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3.3. Sözlük Bilim Modülü 

Sözlükbilim modülü Sözbirimleştirme, Madde Başı (MB) Alt Yapılandırmalar ve Veri Girişi 

aşamalarından oluşmaktadır.  

Bu aşamada Tanılama Paneli aracılığıyla oluşturulan derlemden sözbirimleştirilmiş yapılar ve 

buna bağlı olarak derlemde yer alan tümceler ve bu tümcelere ait matadatalar veri işleme 

aşamalarına katılmaktadır (Şekil 12).  

 

 

Şekil 1. Sözlük Bilim Modülü işlem aşamaları 

 

Sözlük bilim modülü üzerinden sözlük bilimsel uygulamalar şu şekildedir: 

3.3.1. Sözbirimleştirme 

Sözbirimleştirme aşamasında sözbirimler “gövdeleme” işlemine tabi tutuldukları bir arüyüzde 

işlemlenmektedir. Türkçenin doğası gereği ‘madde başılama’ya karşılık gelen bu işlem 

aracılığıyla listelenen sözlükbirimler esnek olan madde başı alt yapılandırmalar belirlendikten 

sonra Veri Girişi aşamasında yapılandırılmaktadırlar. 

Özetle, sözbirimleştirme - madde başılama (gövdeleme) - madde başı yapılandırmalarının 

ardından madde başı olabilecek sözlükbirimler veri giriş arayüzünde belirlenen madde başı 

yapılandırmalar çerçevesinde işlemlenmektedir (Şekil 13). 

 



 

 

Şekil 2. Sözbirimleştirme-gövdeleme/madde başılama arayüzü 

 

Gövdelenmiş yapılar alfabetik sırayla Şekil 14’te listelenebilmekte ve gerektiğinde 

güncellenebilmektedir. 

 

 

Şekil 3. Gövdelenmiş sözlükbirimler (ayrılan gövdeler) 

 

Gövdelemelerin ardından oluşturulması düşünülen sözlük için araştırma sorularına ya da 

amaçlılığa göre esnek olarak belirlenebilen (sözcük türü, sesletim, köken, resim dosyası, ses 



 

dosyası vb.) çeşitli yapılandırmalar veri işleme aşamasında Şekil 15’te görülen arayüz 

kullanılarak yapılandırılabilmektedir. 

3.3.2. Madde Başı Alt Yapılandırma 

Bu arayüzde yukarıda da belirtildiği üzere amaçlılığa ya da araştırma sorularına bağlı olarak 

madde başlarının içlemlerinde yer alacak yapılandırmalar esnek bir arayüzde kullanıcı 

tarafından oluşturulabilmektedir.  

Bu arayüzde sesletim için ayrıca bir ses dosyası ya da resimli sözlükler için resim ekleme aracı 

gibi araştırmacının diğer tüm isteklerine cevap verebilecek esnek bir yapılandırma söz 

konusudur. Şekil 15’te örnek uygulamada sesletim, köken, birleşik söz ve resim dosyası tercih 

edilmiştir. Elbette ki başkaca yapılandırmalar burada esnek bir biçimde 

yapılandırılabilmektedir. 

 

 

Şekil 4. Madde başı yapılandırma arayüzü 

 

Bu aşamanın ardından temel bir madde başı yapılandırma şablonu oluşturulmuş olmakta ve 

araştırmacı diğer bir aşama olan veri girişlerini yapacağı aşamaya geçebilmektedir. 

3.3.3. Veri Girişi 

Veri girişi aşamasında gövdelenmiş yapıların listesi üzerinden madde başı olarak işlenmek 

istenen sözlükbirim seçilmekte ve bu aşamadan sonra artık seçilen sözlükbirimle ilgili 

yapılandırma aşamasına geçilebilmektedir. Şekil 16’da görüldüğü gibi madde başı olarak 

“baba” sözlükbirimi üzerinde yapılacak işlemler arasında anlamların girişi, tanıkların seçimi, 



 

(Şekil 17) anlam ve tanığa bağlı sözcük türü etiketi, sesletim, köken, birleşik söz ve resim girişi 

(Şekil 18) ile eşdizimli yapıların belirlenmesi (Şekil 19) aşamaları gerçekleştirilebilmektedir. 

 

 

Şekil 5. Örnek madde başı veri girişi 

 

 

Şekil 6. Madde başı için anlam girişi, tanık seçimi, serbest arama arayüzü 



 

 

Şekil 7. Sözcük türü, madde başı yapılandırmalar (sesletim, köken, birleşik söz, resim) 
belirleme arayüzü 

 

 

Şekil 8. Eşdizim belirleme arayüzü (n-4 .... n+4) 

 

Tüm bu aşamaların ardından yapılandırılan madde başı sistem üzerine kaydedilmekte ve 

kaydedilen bu madde başı Word belgesi olarak dışa aktarılabilmekteder (Şekil 20). 



 

 

Şekil 9. Madde başı yapılandırılmış sölük birim: “baba” 

 

Bu modülde özetle yapılabilecekler şu şekildedir: 

Şeçimlik bir liste, oluşturulan derlem üzerinden sorgulanabileceği gibi, oluşturulan 

gövdelemeler üzerinden elde edilen madde başları da sistem üzerinden amaçlılığa uygun 

olarak yapılandırabilmekte, madde başı olarak biçimlendirilerek tüm bu unsurlar rapor olarak 

dışa aktarılabilmektedir. Bu yapılandırmalar yine araştırmacının araştırma sorularına bağlı 

olarak ortaya koyulabilmektedir.  

  


