
"Bu proje TUBITAK 104E065 ve 109E006 numaralı projeler tarafından desteklenmi�tir" 

Atatürk’ün El Yazmalarının ��lenmesi 
Processing the Manuscripts of Atatürk 

Talha Soysal1, Hande Adıgüzel1, Alp Öktem1, Alican Haman1, Ethem Fatih Can1, Pınar Duygulu 1,  
Mehmet Kalpaklı2

1.  Bilgisayar Mühendisli�i Bölümü 
Bilkent Üniversitesi  

{m_soysal, h_adiguzel,  h_oktem, haman}@ug.bilkent.edu.tr 
{efcan, duygulu}@cs.bilkent.edu.tr 

2. Tarih Bölümü  
Bilkent Üniversitesi 

kalpakli@bilkent.edu.tr 

Özetçe 
Bu çalı�mada Atatürk'ün el yazmalarının etkin ve kolay 
eri�imini sa�layabilecek kelime tabanlı bir arama sisteminin 
ilk a�aması olarak sayısalla�tırılmı� belgelerin ön i�lemesi ve 
satır ve kelimelere bölütlenmesi konusunda çalı�malar 
yapılmı�tır. Tarihi el yazması belgeler çe�itli zorluklar 
getirmekte, basılı belgelerde kullanılan yöntemlerin 
uygulanması ba�arılı sonuçlar üretememektedir. Bu nedenle 
daha geli�mi� çözümler üzerine yo�unla�arak satır 
bölütlemede Hough dönü�ümü [1] tabanlı bir yöntem 
uyarlanmı�, kelime bölütlemede ise yazıların e�ikli�i göz 
önüne alınmı�tır. Afet �nan tarafından sa�lanan belgelerin [4] 
30 sayfası üzerinde yapılan çalı�malarda elde edilen sonuçlar 
gelecek çalı�malar açısından umut vericidir. 

Abstract 
In this paper, as a first step to an easy and convenient way to 
access the manuscripts of Atatürk with a word based search 
engine, the preprocessing of digitalized documents and their 
line and word segmentation is studied. The techniques that are 
applied on printed documents may not yield satisfactory 
results. Due to this fact, more developed techniques are 
decided to be applied consisting of a technique based on 
Hough transform [1] for line segmentation and a technique 
that is based on dealing with skewness of lines for word 
segmentation. The results, which are acquired through studies 
that are conducted on the documents provided by Afet �nan 
and consisting of 30 pages [2], prove to be highly accurate and 
promising for future researches.  

1. Giri�
Tarihi belgelerin etkin ve kolay eri�imi ve analizi sadece 
tarihçilerin de�il, konu ile ilgilenen herkesin gerekli bilgiye 
ula�maları açısından çok önemlidir. Bu önem yakın zamanda 
çok sayıda tarihi belgenin sayısalla�tırılması yönünde önemli 
adımların atılmı� olmasını sa�lamı� olsa da, hala eri�im ve 
analiz ara�tırıcı tarafından bütün belgelerin tek tek incelenmesi 
ile mümkün olmaktadır. Bu da istenilen bilgiye ula�mada 
süreci uzatmakta, çok fazla emek gerektirmekte ve ço�u 
bilginin gözden kaçmasına neden olmaktadır. Çözüm olarak 

belgelerin otomatik olarak i�lenmesi ve eri�ilmesi 
gerekmektedir. Ancak tarihi belgelerin eski ve yıpranmı�
olmaları ve ço�u zaman el yazısı ile yazılmı� olmaları bu 
problemin çözümünü zorla�tırmaktadır.  

Atatürk'ün el yazmaları yakın tarihimize ı�ık tutması 
açısından çok önemlidir. Atatürk'ün olaylar hakkındaki 
dü�üncelerini, yorumlarını ve notlarını içeren bu el yazmaları 
aynı zamanda dönemin olaylarına da bakı� açısı 
sa�lamaktadır. Ancak belgelerin büyük ço�unlu�unun sayısal 
ortamda bulunmaması ve otomatik yöntemlerin var olmaması 
nedeni ile belgelerin incelenmesi ve sınıflandırılması elle 
sürdürülmektedir ki bu da çok emek isteyen ve uzun süren bir 
i�tir. Otomatik sistemlerin geli�tirilmesi bu de�erli belgelerin 
daha fazla ki�i tarafından ula�ımına ve incelenmesine olanak 
sa�layacaktır. Bu çalı�mada amaç, büyük önem ta�ıyan 
Atatürk'ün el yazmalarının ula�ılabilir olmasını sa�lamak 
konusunda öncü bir çalı�ma gerçekle�tirmektir.  Daha sonra 
otomatik eri�im ve analiz yöntemlerinde kullanılmak üzere 
belgelerin sayısalla�tırılması ve kelime boyutunda ayrılması 
konusunda bir sistem geli�tirilmi�tir. 

