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Önsöz
Projemizin amacı, Türkçe kelimelerin duygusal değerlendirmelerini içeren bir veri tabanı
oluşturmaktır. Bu veri tabanı, günümüzde sosyal medyanın yoğun kullanımı ile
yaygınlaşmaya başlayan his (sentiment) analizi uygulamaları için gerekli bir alt yapı
oluşturacaktır. Bu sayede, duygusal kelimeler içeren psikoloji deneylerinde kullanılabilecek
bir uyaran kümesi de yaratılmış olacaktır.
Yurtdışındaki duygusal değerli kelime

veri tabanları 1200-3000 civarında kelimeden

oluşmaktadır. Bizim hedefimiz de, bunda çok daha fazla sayıda Türkçe kelimenin duygusal
değerlendirmelerini oluşturmak olmuştur. Web servisimizde 1364 kelimenin olumluluk ve
heyecan eksenlerindeki değerlendirmesi hizmete açılmıştır.
Proje TÜBİTAK tarafından 113E624 nolu 1005 projesi olarak desteklenmiştir.
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Özet
Günümüzde pek çok metin çevrimiçi kullanıma açılmış durumdadır: gideceğiniz filmin
özetinden, alacağınız cep telefonunun özelliklerine, yada seçtiğiniz emlaka ait
olumlu/olumsuz müşteri değerlendirmelerine metin formatında Internet üzerinden
ulaşılabilir. Ancak kelimelerin anlamsal (semantic) ilişkilerine ve bağlamına dair pek çok
veri madenciliği çalışması yapılmakla birlikte, kelimelerin duygusal sınıflandırmasına
dair çalışmalar henüz pek azdır. Özellikle Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir
kelime veri tabanı henüz çevrimiçi erişime açılmamıştır.
Amacımız, Türkçe metinlerin duygusal çözümlemesine elverişli bir Türkçe kelime veri
tabanı oluşturmaktır. Çalışmamız temel iki duygusal eksende (olumluluk ve heyecan)
tüm duyguların temsil edilebildiği kuramı üzerine kuruludur (Osgood, 1957). Projenin
temel çıktısı duygusal açıdan normlanmış bir Türkçe kelime veri tabanıdır. Bir web
servisi üzerinden kullanıma açılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Veri tabanı, Duygusal eksenler, Türkçe kelimeler
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Abstract
Several texts are available for online use at our times. Through the Internet, you can reach a summary
of the movie to go, a list of features and customer opinions for a cell phone to buy and even view
positive and negative judgements about a house to buy. However, sentimental analysis of texts are
still scarce in comparison to semantic and contextual data mining applications. In Turkish, there is still
no online database which includes emotional tags of words.
Our aim is to produce a Turkish word database which is suitable for sentiment analysis of Turkish texts.
Our study is founded on the existence of two primary axes of emotions: valence and arousal. (Osgood,
1957). The main product of the project is a Turkish word database normed on emotional axes. We will
share this newly generated word database openly through a web server.
Keywords: Database, emotional axes, Turkish words
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1.GİRİŞ
Türkçede duygusal açıdan normlandırılmış bir kelime veri tabanı henüz çevrimiçi erişime
açılmamıştır. Dolayısıyla Ingilizcede yaygın kullanımı başlamış olan metinlerde duygusal
çözümleme süreci (sentiment analysis) Türkçe için henüz mümkün olamamaktadır.
Projemiz, normatif değerlendirmesi Türk populasyonundan seçilmiş bireylerde yapılmış bir
çekirdek kelime kümesi oluşturmayı hedeflemekte, ayrıca bu kümelerin duygusal ve
anlamsal değerlere göre taranabilmesini ve alt-kümelerin bulunmasını kolaylaştıracak bir
alt-yapı olarak veri tabanı kullanılmasını önermektedir. Özellikle Türkçede duygusal açıdan
normlandırılmış bir kelime veri tabanı henüz çevrimiçi erişime açılmamıştır. Dolayısıyla
Ingilizcede yaygın kullanımı başlamış olan metinlerde duygusal çözümleme süreci
(sentiment analysis) Türkçe için henüz mümkün olamamaktadır. Projemizde geliştirilen wen
servisi, ilerideki otomatik metin tarama çalışmalarına önemli bir alt*yapı sağlayacaktır.

