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ÖNSÖZ 

BİR HİTİT ÇİVİYAZISI HİKÂYESİ 

 

Son iki-üç yılda Başkent Üniversitesinde Hitit çiviyazısı konusunda üç Y. Lisans tez 

çalışmasını başarı ile tamamladık. Bu çalışmalarda Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya 

Fakültesinden değerli dostlarım Prof. Dr. Cem Karasu ve Prof. Dr. Yasemin Arıkan’ın ve 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki değerli arkadaşlarımın katkıları ve destekleri de oldu. 

 

Durup dururken nereden çıktı böyle bir konu? diye kimi dostlarım merak eder oldular. Ben de 

bu konunun hikâyesini sizlerle ve onlarla paylaşmak istedim. 

 

Şimdi bana da bir masal gibi geliyor ama kırk elli yıl öncelerine gideceğim. Amerika’da 1969 

yılı Haziran ayında tamamladığım doktora çalışmamın ardından kulakları çınlasın eski hocam 

Prof. Dr. Şafak Z. Uzsoy’ un daveti üzerine Hesap Bilimleri Bölümü adıyla ODTÜ’de yeni 

açılan bölüme katılmaya karar verdim. Meslek hayatıma böyle bir yön vermeme neden olan 

sevgili hocalarım Prof. Dr. Mehmet Kıcıman ve Prof. Dr. Şafak Z. Uzsoy ‘a içten minnet ve 

teşekkürlerimi bu vesile ile ifade etmek isterim. Bölüm belli bir fakülte içinde yer almıyor; o 

nedenle kendi öğrencisi yok. Kuruluş amacı ODTÜ’deki çeşitli fakülte öğrencilerine 

programlama dersleri vermek ve Üniversitenin Bilgi İşlem Merkezini yönetmek. 

 

Bu bölüm 1977-78 ders yılında “Bilgisayar Mühendisliği” adı ve yeni programı ile 

Mühendislik Fakültesinde yer aldı ve ben de bu yeni Bölümün oybirliği ile Başkanı seçildim. 

Böylece bölümün kendi öğrencileri oldu ve Türkiye’de “Bilgisayar Mühendisliği” adı ile ilk 

lisans programı böylece ODTÜ’de başlamış oldu.  İlk mezunlarımızı 1981 yılında verdik. Ben 

de 1981-82 yılları arasında “Yedinci Yıl” iznimi kullanmak amacıyla ABD’nin Purdue 

üniversitesine gittim. İzin süremi bir yıl daha uzattım. Amerika’da bir yandan dersler veriyor, 

diğer yandan da “Structured Analysis and Design of Information Systems” başlığı ile 

Prentice-Hall şirketi tarafından önerilen ve basılması kabul edilen kitabım üzerine çalışmalar 

yapıyordum. Çok zaman geçmemişti ama Türkiye’yi özlemiştim. Nitekim kitabımı “To 

Anadolu” diyerek Anadolu’ya adadım. 

 

Evet, Türkiye’de Bilgisayar Mühendisliği alanında ilk Türk profesörü 1978 yılında ben 

olmuştum. Türkiye’ de açılan ilk “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü” nün ilk Bölüm Başkanı 

ben idim. Bu alandaki bir Türk profesörünün ilk kitabı olarak benim kitabımın Prentice- Hall 

gibi uluslararası bir yayınevi tarafından ABD de basılması kabul edilmişti. Hiç kuşkusuz 

bunlar beni mutlu etmişti. 1983 yılında ailemle birlikte Türkiye’ye dönmeye karar 

verdiğimizde Türkiye için kendi alanımda, Bilgisayar Mühendisliği alanında, Türkiye için, 

çok sevdiğim ülkem için ne yapabilirim? sorusunun cevabını Hitit çiviyazısını bilgisayar 

desteği ile okutarak tarihe, Anadolu’ya ve çok sevdiğim Ülkeme bir hizmet yapabileceğim 

fikri aklıma geldi ve heyecan duydum. Türkiye’ ye ve ODTÜ’ye dönünce Dekanımız Prof. 

Dr. Mustafa Doruk tekrar Bölüm Başkanı olarak görev almamı arzu etti. Bir taraftan bu görev, 

diğer taraftan Ankara’ da yeniden yerleşme gaileleri derken aradan birkaç yıl geçti. ABD’de 

başladığım kitap yazma çalışmalarımı bir taraftan tamamlamaya çalışırken, yeni Lisans ve 

Lisansüstü dersler açmaya, Bölümün gelişmesi için çalışmalar yapmaya çabalıyordum. 

Nihayet bir süre sonra Hitit Çiviyazısının bilgisayar desteği ile çözülebilmesi amacı ile bir Y. 

Lisans çalışması yapmayı Bölümümüz asistanlarından ve sevdiğim bir öğrencim olan Haluk 
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Gürsel’e teklif ettim; o da cesaretle ve sevinerek kabul etti. O yıllarda Prolog adlı bir 

programlama dili yapay zekâ konularında da uygulanabiliyordu. Onu kullanarak Hitit 

çiviyazısı işaretlerini bilgisayar desteği ile çözebilmeyi amaçlayan bir Y. Lisans tez 

çalışmasını Haluk ile başlattık. Bunun yapılabilirliği hakkındaki verdiği moral destek ve 

teşvik nedeniyle Ankara Üniversitesi DTCF profesörlerinden Hayri Ertem hocamızı bir kez 

daha rahmetle ve şükranla anmak isterim. Haluk ile yaptığımız çalışmada ne kadar karmaşık 

görünse bile tüm Hitit çiviyazısı işaretlerinin temel beş işaretle ifade edildiğini ilk olarak biz 

bulduk. Çalışma bazı uygulamalar yapılarak bitti [1978]. 

 

Aradan yıllar ve yıllar geçti… Çok çeşitli görevler üstlendim. En son görevim olan Başkent 

Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanlığı görevimden YÖK’ ün koyduğu yaş 

sınırı nedeniyle birkaç yıl önce istifa ettim. Çeşitli düzeylerde ve ortamlarda geçen idari 

görevlerimin ardından nihayet Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bulduğum 

huzur ortamında araştırmaya daha çok vakit ayırabildiğim bir dönemde aklıma yine Hitit 

çiviyazısı çalışmasına bıraktığım yerden devam etmek fikri geldi. Aradan geçen yıllarda 

bilgisayar mühendisliği alanı çok hızla gelişmiş, çok çeşitli yetenekler kazanmıştı. Bu 

teknikleri kullanarak Hitit çiviyazısı üzerinde daha ileri düzeyde çalışmalar yapabileceğimizi 

gördüm. Bu görüşümü paylaştığım yüksek lisans öğrencilerimden birisi, E. Ceren Dik, bu 

cesareti gösterdi. Gelişmiş olan yeni bir bilgisayar destekli imge okuma tekniğini kullanarak 

Hitit çiviyazısını okuyabilmeyi Ceren başarı ile becerdi [2014]. Bunun verdiği hız ve cesaretle 

bir sonraki Y. Lisans öğrencim ve Araştırma Görevlimiz Tunç Aşuroğlu çok çeşitli imge 

okuma tekniklerini ve algoritmalarını Hititçe işaretleri okumada kullanarak onların hızını ve 

doğruluğunu karşılaştıran başarılı bir çalışmayı tamamladı [2015]. Tunç ile işaret okuma 

algoritmaları üzerinde çalışırken,  bir diğer öğrencim, M. Beste Yeşiltepe ile de bilgisayar 

desteği ile okunan çiviyazısı işaretlerini Hititçeye ve Türkçeye çevirmek amacıyla kural 

tabanlı bir sistem, bir uzman sistemi kullanmayı denedik. Ankara Üniversitesi Dil Tarih 

Coğrafya Fakültesinin değerli öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Karasu ve Prof. Dr. Yasemin 

Arıkan’ın Hititçe üzerindeki bilgi ve birikimlerinden yararlanarak ve cesaret alarak çalışmayı 

bitirebildik [2015]. Şimdi geriye doğru bakıyorum da tarihin karanlıklarına olsa olsa ancak 

birer mum yakabildik diye düşünüyorum. Ama her zaman güvendiğim gençlerimizin ve 

meslektaşlarımızın bizim yaktığımız bu mumlara çok daha fazlası ile katkıda bulunacaklarına 

inanıyor ve yürekten diliyorum. 

 

Tüm dileğim ve umudum Anadolu’nun bağrında yatan Hitit uygarlığını hem bizlere hem de 

tüm dünyaya tanıtabilmek. Anadolu’ ya nereden geldikleri konusunda henüz kesin bir bilgi 

olmayan Hititler, o dönemde Anadolu’ da yerleşik halk olan Hattiler’ le kaynaşarak M.Ö. 

1650 – 1200 yılları arasında o dönem dünyasının en güçlü devletlerinden birini kurup 

yaşatmışlardır. İlginç olan şey Hititçe’ nin Hint-Avrupa dil ailesinin hâlâ okunabilen en eski 

bir üyesi olmasıdır. Bu nedenle olsa gerek özellikle Alman, İngiliz ve Amerikan kaynakları 

Hititler ve Hititçe üzerinde - üzülerek söylüyorum - bizlerden çok daha fazla emek, para ve 

çaba harcamaktadırlar. Hititleri onlara tanıtmak da bize düşmüş görünüyor. . . Aslına 

bakarsanız bugün ben Anadolu çocuğuyum diyen herkesin genlerinde Türklük ve diğer 

genlerden çok daha önce Hitit genleri taşıdığına inanıyorum. 

 

Atatürk’ün dehasının bir örneği de yıllar önce Hitit’ler üzerine bizlerin dikkatini çekmek 

istemesidir. Bu vesile ile onu bir kere daha rahmet ve minnetle anmak isterim. 

 

Prof. Dr. A. Ziya AKTAŞ 

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 
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HİT-BİLSİS Proje Ekibi 

 

Bundan yaklaşık 25 yıl önce Ankara Üniversitesi Dil- Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim 

üyelerinden Prof. Dr. Hayri Ertem Hocamızın teşvik ve desteği ile Y. Lisans öğrencim Haluk 

Gürsel ile birlikte Hitit çiviyazısı işaretlerini bilgisayar yardımıyla okuma ve çevirebilme 

çalışmalarını başlattık. Aradan geçen uzunca yıllar sonra, güncel çalışmaları son üç yılda 

Başkanlığını benim yaptığım “HİT-BİLSİS (Hititçe Bilgi Sistemi ) adını verdiğimiz bir bilgi 

sistemi şemsiyesi altında toplamaya çalıştık. 

 

Bu çalışmalarda E. Ceren DİK, Tunç AŞUROĞLU ve M. Beste YEŞİLTEPE Bilgisayar 

Mühendisliği Y. Lisans çalışmaları ile katkıda bulundular. 

 

Çalışmalarımızda Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. 

Cem KARASU ve Prof. Dr. Yasemin ARIKAN’ ın Hitit Tarihi ve Hititçe dilinin özellikleri 

ve gramer kuralları konularında çok değerli katkı, yardım ve desteklerinden yararlandık. 

 

BAŞKENT Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü elemanları Y. Doç. Dr. E. Sümer, 

Y. Doç. Dr. M. Sert, Bursiyer S. Şahin ve teknisyen N. Uğur ile birlikte, Eskişehir OSMAN 

GAZİ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü elemanları Doç. Dr. K. Özkan ve Ar. 

Gör. Ş. Işık da çalışmalarımıza katkıda bulundular.  

