANLP 2001.
Proceedings of the Recent Advances in Natural Language Processing,
(pp. 223-228). Bulgaria : Tzigov, September 5-7.

Sak, H., Güngör, T., & Saraçlar, M. (2007). Morphological
disambiguation of Turkish text with perceptron algorithm. In A.
Gelbukh (Ed.), CICLing 2007. Proceedings of the 8th International
Conference on Intelligent Text Processing and Computational
Linguistics, (pp. 107-118). Mexico : Mexico City, February 18-24.

San-Segundo, R., Montero, J. M., Macías-Guarasa, J., Córdoba,
R., Ferreiros, J., & Pardo, J. M. (2008). Proposing a speech to
gesture translation architecture for Spanish deaf people. Journal of
Visual Languages & Computing, 19 (5), 523-538.

San-Segundo, R., Lopez, V., Martin, R., Sanchez, David, & Garcia,
A. (2010). Language resources for Spanish - Spanish Sign Language
(LSE) translation. In P. Dreuw, E. Efthimiou, T. Hanke, T. Johnston,
G. M. Ruiz, & A. Schembri (Eds.), LREC 2010. Proceedings of the 4th
Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages,
(pp. 208-211). Malta : Valletta, May 17-23.

188



Savary, A., Sailer, M., Parmentier, Y., Rosner, M., Rosén, V.,
Przepiórkowski, A., ... Sangati, F. (2015). PARSEME-Parsing
and multiword expressions within a European multilingual network.
In Z. Vetulani, & J. Mariani (Eds.), LTC 2015. Proceedings of the 7th
Language & Technology Conference: Human Language Technologies
as a Challenge for Computer Science and Linguistics, (pp. 208-211).
Poland : Poznan, November 27-29.

Schembri, A., Fenlon, J., Rentelis, R., Reynolds, S., & Cormier,
K. (2013). Building the British Sign Language Corpus. Language
Documentation & Conservation, 7, 136-154.

Şeker, G. A., & Eryiğit, G. (2017). Extending a CRF-based named entity
recognition model for Turkish well formed text and user generated
content. Semantic Web Journal, 8 (5), 625-642.

Sevinç, A. (2006). Grammatical relations and word order in Turkish Sign
Language (TID) (Master’s thesis). Middle East Technical University,
Graduate School of Informatics, Ankara.

Snover, M., Dorr, B., Schwartz, R., Micciulla, L., & Makhoul,
J. (2006). A study of translation edit rate with targeted human
annotation. In N. Habash, & A. Lavie (Eds.), AMTA ’06. Proceedings
of the 7th Conference of the Association for Machine Translation
in the Americas on Machine Translation, (pp. 223-231). USA :
Cambridge, August 8-12.

Stein, D., Bungeroth, J., & Ney, H. (2006). The architecture of
an English-text-to-sign-languages translation system. In V. Hansen
(Ed.), EAMT 2006. Proceedings of the 11th Conference on European
Association for Machine Translation, (pp. 169-177). Norway : Oslo,
June 19-20.

Stocky, T., Faaborg, A., & Lieberman, H. (2004). A commonsense
approach to predictive text entry. In E. Dykstra-Erickson, & M.
Tscheligi (Eds.), CHI’04. Proceedings of the Conference on Human
Factors in Computing Systems, (pp. 1163-1166). Austria : Vienna,
April 24-29.

Stokoe, W. C. (1960). Sign language structure: An outline of the visual
communication systems of the American deaf. Studies in Linguistics,
8, 1-75.

Su, H. Y., & Wu, C. H. (2009). Improving structural statistical machine
translation for sign language with small corpus using thematic role
templates as translation memory. IEEE Transactions on Audio,
Speech, and Language Processing, 17 (7), 1305-1315.

Sulubacak, U., Eryiğit, G., & Pamay, T. (2016a). A revisited Turkish
dependency treebank. In B. Karaoğlan, T. Kışla, & S. Kumova (Eds.),
TurCLing 2016. Proceedings of the First International Conference on

189



Turkic Computational Linguistics, (pp. 1-6). Turkey : Konya, April
3-9.

Sulubacak, U., Gokirmak, M., Tyers, F., Çöltekin, Ç., Nivre, J.,
& Eryiğit, G. (2016b). Universal dependencies for Turkish. In
Y. Matsumoto, & R. Prasad (Eds.), COLING 2016. Proceedings of
the 26th International Conference on Computational Linguistics, (pp.
3444-3454). Japan : Osaka, December 11-17.

Sutton, V. (1999). Researcher’s resources: Sign writing. Sign Language &
Linguistics, 2 (2), 271-281.

Tesnière, L. (1959). Eléments de syntaxe structurale. Paris : Librairie C.
Klincksieck.

Tillmann, C., Vogel, S., Ney, H., Zubiaga, A., & Sawaf, H.
(1997). Accelerated DP based search for statistical translation. In Y.
Matsumoto, & R. Prasad (Eds.), EUROSPEECH 1997. Proceedings
of the Fifth European Conference on Speech Communication and
Technology, (pp. 2667-2670). Greece : Rhodes, September 22-25.

