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ÖZET 
 
Bir dildeki sözcüklerin hecelenmesi işlemi, Doğal Dil 
İşleme’nin önemli konularındandır. Bu çalışmada, 
Türkçe sözcükleri heceleyen bir algoritma 
geliştirilmiştir. Önerilen algoritma MATLAB 
kullanılarak beş farklı Türkçe külliyat üzerinde test 
edilmiştir. Test sonuçlarına göre her bir külliyatın ilk 
2000 sözcüğü için algoritmanın hatalı heceleme  
oranının  yaklaşık %0 olduğu gözlemlenmiştir. 
Çalışmanın sonraki adımında istatistiksel n-gram dil 
modelleri kullanılarak, Türkçe hece istatistiği 
çıkartılmıştır. Her bir hecenin n-gram  frekansları ile 
hece uzunlukları hesaplatılmıştır ve Türkçe’deki 
ortalama hece uzunluğu  tespit edilmiştir.   
 
ABSTRACT 
 
One of the subjects of Natural Language Processing 
is to spell out the words by syllables.  In this study, 
firstly, Turkish Automatic Spelling Algorithm is 
developed for spelling of Turkish words. The 
algorithm is implemented with Matlab and  tested 
over 5 different corpora. The results show that the 
algorithm's error rate is 0%  for the first 2000 Turkish 
words in each corpus. Then we calculate the total 
number of syllables and the number of syllables in 
Turkish for each corpus. The frequency of each 
syllable is analyzed. The syllable length distribution 
over each corpus and the average syllable length are 
determined.  
 
Anahtar Kelimeler: Türkçe heceleme sistemi, 
istatistiksel dil modelleri, n-gram, n-gram dil modeli, 
hece uzunlukları 
 
1. GİRİŞ 
 
Bir dilin özelliklerinin belirlenmesi, otomatik dil 
tespiti, metin içindeki yazımı hatalı sözcüklerin 
belirlenmesi, sözcüklerin hecelenmesi ve otomatik 
metin özeti gibi Doğal Dil İşleme Sistemlerinin 
geliştirilimi için önem kazanır. Bununla beraber, optik 
karakter tanıma, kriptoloji, veri sıkıştırma, ses 
sentezleme ve tanıma konuları için de dil 
özelliklerinin bilinmesi büyük fayda sağlar.  Ancak  
Türkçe dili için, bir doğal dil işleme sistemi 
geliştirmek dilin yapısından dolayı zordur. Dilin 

doğasından kaynaklanan güçlükleri ortadan 
kaldırabilmek için farklı tekniklere ihtiyaç duyarız. Bu 
anlamda, bu çalışma Türkçe sözcüklerin hecelenmesi 
ve istatistiklerinin çıkarılabilmesi için yeni bir 
yaklaşım önermektedir.  
 
Hece istatistiklerinin çıkarılması için istatistiksel        
n-gram dil modelleri oluşturulmuştur. İstatistiksel dil 
modelleriyle Türkçe külliyatta bulunan sözcükler 
içinde hecelerin art arda gelme ihtimalleri 
hesaplanmıştır. İstatistiksel dil modellerinde, sözcük 
tabanlı yaklaşımları gerçekleştiren 
çalışmalar[4][5][6][7][9] Türkçe için yeterince uygun 
değildir. Bundan dolayı sözcük tabanlı çalışmalardan 
ziyade hece tabanlı yaklaşımların kullanılmasının 
daha elverişli olduğu düşünülmüştür. 
 
 
2. İstatistiksel Dil Modelleri 
 
İstatistiksel dil modelleri, metin içinde bir cümlenin 
veya bir cümle içinde sözcüklerin yer alma 
olasılıklarını hesaplamada sıkça kullanılır[1]. Bu 
yaklaşım benzer olarak çalışmamızda, Türkçe bir 
sözcük içinde hece dizilerinin yer alma olasılıklarını 
hesaplamada kullanılmıştır. 
 