 

Hepsine teşekkürlerimizi sunarız. 
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1. GİRİŞ

Bilindiği üzere, Anadolu yüzyıllardan beri birçok kavmi ve bu kavimlerin meydana 

getirdikleri kültürleri coğrafyasında yaşatmıştır. Bu kavimlerden pek azı bir imparatorluk 

düzeyine geçebilmiştir. Bu düzeye ulaşabilen kavimlerden Anadolu tarihi için ilki ve en 

önemlilerinden birisi Hititlerdir. 

Milattan önce 1650-1200 yılları arasında Anadolu’da hüküm süren Hititler o dönem 

dünyasının büyük güçleri arasında sayılmışlardır. Hititlerin kullandığı ve Hititçe diye bilinen 

dil, Hint-Avrupa (Indo-European) dil ailesinin bir üyesidir.  Daha da ilginci, Hititçe bu dil 

ailesinin hâlâ okunabilir ve dil bilgisi (gramer) kuralları bilinen en eski örneklerinden biridir. 

Bu özellik Hititleri ve Hititçeyi başta ABD, Almanya ve İngiltere olmak üzere çeşitli Batı 

ülkelerinde ilginç ve tarihsel olarak değerli kılmaktadır. 

Sümerler tarafından icat edilen resim yazısı tarihsel süreçte gelişerek Hititler tarafından 

kullanılan kendi çiviyazılarına dönüşmüştür. Hititler bu çiviyazısını kullanarak kral 

yıllıklarını, devlet antlaşmalarını, kanunları, dini törenleri, mektuplar gibi bilgileri tabletlere 

işleyerek yazılı hale getirmişlerdir. Hitit çiviyazısındaki işaretler özel olarak hazırlanmış, 

farklı boy ve şekillerdeki yaş kil tabletler üzerine kamış veya benzer aletlerle yazılmıştır. 

Metinler kil tabletler üzerine yazılıp sonra da fırınlandığı için toprak altında binlerce yıl yapısı 

bozulmadan kalabilmiştir. Anadolu’da Boğazköy’de 20. yüzyılın başlarında başlamış olan ve 

günümüzde hala devam eden kazı çalışmalarında yaklaşık 30.000 adet çiviyazılı tablet 

bulunmuştur. Bu tabletler Anadolu’da ve dünyanın birçok yerindeki müzelerde 

korunmaktadır. İlginç olan şey de hala binlerce başka tabletin Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 

toprak altında bulunduklarıdır. 

Hititçe dilinin gramer kurallarını ilk çözen ve ortaya çıkaran kişi 20. yüzyılın başlarında, 1915 

yılında, Çek asıllı Alman bilim adamı Bedrich Hrozny olmuştur. Gramer kuralları Hrozny 

tarafından ortaya konduktan sonra, günümüze kadar Hitit çiviyazılı metinlerin okunması, 

çevrilmesi, yorumlanması ve yeni gramer kurallarının kullanımı genel olarak “ele ve insana” 

dayalı olarak yapılagelmiştir. Metinlerin okunup gerekli çevirilerin yapılabilmesi özel olarak 

yetişmiş, deneyimli ve uzman kişiler gerektirdiği için uzun süre ve emek isteyen, yorucu ve 

zaman alıcı bir uğraş olmuştur.  

Hititler dünyada arşiv-kütüphane uygulamasını başarı ile uygulamaya koyan ilk toplumlardan 

biri olarak da tanımlanabilirler. Hititçe metinlerin yazıldığı tabletlerin şimdiye kadar göreceli 

olarak az bir bölümü gün ışığına çıkarılabilmiş, daha da azı okunup değerlendirilebilmiştir. 

Çorum Boğazköy’de ele geçen Hitit çiviyazılı tabletler UNESCO tarafından 22 Ocak 2002 

tarihinde Dünya Kültür Mirasında Dünya Belleğine (Memory of the World Register) 

kaydedilmiştir. 

Hitit çiviyazılı tabletlerin üzerindeki metinlerin günümüz dillerine çevirisi toplamda üç temel 

süreçten oluşmaktadır. Bu süreçler sırasıyla işaretlerin ve işaret dizilerinin Latin alfabesindeki 

karakterlere dönüştürülmesi (transliteration), Latince karakter dizilerinin Hititçeye 

dönüştürülmesi (transcription) ve Hititçeye dönüşmüş olan metinlerin Türkçe, Almanca ve 

İngilizce gibi dillere çevirisi (translation)’ dir. Bahsedilen üç aşama da zorlu ve vakit alan 
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süreçlerdir. Yukarıda da değinildiği gibi, günümüzde bu süreçler, konusunda uzman olan 

kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu süreçlerin bilgi ve iletişim 

teknolojileri kullanılarak otomatik bir hale getirilmesi; hem maliyeti düşürmesi hem de 

harcanan zamanı kısaltmasından dolayı büyük bir önem taşımaktadır. Bu süreçlerin bilgi ve 

iletişim teknolojileri kullanılarak yapılmasının bir diğer artısı ise müzelerde bulunan ve kazı 

yerlerinde ortaya çıkartılan tablet metinleri üzerine kolayca uygulanabilmesidir. 

Bu çalışma kapsamında yapılanlar Hitit çiviyazısı tabletler üzerinde bulunan işaretlerin Latin 

yazısına dönüştürülmesinde yardımcı olabilecek çalışmaları içermektedir. Yapılan çalışma 

tablet metinlerinde bulunan çiviyazısı işaretlerin çeşitli görüntü işleme yöntemleri ile okunup 

veritabanında bulunan işaretlerle eşleştirilerek Latin yazısına dönüştürülmesi sürecini 

gerçekleştirmektedir. Çalışmada Hitit çiviyazısı işaretlerinin okunmasında kullanılan 

yöntemlerin işaret okuma performansları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Ayrıca işaretlerin 

okunma performansını hızlandıran yöntemler de bu çalışmada yer almaktadır. 

2. ÇİVİYAZISI İŞARETLERİN TABLET ÜZERİNDEN OKUNMASI İLE BAŞLAYIP 

SIRA İLE 14 ALGORİTMANIN DETAYLARI İLE UYGULAMALARI 

2.1 Hitit Çiviyazısı İşaretlerinin Dijital İmajının Alınması 

Hitit çiviyazısı işaretlerin dijital ortama aktarılması için Würzburg Üniversitesinin internet 

sayfası bünyesinde bulunan Portal Mainz1 adlı internet sayfası kaynak olarak alınmıştır. Bu 

internet sayfasında çok sayıda tablet resmi de bulunmaktadır. Çalışmada bu kaynakta bulunan 

metin kopyaları kullanılmıştır. Portal Mainz‘ daki bir metin kopyası örneği Şekil 1 ile 

verilmiştir.                     

Şekil 1 Portal Mainz kaynağında bulunan bir tablet resmi 

                                                           
1 http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/index.html 
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Portal Mainz internet sayfasında, bütün işaretleri içeren ve Sylvie Vanseveren (V.S.)’in 

hazırladığı bir dijital işaret listesi de bulunmaktadır2. Bu liste Hitit çiviyazısında bulunan 

bütün işaretleri kapsayan ve HZL numaraları3 ile indekslenen yüksek çözünürlüklü işaret 

resimlerini içermektedir. Böylece işaretler için kullanılabilecek bir veritabanı vazifesi 

görmektedir. Çalışmalar sırasında, tabletlerdeki işaretlerin karşılığı (hangi işarete denk 

geldiği) bulunurken bu dijital işaret listesi kullanılmaktadır. Bu işlemi anlatan şema Şekil 2 ile 

verilmiştir.  

 

Şekil 2 Tabletten alınan bir işaretin V.S. listesindeki karşılığının bulunması 

Çalışmada kullanılacak çiviyazısı işaretlerinin bulunduğu bir tablet resminden, ekran 

görüntüsü alınıp Microsoft işletim sisteminde bulunan ‘paint’4 adlı programa aktarılıp 

işaretler (36x48) piksel boyutlarında olacak şekilde kesilerek çalışmalarda kullanılmıştır. Bu 

işaretler veritabanı vazifesi gören Vanseveren (V.S.) dijital işaret listesi üzerinden sorgu 

yapılmak için kullanılacak işaretleri içermektedir. 

                                                           
2 http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/cuneifont/ 
3 Neu ve Ruster ‘in yazdığı HZL sözlüğündeki çiviyazısı işaretlerinin numaraları. 
4 http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows7/products/features/paint 
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Çalışmada veritabanı vazifesi gören V.S. işaret listesinde bulunan işaretlerin, ekran görüntüsü 

alınıp işaretler, Portal Mainz’ da bulunan tablet resimlerindeki işaretlerin alınmasında 

kullanılan aynı işlem ile kesilerek çalışmalarda kullanılmıştır.  

İşaretlerin dijital imajlarının alınmasından sonra çiviyazısı işaretlerinin okunmasında 

kullanılan algoritmalarda işaretler çeşitli önişlem aşamalarından geçirilip algoritmalarda 

kullanılmıştır. Bunlardan Algoritma 1 ayrıntılı olarak burada anlatılmıştır. 

2.2 Hitit Çiviyazısı İşaretlerinin Okunmasında Kullanılan İmge İşleme Algoritmaları 

Hitit çiviyazısı işaretlerinin okunmasında toplam 13 algoritma kullanılmıştır. Kullanılan 

algoritmaların bazıları MATLAB5 (araç kutusu) yazılım geliştirme ortamında bulunan bazı 

fonksiyonların kullanılması ile hazırlanan algoritmalardır (Örnek: Algoritma 1). Algoritma 2 

ise doğrudan MATLAB Kütüphanesi içinden alınıp kullanılmıştır. Ayrıca Algoritma 3, 4, 5 

gibi algoritmalar da sıra ile verilmiştir ve MATLAB dışındaki kaynaklardan alınmıştır 

(OpenCV6). 

Algoritma 1: ((Başkent Üniversitesi) B.U. Algoritması)  İşaret resmi parçalara bölünerek ve 

her parçadaki siyah piksel sayıları arasında fark kullanılarak hata oranı hesaplanır. 

Algoritma 2: MATLAB Regionprops7 Kütüphanesi kullanılır. Bu kütüphane bir resmin 

geometrik özniteliklerini hesaplamaya yardımcı olur. 

Algoritma 3: SIFT Algoritması (Scale Invariant Feature Transform) . 

Algoritma 4: SURF Algoritması (Speeded Up Robust Features). 

Algoritma 5: FAST Algoritması (Features From Accelerated Segment Test). 

Algoritma 6: BRISK Algoritması (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints). 

Algoritma 7: MSER Algoritması (Maximally Stable Extremal Regions). 

Algoritma 8: ORB Algoritması (Oriented FAST and Rotated BRIEF). 

Algoritma 9: HARRIS Köşe Bulma Algoritması. 

                                                           
5 http://www.mathworks.com/products/matlab/ 
6 http://opencv.org/ 
7 http://www.mathworks.com/help/images/ref/regionprops.html 



9 
 

Algoritma 10: Hausdorff Uzaklığı Algoritması: İki işaret karşılaştırılırken işaretler arasındaki 

belirli bir mesafenin saptanıp küçük olanın alınmasına dayalı bir algoritmadır. 

Algoritma 11: Hough Dönüşümü ile Yapısal Özniteliklerin bulunması. 

Algoritma 12: Hierarchial Centroid (H.C.) Algoritması: Resmin parçalara bölünüp her bir 

parçanın ağırlık merkezinin öznitelik olarak çıkartılmasıdır. 