2.LİTERATÜR ÖZETİ
Duygusal öznitelikler yıllar boyunca 6 temel duygu ekseni yaklaşımından (Russell, 1980),
süreğen 2 eksende temsil edilecek şekilde evrilmiştir (Gökçay, 2011). Yeni özniteliklere
göre, ister kelime ister resim olsun, her uyaran 2 öznitelik ile temsil edilebilir: ‘olumluluk’ ve
‘heyecan’. Bu alandaki ilk çalışmayı yapan Osgood (1957) aslında çalışmayı yaptığı kelime
ve sıfat kümelerine göre bazen 3 bazen de 4 temel duygu ekseni saptamıştır. Ancak o
tarihten beri tekrarlanan geçerleme araştırmalarında hep 2 temel eksen, yani olumluluk ve
heyecen

eksenleri

tutarlı

olarak

farklı

yaşta

olan

ve

farklı

kültürlerden

gelen

populasyonlarda gözlemlenmiştir.
Duyguların birbirinden tamamen bağımsız eksenlerle temsil edilebildiği varsayımı, ilk
olarak Osgood'un çalışmasında (Osgood ve ark., 1957) ortaya atılmış olup, Ingilizce'de
duygusal kelimelerin normlandığı ANEW çalışmasının da temel noktasını oluşturmaktadır
(Bradley, Lang, 1999). Osgood, 150 nin üzerinde sıfat çifti kullanarak verilen her kelimeyi
sifatlar üzerinden değerlendirtmiştir (Örneğin ’anne’ kelimesi, ’sert.....yumuşak’ skalasında
yumuşak yöne yakın çıkmaktadır). Tüm sıfatlar için yapılan değerlendirme sonrasında
faktör analizi yapılmış ve ve duygusal değerlendirmelerdeki varyansın iki ana eksen
tarafından temsil edilebileceği belirlenmiştir: 1. Olumluluk, 2. Heyecan.

Bu eksenleri

destekleyici benzer görüşler başka teorisyenler tarafından da öne sürülmüştür (Mehrabian
ve Russell, 1974; Tellegen, 1985), ayrıca duygusal eksenler pek çok çalışmada tutarlılıkla
saptanmıştır. Örnek olarak Samsonovic ve Ascoli’nin (2010) Princeton WordNet
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sözlüğünden seçilen 20000 kelime ile yapılmış çalışması gösterilebilir. Bu eksenlerin
anlamı şu şekilde açıklanabilir:
Olumluluk: olumsuzdan olumluya değişim gösteren hedonik bir duygusal durum
Heyecan: Sükunet ve heyecan arasında değişiklik gösteren genel bir hedonik
aktivite hali
Bu tanımlara göre herhangi bir duygu (ör: mutluluk, korku gibi), bu iki bileşenin farklı
şekillerde temsilinden oluşmaktadır.
İlginç olan bir başka nokta da duygusal uyaranların etkisinin işlendikleri süre ile bağlantısı
olmasıdır. Kısa süreli işlemede, uyaran sadece yönlendirici bir etki yaratır ve bu da
uyaranın farklılığı ile alakalıdır (Ohman ve ark.,2000). Daha uzun süren işlemler,
'olumluluk' etkisinin negatif ve pozitif boyutlarını ayrıştırabilmeye yarar. Negatif uyaranlar
engelleme tepkisi, pozitif uyaranlar ise yaklaşma tepkisi yaratır (Hamm ve ark 2003, Lang
1995). Dolayısıyla metin çözümlemede hem kısa hem de uzun sureli işlemleme gerçekleşir
ve tüm duygusal bileşenler gözlemlenebilir.
Kelimelerin

temel

değerlendirmeler,

duygusal
katılımcıların

eksenlerdeki
genel

normlarını

olarak

oluşturabilmek

okudukları

kelimeden

için

yapılan

dolayı

nasıl

hissettiklerini belirtmektedir. Burada bizzat duygular yerine duygu eksenleri olan olumluluk,
heyecan üzerine yapılan değerlendirmeler yeralmakta ve normlama sırasında savlanan
duygu, uzun süreli işlemlemeden kaynaklanmaktadır.

Her katılımcının değerlendirmesi

farklı olmakla birlikte, ortalama değerlere ve varyasyona bakıldığında, yaklaşık 50 kişilik bir
topluluk içerisinde normlama yapılması mümkündür.