Tinsley, J., Hearne, M., & Way, A. (2009). Exploiting parallel treebanks
to improve phrase-based statistical machine translation. In A.
Gelbukh (Ed.), CICLing 2009. Proceedings of the 10th International
Conference on Intelligent Text Processing and Computational
Linguistics, (pp. 318-331). Mexico : Mexico City, March 1-7.

Uchimoto, K., Zhang, Y., Sudo, K., Murata, M., Sekine, S., &
Isahara, H. (2004). Multilingual aligned parallel treebank corpus
reflecting contextual information and its applications. In G. Sérasset
(Ed.), MLR 2004. Proceedings of the Workshop on Multilingual
Linguistic Resources, (pp. 63-70). Switzerland : Geneva, August 28.

Van Zijl, L., & Combrink, A. (2006). The South African sign language
machine translation project: Issues on non-manual sign generation.
In J. Bishop, & D. Kourie (Eds.), SAICSIT ’06. Proceedings of
the Annual Research Conference of the South African Institute of
Computer Scientists and Information Technologists on IT Research in
Developing Countries, (pp. 127-134). South Africa : Somerset West,
October 9-11.

Vasilescu, F., Langlais, P., & Lapalme, G. (2004). Evaluating variants of
the Lesk approach for disambiguating words. In M. Lino, M. Xavier,
F. Ferreira, R. Costa, & R. Silva (Eds.), LREC 2004. Proceedings
of the 4th International Conference on Language Resources and
Language Evaluation, (pp. 633-636). Portugal : Lisbon, May 26-28.

Veale, T., Conway, A., & Collins, B. (1998). The challenges of
cross-modal translation: English-to-sign-language translation in the
Zardoz system. Machine Translation, 13 (1), 81-106.

190



Wang, QF., Cambria, E., Liu, CL., & Hussain, A. (2013). Common
sense knowledge for handwritten Chinese text recognition. Cognitive
Computation, 5 (2), 234-242.

Wittenburg, P., Brugman, H., Russel, A., Klassmann, A.,
& Sloetjes, H. (2006). ELAN: a professional framework for
multimodality research. In N. Calzolari, A. Gangemi, B. Maegaard,
J. Mariani, J. Odijk, & D. Tapias (Eds.), LREC 2006. Proceedings
of the Fifth International Conference on Language Resources and
Evaluation, (pp. 1556-1559). Italy : Genoa, May 22-28.

Wu, C. H., Su, H. Y., Chiu, Y. H., & Lin, C. H. (2007). Transfer-based
statistical translation of Taiwanese Sign Language using PCFG, ACM
Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP),
6 (1), 1.

Yarowsky, D. (1995). Unsupervised word sense disambiguation rivaling
supervised methods. In H. Uszkoreit (Ed.), ACL 1995. Proceedings
of the 33rd Annual Meeting on Association for Computational
Linguistics, (pp. 189-196). USA : Cambridge, June 26-30.

Yüret, D., & Türe, F. (2006). Learning morphological disambiguation
rules for Turkish. In R. C. Moore, J. Bilmes, J. Chu-Carroll, &
M. Sanderson (Eds.), HLT-NAACL 2006. Proceedings of the Human
Language Technology Conference of the North American Chapter of
the Association for Computational Linguistics, (pp. 328-334). USA :
New York, June 4-9.

Yuret, D., & Yatbaz, M. A. (2010). The noisy channel model for
unsupervised word sense disambiguation. Computational Linguistics,
36 (1), 111-127.

Zeshan, U. (2002). Sign language in Turkey: The story of a hidden language,
Turkic Languages, 6 (2), 229-274.

Zeshan, U. (2003). Aspects of Türk işaret dili (Turkish Sign Language).
Sign Language & Linguistics, 6 (1).

Zhao, L., Kipper, K., Schuler, W., Vogler, C., Badler, N., & Palmer,
M. (2000). A machine translation system from English to American
Sign Language. In J. S. White (Ed.), AMTA ’00. Proceedings of the
4th Conference of the Association for Machine Translation in the
Americas on Machine Translation, (pp. 54-67). Mexico : Cuernavaca,
October 10-14.

Zwitserlood, I. (2012). Classifiers. In R. Pfau, M. Steinbach, & B. Woll
(Eds.), Sign language: An international handbook (pp. 158-186).
Berlin: Walter de Gruyter.

Zwitserlood, I., Perniss, P., & Özyürek, A. (2012). An empirical
investigation of expression of multiple entities in Turkish Sign
Language (TİD): Considering the effects of modality. Lingua, 122 (14),
1636-1667.

191



EKLER

EK A.1 : Terimler Sözlüğü
EK A.2 : ELAN TİD Dosyası Örneği
EK A.3 : TİD Sözlük Mimarisi Akış Diyagramları

192



193



EK A.1 Terimler Sözlüğü

Bu bölümde tez içerisinde kullanılan Türkçe terimlerin literatürde yer alan
İngilizce karşılıkları verilmektedir.