Verilen metin içinde S belli bir sözcüğü temsil etsin ve 
bu sözcüğün h1h2…ht hece dizisinden oluştuğunu 
varsayalım. 2-gram hece modeline göre, ti ≤≤1 için 
hi hecesinin S sözcüğü içinde yer alma olasılığının, 
sadece kendisinden hemen önce gelen hi-1 hecesine 
bağlı olduğunu kabul ederiz. S içinde hi hecesinin hi-1 
hecesinden hemen sonra gelme ihtimali  ile 
(1) denkleminde verildiği gibi hesaplanır[2].  
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(1) denkleminde ( )1−ihC  metin içinde hi-1 hecesinin 
toplam frekansını belirtirken,  ise hi-1hi hece 
dizisinin metin içindeki toplam frekansını verir. 
Böylece bu dil modelinde metin içinde sözcüğün 
doğru yazılmış olma olasılığı (2) denklemi ile 
hesaplanır. 
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3. TÜRKÇE DİLİ ÖZELLİKLERİ 
 
Türkçe dili, Altay dil grubuna girmektedir. Morfolojik 
olarak, Korece Macarca ve Fince dillerinde olduğu 
gibi Türkçe eklemeli bir dil olduğundan bir sözcükten 
onlarca sözcük türetilebilmektedir.  Buda dildeki 
sözcük sayısının artmasına sebep olmaktadır. (3) ile 
verilen sözcükte olduğu gibi, tek bir kökten bir çok 
farklı sözcük üretilebilir. Örnek (3)’te  “Osman” 
kökünden, “Osmanlı”, “Osmanlılaştırmak” ve  
“Osmanlılaştıramadıklarımız” gibi sözcükler türetmek 
mümkündür[10]. 
 
Osmanlılaştıramadıklarımızdanmışsınızcasına  (3) 
 
(3) sözcüğü Os-man-lı-laş-tı-ra-ma-dık-la-rı-mız-dan-
mış-sı-nız-ca-sı-na biçiminde hecelenir.  
 
Türkçe dilinde heceler en az bir, en çok dört harften 
oluşur ve bal, kol, dal, çal, kürk gibi bazı özel 
durumlar haricinde heceler anlamsızdır. Tablo 1’de 
“C” ünsüz ve “V” ünlü harfleri belirtmek üzere 
Türkçe hecelerin genel yapısı verilmiştir. Tablo 1’de 
verilen durumlar haricinde, yabancı dillerden 
Türkçe’ye geçen sözcüklerden kaynaklanan istisnai 
durumlar söz konusudur.  Örneğin “tvist” sözcüğü 
İngilizce’deki “twist” sözcüğünden dilimize geçmiştir 
ve beş harfli bir hecedir[3]. Şekil 1’de ise Türkçe 
hecelerin uzunluklarının  yüzde oranları verilmiştir. 
Bu oranlar çalışmada oluşturulan Türkçe külliyattan 
elde edilmiştir. Görüldüğü gibi, Türkçe metinlerde en 
fazla iki harfli heceler yer almaktadır ve test 
sonucunda 5 ve daha fazla harften oluşan heceye 
rastlanmamıştır.  

Tablo 1: Türkçe’de hecelerin genel yapısı 

Hece Yapısı Örnek heceler 
V a, e, ı, i, o, ö, u, ü 

VC ab, ac, aç, ad, … ,az, eb, ec, …  
CV ba, be, bı, bi, … , za, ze, zı, zi, … 

CVC bel, gel, köy, tır, … 
VCC alt, üst, ırk, … 
CCV bre 

CVCC kurt, yurt, renk, türk 
 

 
 

Şekil 1: Hece uzunluk yüzdeleri. 
 

Şekil 2 ise 890,974 sözcükten oluşturulan Türkçe 
külliyat için Tablo 1 ile gösterilen hece yapılarının 
grafiksel olarak dağılımını gösterir. Şekil 2’de görülen 
Türkçe yapısına uygun olmayan hece yapıları yabancı 
menşeili sözcüklerden kaynaklanmaktadır. 

 
Şekil 2: Türkçe hecelerinin yapılarına göre dağılımı. 