Algoritma 13: HOG (Histogram of Oriented Gradients) Algoritması.                                   

Bu algoritmalar arasından örnek olarak B.U. algoritması adı verilen Algoritma 1 aşağıdaki alt 

bölümde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

2.2.1 Algoritma 1: B.U. algoritması [T. Aşuroğlu, 2015] 

Uygulama için gereken ön işlem için örnek olarak HZL numarası 180 olan çiviyazısı işareti 

alınmıştır. Bu işaret üzerinde öncelikle aşağıda özetlenen ön işlem uygulanır. Bu ön işlem; 

tabletlerden ve işaret listesinden alınan RGB niteliğindeki (renkli) işaret resimlerini ikili 

(siyah-beyaz) resim formatına çevirmeyi amaçlar. Öncelikle RGB resimler MATLAB ’ın 

rgb2gray8 fonksiyonuyla gri seviyeye çevrilir. Elde edilen gri seviyeli resim için bir eşik 

(threshold) değeri belirlenir ve eşiğin altında kalan değerler 0 yani siyah, eşiğin üstündeki 

değerler 1 yani beyaz piksel olacak şekilde ayrıştırılır. Böylece resim ikili (binary) yani siyah-

beyaz resme dönüştürülmüş olur. İşaret siyah beyaza dönüştükten sonra MATLAB ’da 

bulunan skel9 komutuyla iskeleti çıkarılır. Bu işlem resimdeki objelerin sınırlarını küçülterek, 

objelerin kopmasına izin vermeden resmin iskeletinin çıkarılması işlemidir. Şekil 3 ve 4’de 

V.S. işaret listesinden örnek olarak seçilen işaret ve iskeleti görülmektedir. 

 

 

                                                           
8 http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/rgb2gray.html 
9 http://www.mathworks.com/help/images/ref/bwmorph.html 
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                           Şekil 3 HZL No.180 olan işaret 

 

 Şekil 4 HZL No.180 olan işaretin iskelete dönüştürülmüş hali 

Boyutu 36x48 piksele indirilmiş bulunan işaret yukarıda özetlenen ön işlemden geçtikten 

sonra her biri (12x16)’lık çözünürlükte olacak şekilde 9 eşit parçaya bölünür. Bu algoritmada 

her bir çiviyazısı işareti piksel sayıları m=satır sayısı, n=kolon sayısı olmak üzere (mxn) ile 

tanımlanan p sayıdaki bölgeye ayrılır. Örneğin Şekil 5 içinde 36x48 piksel boyutunda olan bir 

resim için işaretin 9 bölgeye ayrılması anlatılmıştır. Örnekte m=12 ve n=16 piksel sayıları 

vardır.  

 

Şekil 5 İşaret resminin 9 eşit parçaya bölünmesi 

İşaret eşit parçalara bölündükten sonra her bir parça içindeki siyah piksel sayısı bulunur. Daha 

sonra V.S. ve tabletten alınan çiviyazısı işaretlerinin birbirine denk gelen parçalarının içindeki 

siyah piksel sayılarının farkı bulunur. Bu farkların toplamı resimdeki toplam piksel sayısına 

(36x48) bölünerek bir hata oranı bulunur. Bu hata oranı 0 ile 1 arasında bir değerdir. Bu işlem 

Denklem 1 ile ifade edilmiştir. 

         𝐻𝑎𝑡𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 1 =
∑|𝑃𝑎𝑟ç𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑠𝑖𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑘𝚤|

İş𝑎𝑟𝑒𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
                            (1)                                  

B.U. algoritmasında kullanılan ikinci hata oranı hesaplaması aşağıda anlatılmıştır. İşaret eşit 

parçalara bölünüp her bir parça içindeki siyah piksel sayısının bulunmasından sonra V.S. ve 
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tabletten alınan çiviyazısı işaretlerinin birbirine denk gelen parçalarının içindeki siyah piksel 

sayılarının farkı bulunur. Daha sonra her bir parçadaki bu fark, parçanın toplam piksel 

sayısına (12x16) bölünür. Son olarak hesaplanan bu oranların toplamının parça sayısına 

bölünmesi ile bir hata oranı elde edilir. Bu hata oranı 0 ile 1 arasında bir değerdir. Bu işlem 

Denklem 2 ile ifade edilmiştir. 

𝐻𝑎𝑡𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 2 =
∑

|𝑃𝑎𝑟ç𝑎𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝑠𝑖𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛𝚤𝑛 𝑓𝑎𝑟𝑘𝚤|

𝑃𝑎𝑟ç𝑎𝑛𝚤𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑖𝑘𝑠𝑒𝑙 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑃𝑎𝑟ç𝑎 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
                            (2) 

İşaretler okunurken bu algoritma V.S. dijital listesiyle direkt karşılaştırma ölçütü olarak 

kullanılmamaktadır. Çünkü tablette ve V.S. işaret listesindeki aynı HZL numaralı işaret farklı 

kaynaklardan alındığı için piksel sayıları teorik olarak birbirine eşit olamamaktadır. Bu 

algoritma dijital işaret listesinde arama ve karşılaştırma yapılırken hata oranı belirli bir eşik 

değerden büyük olan işaretleri arama uzayına dâhil etmeyerek arama uzayını daraltmak için 

kullanılmaktadır. Ayrıca işlenecek işaret sayısını azaltarak, işaret okumada kullanılan diğer 

algoritmaların daha kısa sürede çalışmasını sağlamaktadır. 

2.2.2 Algoritma 2: Regionprops Kütüphanesi 

Bu algoritmada MATLAB yazılım geliştirme ortamı içindeki Regionprops kütüphanesi 

kullanılmıştır. Bu kütüphane verilen bir resmin bölgesel özniteliklerini hesaplamaya yardımcı 

olur. Regionprops, verilen bir resmi bir obje kümesi olarak görür ve bu obje kümesi üstünden 

objelerin özelliklerine ulaşabilmeyi sağlar. Bu hesaplamalar sadece siyah-beyaz resimlerde 

uygulanabileceği için daha önce 2.2.1 alt bölümü içinde yer alan Algoritma 1’de uygulanan 

siyah-beyaza çevirme ön işlem aşamasını uygulamak gereklidir. Ayrıca resimde bulunan 

objelerden bu öznitelikleri çıkarmak için resmin siyah piksellerini beyaz, beyaz pikselleri ise 

siyaha dönüştürmek gerekir çünkü MATLAB yazılımı objeleri resimde beyaz piksellere sahip 

alanlar olarak değerlendirir.  

Regionprops kütüphanesinin içerisinde resmin bölgesel özniteliklerini ölçmeye yarayan 

birden fazla öznitelik bulunur. Hitit çiviyazısı işaretlerinin okunmasında kullanılan 

öznitelikler: Area, Bounding Box, Centroid, Euler Number, Extent, Eccentricity, 

EquivDiameter‘ dir. 

Bu algoritmada kullanılan öznitelikler ve tanımları aşağıda kısaca verilmiştir; 

Area: Objeye ait bölgedeki toplam piksel sayısı. 
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Bounding Box: Bölgenin ve objenin tümünü çerçeveleyen en küçük kutudur. Bölgenin beyaz 

pikselleri kutuya değecek şekilde oluşturulur. Bir vektör yapısında olup, bu vektörde kutunun 

x-y düzlemindeki sol üst köşesinin koordinatları ve her bir düzlemdeki boyutu bulunur. Çeşitli 

şekillerin bounding box örnekleri Şekil 6 ile gösterilmektedir.  

 

Şekil 6 Bir Bounding Box örneği 

Centroid: 2 elemanlı bir vektör olup, bölgenin ağırlık merkezinin x-y koordinatlarını içerir. 

Burada ağırlık merkezi hesaplanırken beyaz pikseller ağırlık, siyahlar boşluk olarak 

düşünülür. Örnek bir Centroid gösterimi Şekil 7 ile verilmiştir. Burada işaretli nokta 

Bounding Box içindeki bölgenin ağırlık merkezini göstermektedir. 

 

Şekil 7 Bölgedeki objelerin ağırlık merkezi 

Euler Number: Bölgede bulunan objelerin sayısından objelerin içindeki boşlukların sayısının 

çıkarılmasıyla elde edilen değerdir. 
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Extent: Bounding box’ ta bulunan toplam piksel sayısının bölgedeki piksel sayısına oranını 

verir. Bölgenin alanının bounding box alanına bölünmesiyle hesaplanır. Skalar bir değerdir. 

Eccentricity: Objeye ait bölgenin aynı ikinci momentlere sahip elipsin dış merkezi skalar 

değerini veren bir özniteliktir. Odaklar arasındaki uzaklığın asal eksen uzunluğuna 

oranlanması ile elde edilen (0 ile 1 arasında) değerdir. 

EquivDiameter: Objenin alanının 4 ile çarpılıp pi sayısına bölündükten sonra karekökünün 

alınmasıyla hesaplanır (3) . 

                              𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 = √4 ∗ 𝐴𝑙𝑎𝑛/𝜋                                        (3) 

2.2.3 Algoritma 3: SIFT [Lowe, 2004] 

SIFT obje tanıma ve bilgisayarlı görü sistemlerinde kullanılan popüler bir algoritmadır. Bu 

algoritma resimde var olan anahtar noktaları (keypoint) bulup bu noktalar üzerinden 

betimleyiciler (descriptor) yardımıyla öznitelikleri hesaplamaktadır. Bu algoritmanın en 

büyük özelliklerinden biri ise bu anahtar noktaları bulurken resmin farklı yönlerde çevrilmesi, 

boyutunun değişik olması ve resimdeki ışık yoğunluğu durumlarından etkilenmemesidir . 

2.2.4 Algoritma 4: SURF [Herbert et al. , 2006] 

SURF algoritması SIFT algoritması temel alınarak geliştirilen bir algoritmadır. SURF 

algoritması anahtar nokta bulma ve öznitelik bulma aşamalarında SIFT algoritmasından 

farklılık göstermektedir. SURF’ te anahtar nokta bulunurken Hessian Matrisi yapısı 

kullanılmıştır. Bu sayede SIFT algoritmasına göre daha hızlı ve etkili çalışmaktadır.  

2.2.5 Algoritma 5: FAST  [Rosten and Drummond, 2006] 

FAST algoritması gerçek zamanlı sistemlerde SIFT, HARRIS gibi algoritmaların çok işlemci 

zamanı aldığı gerçeğini ortaya koyarak, gerçek zamanlı sistemler için geliştirilmiş hızlı bir 

köşe bulma algoritmasıdır. Burada anahtar noktalar köşe noktalarından oluşmaktadır.  

2.2.6 Algoritma 6: BRISK [Leutenegger et al., 2011] 

BRISK algoritması SURF algoritmasından işlemci zamanı olarak daha az zaman alan ve 

SURF ’e göre daha iyi performans gösteren bir algoritmadır. Daha az süre almasının sebebi 

FAST algoritmasında kullanılan anahtar nokta bulma yönteminin kullanılması ve ek olarak 

her bir anahtar noktasındaki komşuluğunda bulunan piksellerin yoğunluklarının 

karşılaştırmasında kullanılan bit dizileridir.  
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2.2.7 Algoritma 7: MSER [Matas et al., 2002]. 

MSER algoritması resimlerde çember veya elips benzeri şekilleri (blobs) bulmak için 

kullanılan bir algoritmadır. Algoritma anahtar noktaları bu şekilleri dikkate alarak seçer ve 

öznitelikleri bu anahtar noktalar üzerinde hesaplar. 

