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Özet: Wordnet kelimelerin kavramsal olarak ilişkilendirildiği bir sözlük veritabanıdır. Bu  

güne kadar Türkçe de dâhil olmak üzere b irçok dil ile geliştirilmiştir. Bu  çalışmada özellikle  

Türkçe Wordnet olmakla birlikte detaylı Wordnet literatür araştırması yapılmıştır. Uzun  

vadede ise bugüne kadar hazırlanmış ilişkili sözlüklerle birlikte en geniş Türkçe bilişim 

sözlüğü hazırlanmıştır. Böylelikle büyük bilişim pro jelerin in zemin i olan ilişkisel b ilişim  

terimleri sözlüğü diğer sözlüklere göre ilişki ve kelime sayısı çokluğu olarak en büyük sözlü k 

olmuştur. 

 

Anahtar Sözcükler: Wordnet, Ağ, Sözlük. 

 

Wordnet and Creation of Networks Dictionary 

 

Abstract: WordNet is a d ictionary database of words that are conceptually related. So far, it 

has been developed with a lot of languages, including Turkish. In this survey study was 

conducted a literature review about WordNet especially in Turkish. In the long term, the 

largest Turkish dictionary with information related glossary has been prepared Thus, the term 

relational informat ion that the floor of the large IT projects as the sheer number of glossary 

relations and other dictionary words than has been the biggest dictionary. 
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1. Giriş 

 

Bilişim alan ında ileri seviye projeler yapıldığı 

günümüz teknoloji dünyasında, yazılımcıların 

ihtiyaç duydukları bir takım alt yapılar 

bulunmaktadır. Proje geliştirmek için bu alt 

yapılar iyi ku llanılmalıd ır.  

Bilişimin büyük sıkınt ılarından biri 

yazılımcıların  bilişim hakkında yeterli 

donanımı bulunmamasıdır.  

Bu bilg i sıkıntısını gidermek adına, Türkçe 

bilgisayar ağ terimleri sözlüğünün olması 

planlanan bu proje daha sonra bilişim 

terimlerinin, son aşamada ise Türkçe 

sözlüğün eklenmesiyle o luşturuldu.  

Oluşturulan sözlük kelimelerin eş anlam, 

yakın anlam, zıt an lam ve tanımların ı sunan 

büyük bir veritabanıdır.  

Derlenmesi amaçlanmış bu büyük sözlükten 

yola çıkarak; bilişim sözlüğü, sözlük olmanın 

yanı sıra, kavramsal ilişkileri yoluyla 

sözcüklere bağımlı cümleleri 

oluşturabilmektedir. Böyle oluşturulacak 

proje yelpazesi sınırları büyümektedir.  
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2. Wordnet 

 

Pricenton Üniversitesi Bilişsel Bilimler 

Laboratuarı'nda hazırlanmış İngilizce sözlük 

veri tabanıdır [1]. Wordnet oluşturulma 

amacı, anlamların bir araya getirilmesidir. 

Bunun için alt kavram-üst kavram ilişkisi 

kullanılmıştır. Ayrıca içerisinde eş anlamlı  

(synset) sözcükleri de barındırmaktadır ve 

sözcüklerin anlamlarına yer vermektedir.  

Visdic ise; sözlük veri tabanların ı (Wordnet) 

XML yapısında tutan, düzenleme ve sunma 

imkânı sunan sözlüktür. Çeşitli sözlükler 

translasyonel, eş anlam ve bağlantılı Wordnet 

yapısı sayesinde VisDic’e 

uyarlanabilmektedir [2]. 

2.1. Wordnet Ontolojisi 

Wordnet bir kaç kaynakta ontoloji olarak 

anılmaktadır ancak o luşturulma amacı 

dikkate alındığ ında böyle bir amacı yoktur. 

Asıl amaç, İngilizce sözcüklerin bir takım 

ilişkilerle b ir yapı haline getirilmesidir [3]. 

Böylece alt kavram-üst kavramlar 

oluşturulmuştur. Bu sebeple Wordnet 

kavramsal bir ontoloji olarak 

görülebilmektedir. 

2.2. Türkçe Wordnet 

İngilizce Wordnet'in, doğal dil işleme 

çalış malarında kullanım alanı artınca, diğer 

diller için de Wordnet'ler geliştirilmeye 

başlanmıştır. Hâlihazırda kırkın üzerinde 

farklı dil için Wordnet çalışması yapılmıştır. 