 
4. TÜRKÇE OTOMATİK HECELEME 
SİSTEMİ 
 
Çalışmada önerilen Türkçe otomatik heceleme 
algoritması MATLAB ile Windows işletim sistemi 
üzerinde test edilmiştir. Şekil 3’de görüldüğü üzere 
sistem öncelikle, Türkçe külliyattaki metni alarak 
noktalama işaretlerinden arındırarak her bir sözcüğü 
küçük harfe dönüştürür. Önişleme sonucunda 
külliyatta yer alan her bir sözcük arasında sadece tek 
bir boşluk karakteri yer alınır. Sonraki adımda, sistem 
her bir sözcüğü hecelere ayırır.  
 
Sistem iki alt bölümden meydana gelmektedir. 
Sistemin ilk bölümü, külliyattaki her bir sözcüğü girdi 
olarak kabul eder ve bu sözcükleri sözcük 
dizilimlerine ayırır.  (3) ile verilen sözcük sistemin ilk 
bölümü ile “Os”, “man”, “lılaş”, “tıramadık”, 
“larımız”, “dan”, “mış”, “sınız”, “casına” sözcük 
dizilimleri elde edilir. Sistemin ikinci bölümü ile 
üretilen sözcük dizilimlerinin her biri, Tablo 1’de 
verilen Türkçe hece yapılarına bağlı kalarak hecelere 
ayrılır. Hecelere ayırma işleminde Tablo 1 baz 
alınarak, hece uzunluklarına göre işlem yapılmıştır. 
 Türkçe Külliyat 
 
 

 
 

Önişleme 

 
 
 
 
 

Şekil 3. Sis

i

Hecelenmiş 

Sözcüklerin Elde Edilmesi 

Arındırılmış Türkçe Metin

Türkçe Sözcükler 

Modül  - A 

Mod
 
 Sözcük Dizilimler

 
 
 

tem mimarisi. 
Türkçe Külliyat 

ül - B 



Tablo 2: Hece 1-gram istatistiği 

1-gram Frekans % 1-gram Frekans % 1-gram Frekans % 
la  21.322 2,37 ra  11.611 1,29 ec  5.909 0,66 
le  20.814 2,31 ka  11.606 1,29 ko  5.290 0,59 
ma  17.704 1,97 da  10.930 1,21 rih  5.186 0,58 
li  15.124 1,68 ve  10.570 1,17 mak  3.654 0,41 
a  13.439 1,49 ri  9.618 1,07 di  3.022 0,34 
ta  13.372 1,48 rı  9.105 1,01 ne  2.788 0,31 
i  12.827 1,42 me  8.776 0,97 si  2.741 0,30 
de  11.699 1,30 e  7.312 0,81 mek  2.718 0,30 
la  21.322 2,37 ya  5.996 0,67 lar  2.711 0,30 
le  20.814 2,31 ti  5.966 0,66 o  2.455 0,27 

 

 

 

 

 

Tablo 3: Hece 2-gram istatistiği 

2-gram Frekans % 2-gram Frekans % 2-gram Frekans % 
boşluk i  12.880 1,43 da boşluk  7.429 0,82 ma boşluk  3.703 0,41 
boşluk a  11.194 1,24 ec boşluk  5.857 0,65 ma sı  3.695 0,41 
boşluk ve  9.793 1,09 la rı  5.659 0,63 mak boşluk  3.558 0,39 
boşluk e  9.601 1,07 le ri  5.551 0,62 i liş  3.355 0,37 
li boşluk  9.410 1,04 ta rih  5.186 0,58 boşluk ya  3.229 0,36 
ve boşluk  8.803 0,98 le boşluk  5.109 0,57 me boşluk  2.853 0,32 
boşluk ta  8.296 0,92 rih li  4.941 0,55 de boşluk  2.799 0,31 
boşluk ka  7.907 0,88 boşluk ko  4.681 0,52 mek boşluk  2.682 0,30 
boşluk i  12.880 1,43 lı boşluk  4.572 0,51 boşluk o  2.381 0,26 
boşluk a  11.194 1,24 rı boşluk  4.140 0,46 boşluk bir  2.290 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 4: Hece sayılarına göre Türkçe küllliyat yapısı 

Külliyat 
Farklı 
Hece 
Sayısı 

Toplam 
Hece 
Sayısı 

Toplam 
Sözcük 
Sayısı 

İmla 3.419 155.411 48.350 
Bilim 3.515 535.683 201.605 
Pc Mag. 6.542 1.352.169 515.904 
Yeni Asır 2.324 262.357 96.703 
Ulusal Pr. 2.048 474.783 158.945 
Toplam   2.780.403 1.021.687 