2.2.8 Algoritma 8: ORB [Rublee et al., 2011]. 

ORB algoritması FAST algoritması ve BRIEF algoritmasının hibridi olan bir algoritmadır. 

Algoritma FAST algoritmasını kullanarak anahtar noktaları bulur ve BRIEF algoritmasını 

temel alan bir yöntemle bu anahtar noktalarından öznitelikleri çıkarır. ORB algoritmasının 

diğer algoritmalara göre en önemli ve etkin yanı resmin farklı yönlerde çevrilmesinden ve 

resmin gürültülü olmasından etkilenmeyişidir. Ayrıca bilgisayarlı görü alanında popüler olan 

SIFT algoritmasından da iki kat daha hızlı çalışmaktadır.  

2.2.9 Algoritma 9: Harris [Harris and Stephens, 1988]. 

HARRIS algoritması resimde yer alan köşe ve kenar noktalarını bulmak için kullanılan ilk 

algoritmalardan biridir. Algoritma bir sinyalin üzerindeki farklı yönlerdeki yerel değişiklikleri 

ölçen yerel otomatik korelasyon (local auto correlation) fonksiyonuna dayanır. Bu 

algoritmada köşe ve kenar noktaları anahtar noktalarını oluşturmaktadır 

2.2.10 Algoritma 10: Hausdorff uzaklığı  

Hausdorff uzaklığı algoritması tabletten alınan bir çiviyazısı işaretinin V.S. dijital işaret 

listesindeki karşılığını bulmak için kullanılmaktadır. Çiviyazısı işaretlerini karşılaştırırken iki 

işaret resmi arasındaki mesafenin hesaplanması şeklinde çalışan bir algoritmadır. Hausdorff 

uzaklığı algoritması işaretin karşılığını bulurken tabletteki işaretin dijital işaret listesindeki her 

bir işaretle olan uzaklığını bulup en küçük uzaklığa sahip işareti aranılan işaretin karşılığı 

olarak kabul etmektedir. Bu algoritma obje eşleme, makine görüsü, imge işleme gibi 

uygulamalarda sıkça kullanılan bir algoritmadır. 

Bu algoritma işaretlere uygulanmadan önce birtakım ön işleme aşamalarından geçmiştir. İlk 

olarak daha önce bu el kitabının 2.2.1 sayılı alt bölümünde bahsedilen ön işleme aşamaları 

uygulanmıştır. Daha sonra resimdeki kenarları daha belirgin hale getirmek için ‘Canny Edge 

Detection’ algoritması kullanılmıştır. Canny algoritması resimdeki kenarları ortaya çıkartarak, 

resmi algoritmalarda kullanılmak için daha etkin bir hale getirir.  Bu yöntem resimdeki veri 

miktarını azaltmaya yardımcı olup resmin yapısal bilgisini kaybetmeden kenar bulma işlemini 

gerçekleştirir. Ayrıca resimdeki gürültü unsurlarını da giderir. Bu işlemden sonra görüntü 
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işlemede kullanılan morfolojik işlemlerden biri olan genişleme (dilation) işlemi kullanılmıştır. 

Şekil 8 ile çiviyazısı işareti resmine uygulanan önişlem aşamaları verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 8 Hausdorff Uzaklığı algoritmasında uygulanan önişlem aşamaları. 

2.2.11 Algoritma 11: Hough dönüşüm ile yapısal özniteliklerin bulunması 

Bu algoritma Hitit çiviyazısı işaretlerinin yapısal özniteliklerinin çıkarımını sağlar. Bu yapısal 

öznitelikler işaretin sahip olduğu yatay ve dikey çizgi sayısıdır. Bu algoritmanın seçilme 

sebebi ise Hitit çiviyazısı işaretlerinin çoğunlukla yatay ve dikey çizgiler çizilerek 

oluşturulmasıdır. İşaretler okunurken bu algoritma V.S. dijital listesiyle direkt karşılaştırma 

ölçütü olarak kullanılamaz. Çünkü aynı dikey ve yatay çizgi sayısına sahip birden fazla işaret 

olabilir, dolayısıyla bu algoritma dijital işaret listesinde arama ve karşılaştırma yapılırken 

çizgi sayısı farkı çok büyük olan işaretleri arama uzayına dâhil etmeyerek arama uzayını 

daraltmak için kullanılmaktadır. Ayrıca işlenecek işaret sayısını azaltarak işaret okumada 

kullanılan diğer algoritmaların daha kısa sürede çalışmasını sağlamaktadır. 

Bu algoritmayı uygulamadan önce işaretler üzerinde el kitabının 2.2.1 alt bölümü içinde 

bahsedilen ön işleme aşamaları ile siyah ve beyaz pikseller belirlenir. Daha sonra yine bu  el 

kitabının 2.2.1 alt bölümünde bahsedilen resmin iskeletini çıkarma ön işlemi işaretlere 

uygulanır. Bu algoritmada sadece çizgiler önemli olduğu için resmin geometrik özelliklerine 

ihtiyaç vardır; dolayısıyla resimdeki işaretin iskeleti çıkartılıp, hatlarını incelterek ve çizgileri 

ortaya çıkartarak diğer detaylar azaltılıp daha etkili bir şekilde algoritmanın uygulanması 

sağlanır. Bu ön işlemlerden sonra işaretin yatay ve dikey bileşenlerini ortaya çıkarmak için 

işaret resimlerine filtreleme işlemi uygulanır. Burada yatay kenarları belirtmek ve ortaya 

çıkartmak için yatay Sobel filtresi [Hong Nguyen et al., 2014], dikey kenarları belirtmek ve 

ortaya çıkartmak için ise dikey Sobel filtresi kullanılmıştır. Daha sonra işaretlere MATLAB 

’da bulunan Spur10 özelliği uygulanmıştır. Bu özellik objede yani işarette bulunan çıkıntıları 

yok ederek gürültüyü azaltmaya yardımcı olur. Bu işlemden sonra yine MATLAB’ da 

                                                           
10 http://www.mathworks.com/help/images/ref/bwmorph.html 
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bulunan Clean10 özelliği uygulanmıştır. Bu özellik ise izole olmuş pikselleri ve kopmuş 

pikselleri yok etmeye yarar. Bu özellik gürültüyü gidermede ve kopuk oluşumların 

silinmesinde rol oynar. Bu işlemlerden sonra resimlere açılma (opening) morfolojik işlemi 

uygulanır. Açılma gürültü giderme işlemini gerçekleştirir. Bu işlemler küçük alana sahip 

alanların yok olmasına ve resmin genel hatlarına ulaşılmasına yardımcı olur.                                                             

İşaret resimlerine Hough dönüşüm algoritması uygulanmadan önce uygulanan ön işlem 

aşamaları Şekil 9 ile özetlenmiştir. 

 

 

Şekil 9 Hough dönüşüm algoritmasında uygulanan ön işlem aşamaları 

Ön işlemlerden geçen işaretler Hough dönüşüm tarafından çizgileri tespit edilip yatay ve 

dikey çizgi sayıları belirlenmektedir.  V.S. dijital listesinden ve tablet resimlerinden HZL 

numarası aynı olacak şekilde alınan Hitit çiviyazısı işaretlerine ön işlem aşamaları sonrası ve 

Hough dönüşüm algoritması uygulanması sonucu yatay ve dikey çizgilerin bulunması Çizelge 

1 içinde gösterilmiştir. 

2.2.12 Algoritma 12: H.C. (Hierarchial Centroid) algoritması                                

H.C. algoritması Hitit çiviyazısı işaret resminin parçalara bölünüp her bir parçanın ağırlık 

merkezi koordinatlarının öznitelik olarak çıkartılmasıdır. Daha sonra çıkartılan bu öznitelikler 

tablet resminden alınan bir çiviyazısı işaretin dijital işaret listesindeki karşılığını bulmak için 

kullanılmaktadır. H.C. algoritması uygulanması sonucu tabletten alınan işaret için oluşturulan 

öznitelik vektörü dijital işaret listesinde bulunan bütün işaretlerin oluşturduğu öznitelik 

vektörüyle karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırma iki ölçütle sağlanmaktadır. İlki iki vektör 
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Çizelge 1 Örnek çiviyazısı işaretlerinin yatay ve dikey çizgilerin bulunması 

HZL 

Numarası 

İşaretin 

resmi 

Hough dönüşüm sonucu 

(dikey çizgilerin bulunması) 

Hough dönüşüm sonucu 

(yatay çizgilerin bulunması) 

8 (V.S.) 
 

  

8 (Tablet) 

 
  

180 (V.S.) 

 
  

180 (Tablet) 
 

  

218 (V.S.) 

 
  

218 (Tablet) 

 
  

 

arasındaki Cosine benzerliği11 diğeri ise iki vektör arasındaki Öklid Uzaklığıdır12. 

Karşılaştırılan iki işaret birbirine ne kadar benzer olursa Cosine benzerliği değeri o kadar 

büyük olur. Öklid uzaklığında ise bu durum tam tersidir işaretler ne kadar birbirine benzer ise 

uzaklık o kadar az olur. Karşılaştırma yapılırken tabletteki işaret ile dijital işaret listesindeki 

işaretler arasındaki Öklid uzaklığı en az bulunan veya Cosine benzerlik değeri en fazla 

                                                           
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Cosine_similarity 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_distance 
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bulunan işaret aranılan işarettir. Bu algoritmanın Hitit çiviyazısı işaretlerine uygulanmasından 

önce işaretlere el kitabının 2.2.1 alt bölümünde bahsedilen ön işlem aşamaları uygulanmıştır. 

Algoritmayı gerçekleştiren fonksiyon girdi olarak bir resim alıp çıktı olarak ağırlık 

merkezinin x koordinatını döndürür (Ağırlık merkezi hesaplanırken beyaz pikseller ağırlık, 

siyahlar boşluk olarak kabul edilmektedir.). Daha sonra resim x koordinatından iki parçaya 

bölünür ve bu iki alt parçanın transpozu alınmış hali içinde fonksiyon özyinelemeli olarak 

çağrılır. Verilen bir derinlik değerine göre parçalara bölme sayısı ve hesaplanan öznitelik 

vektörünün boyutu değişmektedir. d derinlik değeri olmak üzere öznitelik vektörü 2d-1 

elemandan oluşmaktadır. Ağırlık merkezlerinin y koordinatlarını elde etmek için ise resmin 

transpozu alınarak algoritmayı gerçekleştiren fonksiyona girdi olarak verilir. Sonuç olarak 

çıkan öznitelik vektörü parçaların x koordinatlarını tutan öznitelik vektörü ile birleştirilerek 

nihai öznitelik vektörünü oluşturur. Bu nihai öznitelik vektörü verilen d derinliği için toplam 

2*(2d-1) elemandan oluşur. Hitit çiviyazısı işaretlerine bu algoritmanın uygulanması sırasında 

derinlik değeri (d) daha iyi sonuç verdiği için 6 olarak seçilmiştir ve sonuç olarak öznitelik 

vektörü 126 elemandan oluşmaktadır.  

HZL numarası 180 olan ve V.S. dijital işaret listesinde yer alan Hitit çiviyazısı işaretine farklı 

derinlik (d) değerlerine göre algoritmanın uygulanması Şekil 10 ile gösterilmektedir. Bu 

şekilde görülen çizgiler parçaların ağırlık merkezinden geçen çizgileri ve parçalara ayrılma 

yerlerini temsil etmektedir. 