Ayrıca bunun üzerine EuroWordnet ortaya 

çıkmıştır. EuroWordnet 8 farklı Avrupa dili 

için geliştirilmiştir. Her dil için ayrı birer 

Wordnet oluşturulmuştur [4]. 

EuroWordnet gibi Balkan dilleri için de 

Balkanet oluşturulmuştur [5]. Aynı şekilde 

Balkanet projesi alt ında Türkçe Wordnet 

hazırlanmıştır [6]. 

2.3. Türkçe Wordnet XML Yapısı 

Türkçe WordNet [7], XML yapısı üzerine 

oluşturulmuştur. Başlama ve bitiş tagları 

vardır. Tüm kelime lerin yalnızca bir tane 

<SYNSET>, <ID>  ve <POS> tagı vadır. En  

az bir tane <LITERA L> ve al tagı <SENSE> 

vardır. Sözd izimsel boşlukların özel tagı; 

<NL> yes </NL> 'd ir. Taglarda değer 

bütünlüğü korunmuştur. Tüm <ID> tagları 

ENG20-XXXXXXXX-Y şeklinde ILI 

numaralarından oluşmuştur. Burada X 

numaraları ve Y n, v, a ya da b'yi temsil eder. 

Bu durum <ILR> tagları için de geçerlidir. 

Tüm <POS> tagları yalnızca n, v, a  ya da 

b'den oluşur. Eğer <BCS> tagı varsa Subset I, 

Subset II, Subset III'ü temsilen sırasıyla 1, 2, 

3 değerini alır. <LITERA L> <SENSE> 

</SENSE> </LITERA L> ya da <DEF> 

</DEF> g ibi boş taglar da vardır [6]. 

 
Şekil 1: Türkçe Wordnet XML Yapısı 

2.4 Türkçe Wordnet'in Otomatik 

Oluşturulması 

Türkçe Wordnet'in otomatik oluşturulması 

için otomat ik çeviri ve şablon kullanılmıştır  

[7]. Yapılan çalışmada çeviri için orijinal 

Wordnet ilişkileri kaydedilmiş ve 

Türkçeleştirilmiştir. Daha sonra buna uygun 

bir yazılım geliştirilmiştir. Şab lon metodunda 

ise her bir ilişki için özel şablonlar bulunmuş 

ve bu şablonların etrafındaki kelimelerin o 

şablonun gösterdiği ilişki içinde oldukları öne 

sürülmüştür. Elde edilen örnekler, eklerine 

ayrılarak;  ekler ve şablonlar uzayında ifade 

edilmiştir. Daha sonra örnekler istenilen 

ilişkiye sahip olup olmadıklarına göre 2 sın ıf 

haline getirilmiştir [7]. 



2.5 Wordnet ve Diğer Sözlüklerde Kelime 

Çıkarımı  

Konuşma dilinde ana sözcüklerin çıkarımı 

için Plus tarafından incelenmiştir [8]. 

Başka bir çalışmada; kelimelerin tanımların ın 

farklı sözcüklerden oluştuğu görülüp, 

tanımlar göz ardı edilerek başarım oranı 

hesaplanmıştır [9]. 

Güngör, çalış masında; sözlükteki yapı ve 

kavramları inceleyip, kullanılan sözlüğe 

ilişkin özellikler tespit etmiştir. 11 adet kural 

ve biçim bilimsel kriterler kullanmıştır. 

İngilizce WordNet’ten 21 grup kullanmış, 

oluşturduğu kural tabanlı yöntem 

uygulayarak, Türkçe için bütün sözlükteki 

anlam bilimsel ilişkileri çıkarmıştır [10]. 

 

3. Bilgisayar Ağ Terimlerinin Derlenmesi 

 

3.1 Kullanılan Sözlükler  

Bilişim sözlüklerin in birleştirilmesi 

hazırlanan XML dosyasında; Türkçe 

Wordnet, Türk Dil Kurumu TDK Eş 

Anlamlar sözlüğü [11], Türkiye Bilişim 

Derneği bilişim sözlüğü [12], Eş Anlam- 

Yakın Anlam sözlüğü [13] ve o luşturulan 

sözlük kullanılmıştır.  

 

Sözlük Kelime Sayısı 

Wordnet 14.796 

TDK Eş Anlamlar Sözlüğü 125.009 

Eş Anlam-Yakın Anlam Sözlüğü 82.938 

TBD Bilişim Sözlüğü Yaklaşık 12.000 

Kendi Oluşturduğumuz Sözlük 210.001 

Tablo 1: Kullanılan Sözlükler  

 

3.2 Oluşturulan Sözlüğün Yapısı 

Bu çalış mada,  Tablo 1’de sunulan tüm 

sözlükler yazılım ku llan ılab ilirliği ve 

hiyerarşi açısından tek bir txt dosyasında 

birleştirildi.  