Ingilizce kelimelerle ANEW adı altında başlatılmış olan duygusal norm çalışmaları (Bradley,
Lang, 1999), başka dillerde de başarı ile tekrarlanmıştır. Örneğin Almanca’da Vo ve ark.
(2009), Lahl ve ark. (2009), Ispanyolca’da Redondo ve ark (2007) Ingilizce duygusal norm
tablosundan çok daha geniş norm tabloları paylaşmışlardır.
Günümüzde yurtdışında blog metin yazarlarının yada müşteri görüşlerinin duygusal olarak
incelendiği pek çok çalışma başlamıştır. Twitter (Jansen et.al 2009) ve kısa web bloglarında
(Thin et.al. 2010) başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Ancak bunlar, Wordnet-affect, Roget’s
Thesaurus gibi kelimelerin duygusal eksenlerde işaretlenmiş olduğu alt-yapılarla birlikte
(Strappavara ve Valitutti), support vector machine gibi uygulamaların birlikte koşturulmasını
gerektirmektedir (Binali et al. 2010). Sistemlerin başarısının doğru ölçülebilmesi için ise
tüm metinde anotasyon yapılması gerekmektedir (Aman ve Szpakowicz, 2007). Simdilik
metinlerde olumluluk kestiriminde %85 cıvarinda, heyecan ekseninin kestiriminde ise %70
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civarında başarım mümkün görünmektedir. Bu gelişmeleri izleyen yeni bir alan ortaya
çıkmaya başlamıştır: bilişsel enformasyon iletimi (coginfo communication) (Baranyi ve
Csapo,2012). Bu alani, farklı iletişim kanallarındaki karşılıklı bilgi ve duygulanım alışverişi
olarak tanımlayabiliriz. Türkçe kelimelerde duygu eksenlerine dair değerlendirmelerin
yetersizliği, ve duygusal metin çözümleme çalışmalarının azlığı gözönüne alındığında, bu
alana alt-yapısal yatırımlar yapılması gerektiği aşikardır. Bu nedenle Türkçe duygulanım
değerlerini içeren veri tabanı geliştirilmesi ve Internet üzerinden erişime açılması önemli bir
girişim sayılmalıdır.

3. GEREÇ VE YÖNTEM
Geliştirmiş olduğumuz MS Access veri tabanı yazılımı aracılığıyla aynı anda birden fazla
kişiden 2 skalada (olumluluk, heyecan) anket değerlendirmesi alabiliyor ve tek bir veri
tabanına kaydedebiliyoruz.
Her kelimenin en az 50 denek tarafından değerlendirilmesini sağlayacak şekilde 128
er kelimeden oluşan karışık kelime listeleri oluşturulmuş ve gelişme raporumuza bu
listeler eklemiştir. Onceden oluşturulmuş TUDADEN MS ACCESS yazılımı ile şu
aşamalar tamamlanmıştır:


Ekrana getirilen her kelime için farklı eksenlerde (olumluluk, heyecan) 9’luk bir
skalada değerlendirme alınması, ve her denek değerlendirmesini yaptığı
sırada paralel olarak tüm deneklerin değerlendirmeleri tek bir veri tabanına
kaydedilmesi. Enstitümüzdeki bilgisayar laboratuvarında aynı anda 15
denekten veri toplanarak, bunlar senkron olarak laboratuvarımızdaki tek veri
tabanı sunucusunda birleştirilmesi



Deneyde dikkatini vermemiş ve hep aynı tuşa basmış, ya da kelimeler için
sıklıkla birden fazla değerlendirme yapmış katılımcıların veri tabanından
otomatik olarak saptanarak dışlanması



Norm oluşturabilecek çoklukta değerlendirilen kelimeler için MS Access veri
tabanında tasarladığımız kullanıcı arayüzü üzerinden kelimeler için 2 eksende
ortalama norm değerlerinin hesaplanması

Veri toplama öncesinde denekler kısa sorular yöneltilerek Qualtrics yazılımı üzerinden
yapılan depresyon anketi sonuçlarına göre elenmiştir. Psikiyatrik ilaç kullanan yada
nörolojik hastalık geçirmiş bireylere ek olarak, BECK depresyon ölçeğinde 20 puan
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üzerinde depresyon skoru alan katılımcılar deneye alınmamıştır. Veri toplama akış
şemamız projeye ek bir döküman olarak sisteme yüklenmiştir.
Denekler ekrana gelen kelime yada resmi tek bir eksende (olumluluk, ya da heyecan)
9luk skala üzerinden değerlendirmiştir. Değerlendirme butonuna basar basmaz bir
sonraki kelime yada resme geçilmiştir. Her oturumda en fazla 128 kelime
değerlendirilmiştir. Bir eksendeki değerlendirme tamamlandığında, veri tabanımız
otomatik olarak diğer eksendeki değerlendirmeyi başlatmaktadır. Aşağıda veri
tabanımızın değerlendirme modülü bir kelime örneğinde (kumar) olumluluk ve
heyecan eksenlerinde gösterilmiştir.