 

Şekil 10 HZL No.180 olan çiviyazısı işaretinin farklı derinlik değerlerine göre parçaları 
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2.2.13 Algoritma 13: HOG algoritması 

HOG algoritması Hitit çiviyazısı işaret resminin HOG özniteliklerinin çıkarılmasını sağlayan 

bir algoritmadır. Daha sonra çıkartılan bu öznitelikler tablet resminden alınan bir çiviyazısı 

işaretin dijital işaret listesindeki karşılığını bulmak için kullanılmaktadır. HOG algoritması 

uygulanması sonucu tabletten alınan işaret için oluşturulan öznitelik vektörü, dijital işaret 

listesinde bulunan bütün işaretlerin oluşturduğu öznitelik vektörüyle karşılaştırılmaktadır. 

Çalışmada her biri 20 derece olan 9 tane oryantasyon grubu (bin) ve 27 tane parça (cell) 

kullanılmıştır. Kullanılan öznitelik vektörü toplam 243 elemandan oluşmaktadır. 

Karşılaştırma ölçütleri el kitabının 2.2.1 alt bölümünde bahsedildiği gibidir. Bu algoritmanın 

Hitit çiviyazısı işaretlerine uygulanmasından önce işaretlere el kitabının 2.2.1 alt bölümünde 

bahsedilen ön işlem aşamaları uygulanmıştır.  

2.3 Algoritmaların İşaretlere Uygulanması 

Hitit çiviyazısında Hititçe anlamı olan işaretler ile birlikte Sümerce ve Akadça anlamları olan 

çiviyazısı işaretleri de bulunmaktadır. Bu çalışmasında Hitit çiviyazısı işaretlerinden seçilen 

ve sadece Hititçe anlamları olan 149 adet işaret kullanılmıştır. İşaretler V.S. işaret listesinden 

el kitabının 2.1 kısmında bahsedildiği şekilde dijital imajları alınarak çalışmalarda 

kullanılmıştır. Aynı şekilde işaretlerin tabletlerde bulunan karşılıkları da el kitabının 2.1 

kısmında bahsedildiği şekilde Portal Mainz internet sayfasında bulunan çeşitli tablet 

resimlerinden dijital imajları alınarak kullanılmıştır. 

Tabletten alınan bir işaretin okunup, V.S. dijital işaret listesi karşılığının bulunması için HOG, 

Hausdorff Uzaklığı ve H.C.(Hierarchial Centroid) algoritması kullanılmıştır. Bu algoritmalar 

tabletten alınan işaretin, V.S. dijital işaret listesindeki karşılığını bulurken dijital listedeki tüm 

işaretlerle karşılaştırma yapmaktadır. Daha sonra bu karşılaştırmalara göre aranılan işareti 

sorgu sonucunda getirmektedir. Algoritmaların işaret okuma performanslarını karşılaştırmak 

için tabletlerden alınan 149 işaretin dijital işaret listesindeki karşılıklarının bulunma sayısı 

dikkate alınmıştır. Algoritmaların işaretlerin karşılığını bulma performansları Çizelge 2 içinde 

verilmiştir. 
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Çizelge 2. Algoritmaların işaretlerin karşılığını bulma performansları 

Algoritma Adı 
HOG  

(Cosine) 

HOG  

(Öklid) 

Hausdorff Uzaklığı H.C. 

(Cosine) 

H.C. 

(Öklid) 

Karşılığı Bulunan İşaret 

Sayısı  

(149 işaret üzerinden) 

46 42 41 33 27 

İşaretlerin Karşılığının 

Bulunma Yüzdesi 
32% 28% 27% 22% 18% 

 

Çizelge 2 ’de görüldüğü üzere en fazla işaretin karşılığını bulan algoritma HOG (Cosine 

benzerliği ölçütü) algoritmasıdır. Algoritma tabletlerden alınan 149 işaret resminin 46 

tanesinin V.S. dijital işaret listesinde aynı HZL numarasıyla indekslenen karşılıklarını 

bulmuştur. Karşılığı bulunan işaret sayısına bakıldığında en kötü işaret okuma performansı 

H.C. (Öklid) algoritmasına aittir; algoritma tabletlerden alınan 149 işaret resminden 27 

tanesinin V.S dijital işaret listesindeki karşılıklarını bulmuştur. Çizelge 2 ‘e bakılarak 

çıkarılabilecek bir diğer bulgu ise işaretlerin karşılaştırılmasında kullanılan benzerlik 

ölçütlerinden Cosine benzerlik ölçütünün Öklid uzaklığı benzerlik ölçütüne göre 

algoritmalarda daha çok işaret karşılığının bulunmasını sağlamıştır. 

İşaretlerin karşılığını bulmak için kullanılan algoritmaların çalışma zamanları tablet üzerinde 

işlenecek işaret sayısı büyüdükçe önem kazanmaktadır. Bir Hitit çiviyazısı tablette tabletin 

büyüklüğüne göre yaklaşık 400 işaret bulunabilir. Algoritmaların bu tabletlerdeki işaretleri 

işlemesi çok işlemci zamanı alabilir. İşaretlerin karşılığını bulan algoritmaların tabletteki bir 

işaretin V.S. dijital işaret listendeki karşılığını bulma süreleri saniye cinsinden Çizelge 3 ile 

gösterilmektedir. 

Çizelge 3 Algoritmaların çalışma süreleri 

Algoritma Adı HOG  

(Cosine) 

HOG  

(Öklid) 

Hausdorff 

Distance 

H.C. 

(Cosine) 

H.C. 

(Öklid) 

Çalışma Süresi (saniye) 3.77 3.35 2.6 3.41 3.25 
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Çizelge 3 ’deki sonuçlardan görüldüğü üzere en iyi karşılaştırma performansını gösteren HOG 

(cosine) algoritması en fazla işlemci zamanı alan algoritmadır. Tek bir işaretin karşılığını 3.77 

saniyede bulmaktadır. Bu algoritma örneğin 400 işaretli bir tablete uygulandığında tableti 

çözmek için geçen süre 1508 saniye yani yaklaşık 25 dakika olacaktır. Bu tableti çözmek için 

gereken süreyi azaltmak için iki algoritma önerilmektedir. Bunlar Algoritma 1  (B.U. 

algoritması) ve Algoritma 11 (Hough Dönüşümle yapısal özniteliklerin bulunması)’dir. Bu 

algoritmalar, karşılaştırma algoritmaları çalıştırılmadan önce bir ön eleme işlemi gibi 

çalışarak her bir işaret için algoritmalardaki karşılaştırma sayısını azaltmaktadır. Karşılaştırma 

sayısını azaltmak algoritmaların çalışma süresini kısaltarak süreci hızlandırmaktadır. 

Karşılaştırma sayısını azaltacak olan B.U. algoritması, tabletten ve V.S. işaret listesinden 

alınan iki resim arasında hata oranı belirlenen bir eşikten büyük olan işaretleri aramaya dâhil 

etmeyerek arama uzayını daraltır ve dolayısıyla işlenecek işaret sayısı azaltılmış olur.  

Hough dönüşüm algoritmasında ise tabletten alınan işaretin yatay ve dikey çizgi sayısı 

belirlenir, yatay çizgi sayısının dikey çizgi sayısına olan oranı hesaplanır daha sonra aynı 

şekilde V.S dijital listesindeki işaretin de yatay ve dikey çizgi sayısı oranı hesaplanır. Bu iki 

oran arasındaki fark belirlenen bir eşiğin üstünde ise işaret arama uzayına dâhil edilmez. Eğer 

bir işaretin dikey veya yatay çizgi bileşenlerinden biri yoksa (örneğin; 1 numaralı işaret tek 

yatay çizgiye sahiptir.)  fark, var olan çizgi sayısı üzerinden hesaplanır. 

Çalışmada B.U. algoritması için hata oranı eşik değeri 0.1 seçilmiştir, Hough algoritmasında 

ise fark eşik değeri 1 seçilmiştir. Bu eşik değerler belirlendikten sonra seçilen örnek işaretlere 

bahsedilen 2 ön eleme algoritması uygulanmış ve bu ön eleme işlemlerinden sonra işaretin 

karşılığını bulan algoritmaların toplam yapacakları karşılaştırma sayısı Çizelge 4 ile 

verilmiştir. 

Çizelge 4’deki sonuçlara bakıldığında B.U. algoritması basit görünümlü olan 20, 358 ve 364 

numaralı işaretlerde daha az karşılaştırma yaparak işaret bulmuştur ve arama uzayını daha çok 

daraltmıştır. Bu durumun nedeni çiviyazısı işaretlerinde basit ve karmaşık görünümlü 

işaretlerin piksel sayılarının çok farklı olmasındandır. Çizelge 4’ten çıkarılan diğer bir sonuç 

ise B.U. algoritmasında kullanılan ikinci hata oranının birinci hata oranına göre 

karşılaştırılacak işaret sayısını genelde daha çok azaltmış olduğudur. Hough Dönüşüm 

algoritmasında ise işaret karşılaştırma sayısının genelde daha büyük çıkmasının ve yeterli 

elemeyi yapamamasının nedeni tabletlerde bulunan işaret resimlerinin bozukluğu ve çizgilerin 

eğriliği olarak söylenebilir.  
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Çizelge 4 Ön eleme algoritmaları uygulanan örnek işaretler 

HZL. 

No 

İşaret 

Resmi 

(Tablet) 

İşaret 

Resmi 

(V.S.) 

B.U. Hata Oranı 

(1) (karşılaştırma 

sayısı) 

B.U. Hata Oranı 

(2) (karşılaştırma 

sayısı) 

Hough Dönüşüm 

(karşılaştırma 

sayısı) 

218 
  

108  44 128 

375 
  

116 104 124 

371 
  

129 120 115 

20   46 110 82 

364   53 45 121 

358 
  

82 38 124 

 

Çalışmada ayrıca Hitit çiviyazısı işaretlerinin okunmasında kullanılan ve OpenCV 

kütüphanesinde bulunan 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı algoritmaların işaret okuma 

performansları ölçülmüştür. Algoritmalar işaretler üzerinde kullanılmadan önce 512 x 512 

piksel boyutlarına getirilmiştir. Bahsedilen algoritmaların işaret okuma performansları; tablet 

ve V.S. dijital işaret listesinde karşılaştırılan işaret üzerinde bulunan anahtar noktalardan 

(keypoint) çıkartılan betimleyicilerin (descriptor) eşleşme oranına bakılarak bir hata oranı 

hesaplanmıştır ve bu hata oranı üzerinden algoritmalar değerlendirilmiştir. Hata oranının 

karşılaştırılan iki işaret için hesaplanması (4) no lu formülle gösterilmektedir.  

𝐻𝑎𝑡𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
|İş𝑎𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑟𝑑𝑒𝑘𝑖  𝐸ş𝑙𝑒ş𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑡𝑖𝑚𝑙𝑒𝑦𝑖𝑐𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 𝐹𝑎𝑟𝑘𝚤|

𝐵𝑖𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖 İş𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑡𝑖𝑚𝑙𝑒𝑦𝑖𝑐𝑖 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
                               (4)    

 Örnek olarak SIFT algoritmasının HZL numarası 180 olan işarete uygulanması ile ilgili 

sonuç Şekil 11 ile gösterilmektedir. 