 

Sözlüğün yapısının, her ne  kadar eş anlam ve 

yan anlam üzerine oluşturulması düşünülse 

de, farklı p rojelere katkı sağlaması amacıyla 

tanım ve zıt anlamlara da yer verilmesine 

karar verilmiştir. Sözlük yapısı, bilgisayar ağ 

terimlerinin değişik an lamlarının önem 

sıralarına göre hazırlanmıştır.  

 
Kelime | Kelimenin Eş Anlamı | Kelimenin 

Yakın Anlamı | Kelimenin Zıt Anlamı | 

Tanımı şeklinde “|” taglarıy la 5 bölüme 

ayrıld ı. 

 
Şekil 2: Oluşturulan Sözlüğün Yapısı 

3.3 Bilgisayar Ağ Terimleri Sözlüğü 

Oluşturma  

Bilg isayar ağ terimlerinin o luşturulma 

sürecine, kavram haritalarını oluşturmakla 

başlanmıştır. Kavramlar arası ilişki 

düşünüldüğünde kavram haritası kullanarak 

oluşturulan sözlük başarılı olacağı 

düşünülmüştür.  

Oluşturulan sözlük kelimelerin İngilizce 

karşılıklarının, eş anlam, zıt an lam, yakın  

anlam ve tanımların ın oluşturulduğu kısımdır. 

Kelimelerin oluşturulma sürecinde Rıfat  

Çölkesen’in “Bilgisayar Haberleş mesi ve Ağ 

Teknolojileri” kitabı içeriğ i kullanılmıştır 

[14]. 

 



 
Şekil 3: Sözlük Oluşturma Aşaması 

 

3.4 Yazılımın Oluşturulması 

Yazılım .NET için geliştirilmiş güçlü bir dil 

olan C# ve bilinen en iyi derleyicisi Visual 

Studio kullanılarak o luşturulmuştur. 

 

 
Şekil 4: Oluşturulan Yazılımın A rayüzü 

 

Geliştirilen yazılımın ke lime arama kıs mında; 

aranan kelime için öncelikle sözlükte birinci 

tag olan kelime bilgisine bakılır, daha sonra 

ikinci ve üçüncü kısım olan eş anlam ve 

yakın anlam taraması yapılarak sonuç 

kullanıcıya iletilmektedir.  

Örneğin: "network" kelimesi için arama 

yapıldığında öncelikle "network" olan 

kelimeler daha sonra "network" ile eş anlamlı 

ve birinci dereceden ilişkisi olan sözcükler 

listelenmektedir.  

 

 
Şekil 5: Kelime Arama 

Ayrıca yazılıma küçük ek yazılım o larak, 

farklı kaynaklardan ulaşılarak ku llan ılan  

sözlüklerin güncellenmesi halinde bu 

çalış mada oluşturulan sözlüğe uyarlanması 

için küçük bir güncelleme parçası 

eklenmiştir.  

 
Şekil 6: Sözlük Güncelleme Eklentisi 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

 

Oluşturulan sözlük Türkçe alanda yapılan en 

büyük bilişim sözlüğü özelliğini taşımaktadır. 

Sözlükte veriler açıkça gösterilmekte ve 

anlamsal ilişkileri çıkarılabilmektedir. Diğer 

sözlüklere kıyasla çevrimiçi o lmayan 

ortamlarda çalışabilme ve sözlük ekleme 

çıkarma seçeneği bulunmaktadır. Geliştirilen 

yazılımda bulunan bilişim sözcükleri, bilişim 

altyapılı projelerin tümünde 

kullanılabilmektedir. 
Gelişen teknolojiyle birlikte sözlüğe sözlük 

eklenmesi gerektiğinde, yazılımda bulunan 

sözlük güncelleme eklentisi ile  kelime ve 

ilişkileri eklenmesi yapılab ilmektedir. 

Yazılım sözlük konusunda işlemlerin sınırı 



çoğaltılıp, farklı taglar eklen mesine izin 

vermektedir.  

 

5. Teşekkür 

 

Yazarlar, çalışmanın gerçekleşmesinde  

4534-YL1-15 numaralı proje ile maddi destek 

sağlayan BAP ve 114E952 numaralı pro je ile  

maddi destek sağlayan TÜBİTAK’a 

teşekkürü borç bilirler.  
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