Çizelge A.1 : Terimler sözlüğü.

Türkçe İngilizce
Açılma Decompression
Ağaçyapılı Derlem Treebank
Ağaçyapılı Bağlılık Derlemi Dependency Treebank
Akıcılık Fluency
Anlamsal Bilgi Semantics
Anlamsal İşaretçi Semantic Pointer
Anlamsal Temsil Semantic Representation
Ayrıştırma Parsing
Ayrıştırma Ağacı Parse Tree
Bağlılık Ağacı Dependency Tree
Bağlılık Başı Dependency Head
Bağlılık Çözümlemesi Dependency Analysis
Bağlılık Ayrıştırması Dependency Parsing
Baskın El Dominant Hand
Baskın Olmayan El Non-dominant Hand
Biçimbilim Morphology
Biçimbilim Çözümleme Morphological Analysis
Biçimbilim Belirsizlik Giderme Morphological Disambiguation
Biçimleme Markup
Biçimbirim Morpheme
Bilişimsel Dilbilim Computational Linguistic
Bilgi Temsili Knowledge Representation
Çekim Kümesi Inflectional Group
Çift Uyumlu Double Agreement
Dayanak Buoy
Denetimli Öğrenme Supervised Learning
Doğal Dil Ayrıştırması Natural Language Parsing
Doğal Dil İşleme Natural Language Processing
Duyarlılık Recall
Eldışı Non-manual
Eşsiz Unique
Eşsiz Tanımlayıcı Unique Identifier
Etiketsiz Bağlılık Başarımı Unlabeled Accuracy Score
Etiketli Bağlılık Başarımı Labeled Accuracy Score
Etiket Başarımı Label Accuracy
Etkilenen Patient
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Çizelge A.1 (devam): Terimler sözlüğü.

Türkçe İngilizce
Gevşek-bağlı Loosely-coupled
Gönderge Referent
Görsel-hareketli Dil Visual-gestural Language
Görünüm Bilgisi Surface Form
Gösterme Pointing
Heterojen Vekil-türler Heterogeneous Proxytypes
İlişkisel Veri Tabanı Relational Database
İnsan-tarafından-okunur Human-readable
İşaret Dili Sign Language
İşaret Dili Animasyonu Sign Language Animation
İşaret Dili Tanıma Sign Language Recognition
İsteş Reciprocal
İşitsel-sesli dil Auditory-vocal language
Kavramsallaştırma Conceptualization
Kaynaşma Incorporation
incorporation Kesinlik Precision
Konumdan Bağımsız Hata Oranı Position Independent Error Rate
Konuşma Dili Spoken Language
Konuşma Tanıma Speech Recognition
Makine Çevirisi Machine Translation
Makine-okunur Machine-readable
Makine Öğrenmesi Machine Learning
Metinden Konuşma Üretimi Text to Speech
Örün Web
Sesbilimi Phonology
Ses tanıma Speech Recognition
Sıkıştırma Compression
Sonlu Durumlu Dönüştürücüler Finite State Transducers
Söylem Discourse
Sözce Utterance
Sözcük Anlam Belirsizliği Giderme Word Sense Disambiguation
Sözcük Etiketleyici POS Tagger
Sözcük Hata Oranı Word Error Rate
Sözcük Türü Parts-of-speech
Sözcüksel Lexical
Sözdizim Syntax
Sözdizimsel Syntactic
Sözcük-tabanlı Gloss-based
Sınıflandırıcı Classifier
Tek Uyumlu Single Agreement
Tümce-tabanlı Phrase-based
Türetim Sınırı Derivational Boundary
Uydu-İye Dependent-Head
Uzamsal Spatial
Varlık İsmi Tanıma Named Entity Recognition
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Çizelge A.1 (devam): Terimler sözlüğü.

Türkçe İngilizce
Yalın Eylem Plain Verb
Yapan Agent
Yapay Zeka Tam AI-complete
Yazı Dili Written Language
Yeterlilik Adequacy
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EK A.2 ELAN TİD Dosyası Örneği

Şekil B.1 ve Şekil B.2 de “Oyun oynarken mutlu oluyorum.” Türkçe cümlesinin
çevirisi olarak oluşturulan TİD sözcesinin ELAN yazılımında işaretlenmesi
sonucunda oluşan “tid” uzantılı dosya örneği sunulmuştur

Şekil B.1 : ELAN TİD Dosyası Örneği
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Şekil B.2 : ELAN TİD Dosyası Örneği Devam
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EK A.3 TİD Sözlük Mimarisi Akış Diyagramları

Şekil C.1 : TİD sözlük genel kullanıcı akış diyagramı.
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Şekil C.2 : TİD sözlük kayıtlı kullanıcı ana akış.
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Şekil C.3 : TİD sözlük kayıtlı kullanıcı ana akış devam.
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