Burada hata oranı hesaplanırken birinci resimden 323 tane ve ikinci resimden 339 tane 

betimleyici çıkartılmıştır. Bu betimleyicilerden 323 tanesi eşleşmiştir. Bu durumda hata oranı 

şöyledir: 

Hata oranı= (339 – 323) / 323  =  0,0495  ~  0.05 
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Şekil 11 HZL No.180 olan işarete SIFT algoritması uygulanması 

Örnekten görüldüğü üzere hata oranı 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. Hata oranları, 149 

çiviyazısı işareti için tabletten alınan ve V.S. işaret listesinden alınan versiyonları için 

uygulanmış ve sonucunda hata oranları kaynak gösterilen tezde verilmiştir. Hata oranı ne 

kadar düşük ise algoritma işaret okumada o kadar başarılı kabul edilmiştir. En düşük ortalama 

hata oranına sahip algoritmanın 0.17 hata oranıyla ORB olduğu görülmektedir. ORB ’dan 

sonra gelen en iyi ikinci algoritmanın 0.24 hata oranıyla SIFT olduğu tespit edilmiştir. Bu iki 

algoritmanın düşük hata oranı üreterek çalışmasının sebepleri gürültü ve ışık yoğunluk 

farklarından etkilenmemesidir.  En kötü algoritmanın ise 0.87 hata oranıyla MSER olduğu 

görülmektedir. MSER algoritmasının Hitit çiviyazısı işaretlerinde yüksek hata oranı 

vermesinin nedeni algoritmanın yuvarlak ve elips şekillere odaklı bir algoritma olması ve 

Hitit çiviyazısı işaretlerde bu yapıların bulunmamasıdır. 

3. ÖZET VE SONUÇLAR 

El Kitabının bu bölümünde, BÖLÜM I. içinde, tabletten alınan bir çiviyazısı işaretinin 

okunup V.S. dijital işaret listesindeki karşılığının bulunması işlemleri için kullanılabilecek 

algoritmalar anlatılmıştır. Tabletteki işaretlerin karşılığının bulunmasında ve işaret geri 

getiriminde en iyi performansı gösteren algoritmanın HOG olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

tablet üzerindeki işaretleri okurken algoritmaların çalışma zamanlarını kısaltacak iki ön eleme 

yöntemi önerilmiştir. İşaret okumada kullanılan OpenCV kütüphanesine ait olan 

algoritmaların işaret okumadaki performansları hata oranı cinsinden verilmiş ve en az hata 

oranına sahip algoritmanın ORB algoritması olduğu saptanmıştır. 
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1. GİRİŞ 

 
Bir ülkenin tarihini anlamının en iyi yolu; o ülkenin tarihini meydana getiren yer, zaman ve 

mekân kavramlarının iyi anlaşılmasından geçer. Tarihi meydana getiren unsurlardan en 

önemlisi mekân kavramıdır. Anadolu ya da Anatolia adıyla bilinen Küçük Asya toprakları göç 

ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir coğrafi 

konumda olması, topraklarının verimli olması sebebiyle eski çağlardan beri zengin ve yüksek 

kültür medeniyetlerinin beşiği olmuştur. 

 

Bu medeniyetlerin en önemlilerinden birisini yaratan Hititler’ in Anadolu’ya hangi tarihte ve 

nereden göç ettikleri ya da göç edip etmedikleri henüz kesinlik kazanmamıştır. Hititler, M.Ö. 

1650 yıllarında merkezi bir krallık kurmuş olup, M.Ö. 1400 yıllarında ise Orta Anadolu’da 

kurdukları siyasi birliği imparatorluğa dönüştürmüşlerdir. 

 

Günümüze kadar gelen yazılı kaynaklar, Hititler’ in en eski Hint-Avrupa dillerinden birini 

kullandıklarını göstermektedir. Hititçe dediğimiz bu dilin çözülmesi 1915 yılında Çek bilim 

insanı Bedřich Hrozny [Arıkan,1998] tarafından bir dini tablet üzerinde yer alan bir Hititçe 

cümlenin “ekmeği yiyeceksiniz suyu ise içeceksiniz” şeklinde çevirmesiyle gerçekleşmiştir. 

Hrozny tarafından gerçekleştirilen bu çeviri o zamana kadar hakkında bilinmeyenlerle dolu 

olan Hititçe ’nin aydınlatılmasının yanı sıra, günümüzde kullanılan dillerdeki bazı kelimelerin 

kaynağının Hititçe olduğunu göstermiştir. 

 

Sümerler tarafından M.Ö 3200 yıllarında icat edilen “resim yazısı (pictographic script)” 

zamanla daha kullanışlı olan çiviyazısına dönüştürülmüştür. Daha sonra Mezopotamya’ya 

gelen Akadlar kendi dillerinde (Sami Dili) bu yazıyı geliştirerek, o günün dünyasında bu 

yazının yayılmasına neden olmuşlardır. Hititlerin kullandığı çiviyazısı ise tablet haline 

getirilmiş yaş kil üzerine kamış veya benzeri aletlerle yazılan ve Eski Babil’den (Akad) 

aldıkları bir yazı biçimidir.  

 

Hitit çiviyazısı, çeşitli büyüklük ve şekildeki yaş kil üzerine ucu üçgen şeklinde olan kamış 

veya benzeri bir yazı aleti yardımıyla yazılmıştır. Bu malzemeye tablet adı verilmekte ve 

metinler kil tabletler üzerine yazıldıktan sonra fırınlanarak pişirildiği için, toprak altında 
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binlerce yıl bozulmadan günümüze kadar ulaşabilmişlerdir. Bilinen en eski yazılı belgeler 

olan kil tabletlerin korunması ve istenildiğinde erişilmesi gereksinimleri arşiv ve kütüphane 

kavramlarının doğmasına neden olmuştur. Hitit döneminin kil tabletlerden oluşan ilk arşiv 

nitelikli kütüphaneleri, devletlerarası antlaşmalar, din, hukuk, tıp ve astronomi, ilahiler, 

dualar, destanlar, mahkeme tutanakları, kral ve soyluların başarıları gibi zengin içerikleri, 

düzenlenmeleri ve erişim olanakları sağlamaları açısından, uygarlık tarihinde önemli bir yere 

sahiptir.  

 

1906 yılından itibaren Hititçe yazılı kaynakların gün ışığına çıkmasıyla birlikte Anadolu 

tarihine ışık tutacak olan çiviyazılı kaynaklar büyük arşivler halinde keşfedilmeye 

başlanmıştır. Hitit tarihi ve kültürüne ışık tutacak olan çiviyazılı belgeler üzerindeki 

çalışmalar son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bununla birlikte, yeni geliştirilen 

teknolojilerin bilim dünyasının çeşitli alanlarında kullanılmasıyla birlikte başarılı sonuçların 

alındığı gözlenmiştir. 

 

Kil tabletler üzerindeki Hitit çiviyazılı metinlerin okunması, çevirisinin yapılması ve 

yorumlanması işlemleri uzman kişiler tarafından yapılabilmektedir. Bu nedenle Hitit 

çiviyazılı metinlerin çevirisi emek ve uzmanlık isteyen bir işlemdir. Hitit çiviyazılı metinlerin 

çevirisi üç adımda yapılmaktadır : 

 Bir çiviyazısı işaretinin Latin harfleri ile yazılmış karşılıklarına dönüştürülmesi işlemi 

olan yazı dönüşümü (transliteration) 

 Latin harfleri ile ifade edilen işaretlerin Hitit dilindeki karşılıklarına dönüştürülmesi 

olan uyarlama (transcription) 

 Hitit çiviyazılı bir metnin Hitit dilinden günümüz dillerine çevirisinin yapıldığı çeviri 

adımıdır (translation). 

 

Hitit çiviyazılı metinlerin uzman sistem yardımıyla okunması üzerine yapılan bu çalışmanın 

temel amacı, Hitit çiviyazılı metinlerin bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla günümüz 

dillerine çevrilmesinin mümkün olabileceğini göstermektedir. Hitit çiviyazılı metinlerin 

bilgisayar sistemleri tarafından okunması uzmanların sahip olduğu bilgilerin bilgisayar 

ortamına aktarılması ile gerçekleştirilecektir. Böylelikle Hitit çiviyazılı metinleri üzerinde 

gerçekleştirilecek uzman sistem uygulamalarının geliştirilmesi mümkün olabilecektir. 
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Hitit çiviyazılı metinler üzerindeki işaretler okunduktan sonra, bu metinlerin bilgisayar 

destekli bir uzman sistem yardımıyla anlamlandırılması hedeflenmektedir. Bunu yapabilmek 

için Hitit dilbilgisi kurallarını çıkarmak ve bu kuralları bir uzman sistem kabuğuna yüklemek 

gerekmektedir. 

 

2. HİTİT ÇİVİYAZILARININ BİLGİSAYAR DESTEĞİ İLE ÇEVİRİSİ 

2. 1  İşaretlerin Tablet Üzerinden Okunması 

Hitit çiviyazısı işaretlerin dijital ortama aktarılması için Würzburg Üniversitesinin internet 

sayfası bünyesinde bulunan Portal Mainz13 adlı internet sayfası kaynak olarak alınmıştır. 

Ayrıca bu internet sayfasında çok sayıda tablet resmi de bulunmaktadır. Çalışmada bu 

kaynakta bulunan metin kopyaları kullanılmıştır. Portal Mainz‘daki bir metin kopyası örneği 

Şekil 1 ile verilmiştir. 

 

                                                           
13 http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/index.html 



29 
 

Şekil 1 Portal Mainz kaynağında bulunan bir tablet resmi 

Portal Mainz internet sayfasında, bütün işaretleri içeren ve Sylvie Vanseveren (V.S.)’in 

hazırladığı bir dijital işaret listesi de bulunmaktadır14. Bu liste Hitit çiviyazısında bulunan 

bütün işaretleri kapsayan ve HZL numaraları ile indekslenen yüksek çözünürlüklü işaret 

resimlerini içermektedir. Böylece işaretler için kullanılabilecek bir veritabanı vazifesi 

görmektedir. Çalışmalar sırasında, tabletlerdeki işaretlerin karşılığı (hangi işarete denk 

geldiği) bulunurken bu dijital işaret listesi kullanılmaktadır. Bu işlemi anlatan şema Şekil 2 ile 

verilmiştir.  

 

Şekil 2 Tabletten alınan bir işaretin V.S. listesindeki karşılığının bulunması 

Çalışmada kullanılacak çiviyazısı işaretlerinin bulunduğu Tablet resminden, ekran görüntüsü 

alınıp Microsoft işletim sisteminde bulunan ‘paint’15 adlı programa aktarılıp işaretler (36x48) 

piksel boyutlarında olacak şekilde kesilerek çalışmalarda kullanılmıştır. Bu işaretler 

veritabanı vazifesi gören Vanseveren (V.S.) dijital işaret listesi üzerinden sorgu yapılmak için 

kullanılacak işaretleri içermektedir. 

                                                           
14 http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/cuneifont/ 
15 http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows7/products/features/paint 
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Çalışmada veritabanı vazifesi gören V.S. işaret listesinde bulunan işaretlerin, ekran görüntüsü 

alınıp işaretler Portal Mainz’da bulunan tablet resimlerindeki işaretlerin alınmasında 

kullanılan aynı işlem ile kesilerek çalışmalarda kullanılmıştır.  

İşaretlerin dijital imajlarının alınmasından sonra çiviyazısı işaretlerinin okunmasında 

kullanılan algoritmalarda işaretler çeşitli önişlem aşamalarından geçirilip algoritmalarda 

kullanılmıştır. 