Olumluluk

Heyecan
Şekil 1. Duygusal eksenlerin resim logoları

Değerlendirme skalaları, aşağıda gösterildiği gibi deneklerin rakama dayalı olarak
değil, görsel olarak logo üzerinden değerlendirme yapabileceği şekilde hazırlanmıştır
(1: değerlendirilen eksen, 2: 1-9 arasındaki değerlendirme butonları, 3: kaydet tuşu, 4:
sonraki kelimeye geçiş tuşu).
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Şekil 2. Değerlendirme ekranı
128 kelime ya da resim değerlendirmesi en az 50 denek tarafından tamamlandığında,
veri tabanımızda bir tuşa basarak bu kelimelerin ortalama değerleri ve standart
sapmaları hesaplanabilmekte, bu hesaplar her kelime için tek bir sıra halinde veri
tabanındaki ayrı bir norm tablosuna kaydedilmektedir.

Değerlenriliecek kelimelerin seçimi ile ilgili kriterler çok ayrıntılı bir şekilde gelişme
raporumuzda sunulduğundan burada bu konuya değinilmesi gereksiz görülmüştür.

4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Projemiz boyunca toplam 1364 kelimenin olumlulk ve heyecan eksenlerindeki duygusal
norm değerleri hesaplanmış ve bir web servisi üzerinden hizmet verecek şekilde veri
tabanına kaydedilmiştir. Kelimelerin duygusal eksenlerdeki dağılımı, diğer dillerdeki
dağılımlara benzer çıkmıştır (Şekil 3) Daha önce de saptandığı şekilde, heyecan ve
olumlulk eksenleri arasında ikinci dereceden zayıf bir ilişki gözlenmektedir. Web
servisimizin kullanım kılavuzu ayrı bir doküman olarak sisteme yüklenmiştir.
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Şekil 3. Kelime dağılımı

Önemli bir değerlendirme, yapılan veri toplama işleminin güvenilirliği üzerinedir. Bunun için
sisteme, daha önceden elle topladığımız anketler vasıtası ile değerlendirilmiş olan ve hali
hazırda elimizde olumluluk ve heyecan eksenlerinde verileri bulunan 60 adet kelime
tekrardan yüklenmiş ve 240 kişi tarafından bu kelimelerin de aynı seansta değerlendirilmesi
sağlanmıştır. Bu proje kapsamında yapılan olumluluk değerlendirmeleri, önceden yapılmış
olan olumluluk değerlendirmeleri ile 0,98 ve heyecan değerlendirmeleri ile 0,78 korelasyon
göstermiştir; bu korelasyonlar p 0.0 düzeyinde belirgin çıkmıştır. Böylece projemizde
yapılan değerlendirmelerin güvenilirliği kanıtlanmıştır.
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Şekil 4. Güvenilirlik grafikleri (x ekseni eski, y ekseni yeni değerlendirme norm sonuçları)

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Projemizde beklenen tüm teknik gelişmeler tamamlanmış ve veri tabanımız web servisi
üzerinden kullanıma açılmıştır. Kullanıcı ekranları ayrıca sonuç raporuna ek bir dosya
olarak yüklenmiştir. Sunucuya ulaşım bilgileri şimdilik şu şekildedir.
http://178.79.142.30:8080/quercus-4.0.39/tudaden
http://178.79.142.30:8080/quercus-4.0.39/tudaden/yonet/login.php
username: admin
password: 12345
Sunucum debian olup PHP dosyalarini ve veritabanini ayri ayri taşımaktadır. Veritabani
olarak MySQL, uygulama sunucusu olarak da Glassfish - Java tabanli bir sunucu
mevcuttur.
Ne yazık ki projemiz için uygun gördüğümüz başarıkriteriolan 1500 kelimenin biraz altında
projemiz sonlanmıştır. Ikinci bir uzatma için gerekçeli bir başvuru tarafımızdan yapılmıştır.
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