 

5. SONUÇLAR 
 
Bu çalışma iki ana bölümden oluşmuştur. Öncelikli 
olarak, yapıları Tablo 4 ve Tablo 5 ile belirtilen beş 
farklı Türkçe külliyat[8], önerilen yaklaşımla hecelere 
ayrılmıştır. Hecelere ayırma işlemi sonucunda her bir 
külliyatın ilk 2.000 sözcüğü taranmış ve hatalı  
hecelenen hiç bir sözcüğe rastlanmamıştır. Sonraki 
adımda elde edilen Türkçe hecelerin, istatistikleri elde 
edilmiştir. Bu amaçla Tablo 5’de verildiği üzere her 
bir külliyat için hece uzunlukları hesaplamıştır ve her 
bir külliyat için hece uzunluk dağılımının hemen 
hemen benzer olduğu gözlemlenmiştir. Tüm heceler  
içinde yaklaşık %56,57 oranında iki harfli heceye 
rastlanmıştır.  Elde edilen sonuca göre, Türkçe 
metinlerde iki harfli hece sayısı yoğun olarak 
kullanılmaktadır. Buna karşılık üç harfli hece sayısı 
oranı %35,16, bir harfli, dört harfli ve beş harfli hece 
sayısı yüzde oranları sırasıyla %5,93, %2,18 ve %0,17 
olarak hesaplanmıştır. Külliyat içinde beş harften fazla 
uzunluğa sahip heceye rastlanılmamıştır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 5: Hece uzunluklarına göre Türkçe külliyat 
yapısı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literatürde istatistiksel n-gram dil modelleri ile 
sözcükler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar  yer 
almaktadır[2][4][5][6][7]. Bu çalışmada ise bu 
yaklaşım heceler üzerine uygulanmış ve Türkçe 
heceleri için 1-gram ile 2-gram dil modelleri 
oluşturulmuştur. Tablo 2 ile İmla, Yeni Asır ve Ulusal 
Program külliyatlarına 1-gram ve 2-gram istatistiksel 
dil modeli uygulanması sonucunda, elde edilen 
olasılık oranlarını özetlemektedir. Bu aşamada Bilim 
ve PC-Magazine külliyatları çok sayıda yabancı 
sözcük içerdiğinden gözardı edilmiştir. Tablo 2’ye 
göre “la” ve “le” heceleri Türkçe dilinde en fazla 
kullanılan heceler olarak tespit edilmiştir. Tablo 
3’deki verilere göre, Türkçe metinler içinde “i” 
hecesinin boşluk karakterini takip etmesi olasılığı 
%1,43 olarak hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere, 
çalışmada boşluk karakteri ayrı bir hece olarak 
değerlendirilmiştir. 
 
Yapılan testler ile elde edilen sonuçlar, Türkçe 
heceleme sistemi için önerilen yaklaşımın %100’e 

Külliyat Bir  
harf İki harf Üç harf Dört 

harf 
Beş 
harf 

İmla 5.238 74.796 72.258 3.020 99 
Bilim 34.892 304.097 186.073 9.713 908 
Pc Mag. 77.740 765.101 466.650 39.740 3.338 
Yeni Asır 13.620 153.207 92.600 2.881 49 
Ulusal Pr. 33.759 275.598 160.008 5.157 261 
Toplam 164.849 1.572.799 977.589 60511 4.655 
 



yakın başarı oranını elde ettiğini göstermiştir. 
Önerilen sistem kullanılarak, Türkçe dilinin yapısının 
daha iyi anlaşılmasına olanak sağlanmıştır. Geliştirilen 
sistem ile Türkçe metinler için sıkıştrma algoritmaları 
geliştirilebileceği ve Türkçe metin yazımında 
oluşabilecek yazım hatalarının tespitine olanak 
sağlayacağı fikri ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda 
sistemin hece tabanlı Türkçe ses sentezleme ve 
konuşma tanıma sistemleri için temel oluşturacağı 
düşünülmektedir. 
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