2. 2  Uzman Sistemler 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Information and Communication Technologies, ICT) ile ilgili 

olan Uzman Sistemler’in (Expert Systems) geçmişi çok da eskiye dayalı değildir. Uzman 

Sistem’ler (Expert Systems veya Knowledge Based Systems), Yapay Zekâ (Artificial 

Intelligence) ile uğraşanlar tarafından 1950’li yıllardan itibaren geliştirilmeye başlanmış olup; 

bu dönemde bilim insanları, birkaç kural ve o günkü bilgisayarlar yardımı ile insan 

becerilerine yakın performans gösterecek bir uzmanı üretebileceklerine inanıyorlardı. Bu 

dönemde yapılan çalışmalar genel amaçlı problem çözümüne yönelikti. 1960’ların 

ortalarından itibaren genel amaçlı problem çözücülerin, verimli çalışan bir Uzman Sistem 

yapısı kurmak için yeterli olmadığı ve Uzman Sistemler’in yeni bilgiler geldikçe 

güncellenmesi gerektiği ve bunun da kurala dayalı bir sistemin varlığıyla gerçekleşebileceği 

düşünülmüştür. 1980’lerden bu yana ise Uzman Sistemler veya Bilgi Tabanlı Sistemler, Bilgi 

Mühendisliği altında kullanılan bir terim olmuştur. Uzman Sistemler; ilgili oldukları alandaki 

bir soruna çözüm bulunması için kullanılan bilgisayarlı bir sistem olarak tanımlanabilir. 

Uzman Sistemler üç temel yönüyle geleneksel yazılımlardan ayrılmaktadır. Bunlar; a) son 

derece özel alan bilgisinin kullanımı, b) algoritmik bir yaklaşım yerine bilginin sezgisel 

doğasından yararlanma, c) sadece ihtiyaç duyulan bilgiyi anlayıp onu kullanmaktır. 

Bilgi Tabanlı Sistemler veya Uzman Sistemler iki bakış açısına göre değerlendirilebilir. 

Bunlardan ilki; Şekil 3 ’ de gösterilen ve son kullanıcı açısından bakıldığında görülen üç ana 

bileşenden oluşandır [Becerra- Fernandez, 2000]. Bu bileşenler kullanıcı arayüzü, akıllı 

program ve problem veritabanıdır. 

 Kullanıcı: Genelde problemi bilen birisidir. 

 Kullanıcı Arayüzü: Bilgi tabanlı sistemlerde kullanıcının penceresi gibi düşünülebilir. 

Son kullanıcılar mevcut sorunları çözmek için sistemi bu arayüz vasıtasıyla kontrol 
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edebilirler. Kullanıcı arayüzü kullanıcıların bilgileri egzersiz edebilmeleri için gerekli 

fonksiyonları sağlarken, kullanıcıların bu bilgilere erişmelerine izin vermezler. 

Kullanıcıların gerçekleştirebilecekleri fonksiyonlar şu şekilde örneklenebilir: Açıklama 

sağlama, akıllı programı sorgulayabilme, sonuçları gösterme, grafiksel çıktı sağlama, 

sonuçları kaydetme, sonuçları yazdırma. 

 Akıllı Program: Son kullanıcının sorununu çözen bir kara kutudur. Kullanıcının 

bilemeyeceği birtakım kurallarla çalışarak kullanıcının istediği sonuçları üretir. 

 Problem Veritabanı: Sistemin girdilerini okuyan ve çıkışlarını yazan çalışma alanıdır. 

Mevcut sorun hakkında verilen tüm bilgileri içerir. 

 

Şekil 3 Sisteme kullanıcı olarak bakıldığında bir uzman sistem 

İkinci bakış açısı ise Şekil 4’ gösterilen Uzman Sistemler’in Bilgi Mühendisi’nin gözünden 

nasıl görüldüğüdür. İki tane ana bileşene sahiptir. Bunlar; uzman sistem kabuğu ve akıllı 

programdır [Coşgun,2005]. 
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Şekil 4 Sisteme bilgi mühendisi gözüyle bakıldığında bir uzman sistem 

 

Uzman Sistem Kabuğu (Geliştirme Kabuğu) geliştirme ortamını oluşturmaktadır. Uzman 

sistem kabuğu akıllı program dâhilinde bilginin oluşturulmasını kolaylaştıran araçlar 

kümesidir. Uzmandan toplanan bilgilerin yapılandırılması, hatalarının ayıklanması, 

geliştirmesi gibi işlevsellikleri bulunmaktadır. Bu görevi tanımlama işini yapan bilgisayar 

mühendisine Bilgi Mühendisi adı verilmektedir. Bir geliştirme kabuğu üç alt bileşenden 

oluşur. Bu alt bileşenler Bilgi Edinme Aracı, Geliştirici Arayüzü ve Test Veritabanıdır. 

 Bilgi Edinme Aracı: Bilgi tabanı editörü olarak hizmet vermekte olup bilgi 

mühendisinin düzenleme yapmasına olanak tanır. 

 Geliştirici Arayüzü: Kullanıcı arayüzü ile aynı olmakla birlikte bilgi mühendisine 

geliştirme sürecinde yardımcı olmak için ek özellikler içerir. Bilgi mühendisinin, bilgi 

tabanı üzerinde değişiklikler ve testler yapmasına elverişlidir. 

 Test Veritabanı: Önceden uzman sistem üzerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş 

örnek problemleri içerir. 

Uzman sistem kabuğundan sonra, bir bilgi mühendisinin uzman sistemleri yorumladığı ikinci 

bileşen Akıllı Programdır. Buradaki akıllı program, kullanıcının gözünden gördüğü akıllı 

programa benzer ama önemli bir fark vardır. Bilgi mühendisi, son kullanıcının aksine kara 

kutudaki bilgileri görebilmektedir. Akıllı program iki adet alt bileşene sahiptir. Bunlar bilgi 

tabanı ve çıkarım mekanizmasıdır. 
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 Bilgi Tabanı: Bilgi mühendisi tarafından çeşitli kaynaklardan toplanan tüm ilgili, etki 

alanına özgü, problem çözme bilgilerinden oluşur. Bilgi tabanı, uzman sistemlerde 

çözülmesi düşünülen problemlerin çözümü için yararlı olacak bilgileri içerir. Kural 

tabanlı uzman sistemlerde bilgiler, kurallar ile ifade edilir. 

 Çıkarım Mekanizması: Bilgi tabanına kayıtlı bilginin tercümesini yaparak bilgi 

tabanından sonuç çıkarır. Bir uzman sistemde bilgi tabanını kullanıp çözüm almayı 

gerçekleştiren, bu sayede de uzman sistemin karar vermesini sağlayan mekanizmadır. 

Bir çıkarım mekanizmasının, bilgi tabanında bulunan bilgileri kullanarak sonuca 

varabilmesi için iki adet yöntem geliştirilmiştir Bunlardan ilki; problemin başından 

başlayarak (IF), sonuç kısmına (THEN) ulaşması olan ileriye zincirleme(forward 

chainig) metodudur. Bu yöntem tümevarım mantığı ile bütün kurallarda şartın sağlanıp 

sağlanamadığı göz önünde bulundurularak sonuca ulaşılmasını amaçlar. Diğer bir 

yöntem ise hedef durumdan başlayıp başlangıç koşullarına doğru geriye ilerleyen bir 

teknik olan geriye zincirleme(backward chaining) yöntemidir. 

Problemi çözerken kuralın en sonu olan sonuç (THEN) cümlesi ile başlanır ve şart (IF) 

cümlelerine uygulanarak çözüm bulunur. Bu zincirleme tümdengelim ilkesine dayanmaktadır. 

Kullanıcı ya da bilgi mühendisinin dışında genel bir bakış açısıyla bakıldığında ise bir Uzman 

Sistem’in çalışma prensibinin özetlenmesi Şekil 5 ile verilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Uzman Sistem yapısı 



34 
 

2.3  Uzman Sistem Kabukları ve EXSYS CORVID 

Genel bir yapısı olan ve belirli alan bilgileri bulunmayan sistemler Uzman Sistemi kabuğu 

(shell) olarak adlandırılır. Kabukların kullanılması uzman sistem geliştirme sürecini 

kolaylaştırır. Kabuk bir kere oluşturulduktan sonra birçok uygulama için kullanılabilir. 

Herkesin ayrı ayrı kendi uzman sistemini geliştirmeye çalışması yerine bir Uzman Sistem 

Kabuğu (Expert System Shell) yazılım ürününü edinip onu kendi kurallarımız ile doldurmanın 

çok daha etkin olduğu görülmüştür. Böylece uzman sistemler daha hızlı oluşturulabilir ve 

ihtiyaç duyulan programlama tekniği azalır. 

Kabuk kavramı özellikle kural tabanlı sistemlerde kullanılır. EXSYS, NEXPERT, IMPACT, 

TIMM, JESS kural tabanlı kabuklara örnek olarak verilebilir. Bilgisayar destekli karar verme; 

karar probleminin modellenmesi, çözümlenmesi ve analiz işlemlerinin bilgisayar programları 

aracılığıyla yapılması işlemidir. 

Bu bilgisayar programları; karar vericinin ilgili problemi çözüme ulaştırması için karar analizi 

yöntemlerinde kullanılan algoritmaları içerisinde barındırmakta ve bu algoritmaları kullanarak 

karar probleminin modellemesini ve problemin çözülmesini sağlayan paket programlardır. 

Hitit çiviyazılı metinlerin okunmasında uygulamayı geliştirme adımı EXSYS Corvid paket 

programı ile gerçekleştirilmiştir. Bu program karar analizi yapan kişiye uzman bilgisini karar 

problemi modeline aktarma dışında bir ihtiyaç bırakmamaktadır. Karar modelinin yapısı 

zamanla değişse dahi geri dönüşe, kolay düzenleme yapılmasına imkân sağlamaktadır. 

2.4 Hitit Dilbilgisi Kurallarına Genel Bakış 

 

Hitit çiviyazısı birçok Eski Önasya dilinde de uygulanan hecelere dayalı bir yazı sistemidir. 

Hititçe; hece, ideogram ve sayı işaretlerinin de aralarında bulunduğu toplam 375 tane işaretten 

oluşur. 

Hitit çiviyazısı, Eski Babil’den yani Akadlardan aldıkları 3 temel hece türünü kullanmıştır. Bu 

hece türleri Çizelge 1’ de görülmektedir. 

Çizelge 1 Hititçe Hece Türleri 
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Hititçe’de yaygın olarak kullanılan bir dil öğesi ise ideogramlardır. İdeogramlar bir kelimeyi 

bütünüyle ifade eden ve fonetik olmayan işaretlerdir. Bu işaretler büyük harf ile belirtilirler. 

Hitit çiviyazı sisteminde kelimeler fonetik ve ideografik olarak iki farklı şekilde yazılabilirler. 

Örneğin metinlerde “Tanrı” kelimesi Hititçe ši-u-na ya da daha çok ideogram DINGIR olarak 

yazılabilmektedir [Dinçol, 1970]. 

Hititçe’nin bir diğer dil öğesi ise kelimelerin önünde ya da arkasında belirteç (determinatif) 

görevini üstlenmiş bazı işaretlerdir. Determinatifler cümle içinde okunmaz sadece belirteç 

görevi görürler. Örneğin; Tanrı anlamına gelen DINGIR, determinatif olarak bütün Tanrı 

isimlerinin önünde yer alır: dIŠKUR, dU, dIŠTAR 

Hititçe metinlerde Akadogram olarak bilinen Akadça kelimeler mevcuttur. Hititçe sözcükler 

küçük ve italik yazılırken buna karşılık Sümerogramlar; büyük harfli ve italik olmayan bir 

şekilde, heceleri birbirine nokta ile bağlayacak biçimde yazılırlar. Akadça sözcükler ise büyük 

harf ve italik olarak yazılır ve birbirlerine tire ile bağlanırlar. Bir sözcüğün Hititçe, Akadça ya 

da Sümerce olduğunu belirleme işlemi Şekil 6’da gösterilen çiviyazısı işaretleri için temel 

ağaç yapısında belirtilmektedir. 

Hitit dili ile günümüz dillerinde benzerlik gösteren bir diğer konu ise tekil/çoğul isimler ile 

isim ve sıfatlarda mevcut olan iki farklı cinstir. Bunlar; daha çok isimlerde erkek ve dişi 

kavramlarının ortak kullanımlarını belirtmek için gösterilen (com= genus commune) ve 

cinssiz kavramları belirtmek için kullanılan (n=genus neutrum) dur [Karasu,2013]. 

İsimlerde ise sekiz ayrı çekim eki bulunmaktadır. 
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Şekil 6 Çiviyazısı işareti için temel ağaç yapısı 

 

 

2.5  Hititçe İsimler İlgili İşlemler 

Hititçe gibi zengin bir dilin dilbilgisi kurallarını tek bir karar ağacında göstermek mümkün 

değildir. Bu sebeple Şekil 7 ile verilen ağaç yapısı, önerilen uzman sisteme bir ön giriş olarak 

düşünülebilir. 

Şekil 7’ de gösterilen Hititçe dilbilgisinde ‘isim' için ağaç yapısında karar vericilere sunulan 

ve bir Hititçe ismin kullanıcının seçimi doğrultusunda şekillenerek, en sonunda da 

kullanıcının belirlediği bir ismin haline dönüşüm aşamaları renkli olarak gösterilmektedir. 

Kullanıcı kendisine sunulan seçenekler arasında küçük harfli kelimeyi seçmiş ve böylelikle 

sistemin arka planında çalışan Hititçe dilbilgisi kuralları işlemeye başlamıştır. Karar verici, 

seçimini sırasıyla İsim, İsmin özelliği olarak Gövde, gövde tipi olarak Sesli Gövde, sunulan 

sesli gövdelerden -a- Gövdesi’ni, sonrasında isim ve ortak seçeneklerini belirleyerek, en son 

çıktıyı elde edeceği Hititçe sözcüğe gelmiştir. Burada insan anlamına gelen antuhsa 

sözcüğünü belirlemiş ve bu sözcüğü görmeyi istediği ismin halini belirlemiştir. 
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Hitit dilbilgisinden faydalanarak oluşturulan uzman sistem kuralları, ağaç yapısı kullanılarak 

çıkarılabilmektedir. Bunun için kural çerçevesinde değerlendireceğimiz kelimenin tek heceli 

ya da birden çok hecenin birlikte bulunmasıyla oluşan Hititçe kelime olduğu düşünülerek ve 

altı çizili, büyük veya küçük harfli olup olmadığı dikkate alınarak, ağaç yapısının en temel 

düzeyi oluşturulur. Genel kural itibariyle altı çizili sözcükler Akadça, büyük harfle yazılan 

sözcükler Sümerce ve küçük harfle yazılan sözcüklerin de Hititçe olduğu kabul edilmekle 

birlikte Hititçe bazı kelimeler altı çizili ve/veya büyük harfle de yazılmış olabilir. Bu da 

Akadça ve Sümerce’den kullanım kolaylığı ve sözcüğün daha kısa olması gibi nedenlerle bazı 

sözcüklerin Hititçe’ye aktarıldığını göstermektedir. Önerilen uzman sistemin kural 

çıkarımında Hititçe’nin bu ve benzer diğer dil bilgisi özellikleri göz önünde 

bulundurulmaktadır. 

Daha önce değindiğimiz gibi Hitit Dili gibi zengin dilbilgisi kuralları içeren bir dilin, tüm 

dilbilgisi kurallarını tek bir karar ağacına sığdırmak mümkün değildir. Bu yüzden; tasarlanan 

uzman sistemin gerçekleştirebileceği kurallara yönelik bir ağaç yapısı oluşturulmuştur. Şekil 7 

ile verilen isimle ilgili ağaç yapısı üzerinde ‘antuhsa’ gibi bir ismin nasıl yerleşeceği Şekil 8 

olarak verilmiştir. 

Önerilen Uzman sistemin uygulanması aşağıda anlatılmıştır. 

Hitit tabletlerini kullanarak gerçekleştirilecek kural çıkarımı ilk önce mantıksal, sonrasında ise 

EXSYS Corvid uygulaması kullanılarak mantıksal kuralların bilgisayar ortamına aktarılıp 

işleyişlerinin denenmesiyle devam edecektir. Tanımlanan IF THEN kural kümeleri, EXSYS 

Corvid adlı uzman sistem kabuğuna yüklenerek, Çizelge 2 deki ismin hallerini örnekleyen bir 

Hititçe dil bilgisi uzman sistemi oluşturulmuştur. 

Çizelge 2. a- Gövdesi için örnek Hititçe sözcük 
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Çizelge 2 ile verilen dil bilgisi kural kümesi aşağıdaki Şekil 9 gibi bir dizi mantıksal IF THEN 

kuralı ile ifade edilmiş ve Exsys CORVID16 adlı uzman sistem kabuğuna yüklenerek bir 

Hititçe dil bilgisi uzman sistemi oluşturulmuştur. 

 

      Şekil 9 Mantıksal IF…THEN kuralları için örnek 

Önerilen Uzman Sistem’in EXSYS Corvid ile oluşturulmasında izlenilmesi gereken aşamalar 

aşağıda anlatılmaktadır. Bu sistemin kullanıcılara karar verme aşamalarında destek vereceği 

göz önünde bulundurularak sistemin tasarlanması ve kuralların oluşturulmasında anlaşılır ve 

kullanıcıya yardımcı olacak bir yapı geliştirilmiştir. 

Uzman Sistem Kabuğu’na yüklenecek kuralları oluşturma işleminde önce Şekil 8’ de verilen 

ağaç yapısı referans alınarak bazı değişkenler yaratılmıştır. Bunun için öncelikli olarak 

EXSYS Corvid geliştirme aracında bulunan ve Şekil 9 ile gösterilen Veri Ekleme ve 

Düzenleme Alanı vasıtasıyla kural ağacı ile ilgili değişkenler tanımlanmıştır. Tanımlanan 

değişkenler Şekil 10’da sol tarafta liste halinde gösterilmiştir. Kullanıcının karar verme 

mekanizmasına yardımcı olmak için değişkenlerin isimleri ve değişkenlerle ilgili sorulacak 

sorular ağaç yapısına uygun olarak belirlenmiştir. 

 

                                                           
16 www.exsys.com/exsyscorvid.html 
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Şekil 9. EXSYS CORVID uygulamasına genel bir bakış 

 

Şekil 10 Değişkenlerin Tanımlanması 

Değişkenlerin tanımlanması gerçekleştirildikten sonra bu değişkenlerin sistemin en önemli 

özelliği olan Mantık Bloğu ile kurallara dönüştürülmesi işlemi gelir. Burada dikkat edilmesi 

gereken önemli bir husus, yaratılacak kurallar için Şekil 8 ‘de verilen önerilen uzman sistem 

ağacındaki sırayı takip ederek ilgili kuralların yaratılmasıdır. 

Şekil 11’de görüldüğü gibi kullanıcının kararı mantık bloğunda kolaylıkla takip 

edilebilmektedir. Bu uygulamada kullanıcı kendisine önerilen kelimenin küçük harfli yani 

Hititçe olmasını tercih etmiştir. Sonrasında kendisine sunulan sözcük türlerinden İsim, Fiil ve 

Zamir arasından ismi tercih etmiştir. Hemen akabindeki adım olarak ismin gövde ve türeme 

özelliklerinden gövdeyi seçmiş ve gövde tipini de Sesli Gövde olarak belirlemiştir. Sesli 

Gövde ile sunulan üç seçenek arasında -a- gövdesi’ni belirlemiş ve bu gövdeye uygun olarak 

sunulan antuhsa ve aruna kelimelerinden “antuhsa” yani insan kelimesini seçmiştir. 

En son adım olarak kullanıcı sonucunu almayı beklediği ismin çekimlenmiş halini 

belirlemelidir. Kullanıcı bu aşamada ismin –den halini yani Ablativ’i seçerek istediği sonucu 

elde etmiştir. 
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Şekil 11. Mantık Bloğunda kuralların yaratılması 

Şekil 12 ile mantık bloğunda yer alan kurallar kümesinden kullanıcının tercih ettiği tüm 

kurallar görülebilmektedir. 

 

Şekil 12. Uygulama için seçilen kurallar kümesine genel bir bakış 
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Hititçe metinlerin okunmasında yararlı olması düşünülen Uzman Sistem uygulamasının 

çıktıları aşağıda adımlar halinde gösterilmektedir. Çizelge 3 ‘te (- a-) gövdesine sahip antuhsa 

isminin, ismin –den hali (Ablativ) ile çekimlenerek elde edilen çıktısı görülmektedir. 

Çizelge 3 Karar Mekanizmasının İşleyişi (-a- Gövdesi) 
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Çizelge 4 ile sesli gövdelerden – i- gövdesine sahip tahıl anlamına gelen halki isminin, ismin 

–i hali (Akkusativ) ile çekimlenerek elde edilen çıktısı halkin görülmektedir. 

Çizelge 4 Karar Mekanizmasının İşleyişi (-i- Gövdesi) 
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Çizelge 5 ile sesli gövdelerden – u- gövdesine sahip; sandalye anlamına gelen harnau 

isminin, ismin –e/de hali (Dativ/ Lokativ) ile çekimlenerek elde edilen çıktısı harnaui 

görülmektedir. 

Çizelge 5. Karar Mekanizmasının İşleyişi (-u- Gövdesi) 
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3. ÖZET VE SONUÇLAR 

Bu çalışmada Hititçe ile ilgili temel bilgiler derlenip, bunların Bilgisayar Destekli bir Uzman 

Sistem’e çevrilebilmesi konusunda bazı örnekler verilmiştir. 

Çalışmanın süre kısıtı nedeniyle Hitit dilinin tüm özelliklerini içeren bir Uzman Sistem 

Kabuğu’nun doldurulması gerçekleştirilememiştir. Böylesi bir çalışma çok daha uzun bir süre 

ve çok elemanın görev aldığı bir proje kapsamında görülmüştür. Bu çalışmanın temel amacı 

böyle bir çalışmanın yapılabilirliğini gösterebilmektir. 

Bu çalışmanın devamı olarak Hititçe’nin sadece isimler/sıfatlar değil zamir ve fiileri de içeren 

dil bilgisi mantık ağaçlarının oluşturulması EXSYS CORVID üzerinde benzer çalışmaların 

yapılması önerilmektedir. Böyle bir çalışmanın tam anlamıyla gerçekleşmesi Başkent 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi- DTCF ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ilgili 

bölümlerinin öğretim elemanlarının ve lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin Kültür Bakanlığı 

ile ortaklaşa yapabilecekleri geniş kapsamlı bir çalışma olarak düşünülmektedir. 
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