2. Önerilen yöntem 
Atatürk'ün el yazmalarında yazılar ço�unlukla e�ik olmakta, 
ancak ço�u zaman kelimelerin e�im açıları birbirinden farklı 
özellikler göstermektedir. Kelimeler bazen sıkı�ık düzende, 
bazen ise geni� yazılmı�lardır. Az da olsa, satırlarda da bazı 
e�imler vardır. Zaman zaman, çe�itli kelimelerin arasında, bir 
karaktere denk gelen bo�luklar vardır. Bu özellikler yazının 
otomatik olarak bölütlenmesinde zorluklar yaratmakta, 
literatürde ço�unlukla yer alan izdü�üm tabanlı yöntemler gibi 
basılı belgelerde iyi çalı�an sistemlerin uygulanmasını 
engellemektedir. Bu nedenle bu çalı�mada satır ve kelimelerin 
bulunmasında tarihi belgelerin özelliklerini göz önünde 
bulunduracak daha geli�mi� yöntemler uyarlanmı�tır. �ekil 
1’de de gösterildi�i üzere izledi�imiz yöntem üç ana kısımdan 
olu�maktadır. Bunların ilki tarayıcı ya da foto�raf makinesiyle 
sayısal ortama aktarılmı� resmin gri ölçekli hale getirilmesi 
sonrasında resmin ikilenmesi, ikincisi ikili resimdeki satırların 
bölütlenmesi, son olarak da bölütlenmi� satırlardaki 
kelimelerin bölütlenmesidir.  
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�ekil 1: Sürecin uygulaması 

Resmin ikilenmesinde izlenilen yöntem Bölüm 2.1’de 
detaylı açıklanmı�tır. Bölüm 2.2’de Hough dönü�ümü yoluyla 
satırları bölütleme yöntemi, Bölüm 2.3'de izdü�üm ve açı 
bilgisi yoluyla kelimeleri bölütleme yöntemi açıklanmı�tır. 
Deneyler Bölüm 3’te verilmi� ve önerilen yöntemin gelecekte 
bütün bir sistem içinde nasıl kullanılabilece�i Bölüm 4’te 
tartı�ılmı�tır. 

2.1 Uyarlamalı �kileme 
Çalı�manın ilk adımı olan ikilemede genel e�ik de�eriyle 
ikileme yerine uyarlamalı ikileme uygulanmı�tır. Bunun için 
ilk olarak gri ölçekli görüntüler resmin büyüklü�üyle orantılı 
n*m parçaya ayrılır. Sonraki a�amada her parçaya ba�ımsız 
olarak tekrarlamalı genel e�ikleme uygulanmı�tır [2]. 
Tekrarlamalı genel e�ikleme algoritmasının her tekrarında tek 
kanal görüntünün ortalama görüntü ö�esi de�eri hesaplanır ve 
bu de�er bütün görüntü ö�elerinden eksiltilir. Sonradan 
de�i�mi� görüntünün sıklık grafi�i çıkarılır ve grafi�e 
dengeleme uygulanır. Tekrarların i. seferinde bulunan 
ortalama görüntü ö�esini de�eri Ti olarak tanımlarsak; 
tekrarların biti�i |Ti - Ti-1| < 0.001 ko�uluna denk getirilmi�tir. 
Algoritmanın sonunda bulunan Ti e�ik de�eri olarak saptanır 
ve 3 kanallı el yazması görüntüsünün n*m parçasına 
uygulanır. �kileme yöntemimizin uygulandı�ı bir belge �ekil 
2’de gösterilmi�tir.  

2.2. Satırlara ayırma 
Atatürk’ün el yazmalarında satırların algılanması sürecinde bir 
takım satırların di�er satırlardan ba�ımsız bir e�im açısının 

bulunması, satırların e�im açısının kendi içinde de�i�iyor 
olması, kom�u satırlardaki bazı harflerin birbirine de�iyor 
olması, satırlar arasındaki bo�lukların e�it olmayı�ı ve satırlar 
arasındaki bazı kısımlarda karalamalar ve kelimeler bulunması 
gibi yapısal zorluklar bulunmaktadır. Bu çe�it zorlukların 
oldu�u bir ortamda izdü�üm bilgisi yeterli sonucu 
veremeyece�i için daha de�i�ik bir yöntem uygulanmı�tır. 
Genel satır e�rilerinin çıkarılması için Loulodis ve di�erlerinin 
makalesinde izlenilen yöntem uygulanmı�tır [3]. Bu yöntem 
ilk olarak belgedeki ba�lı bile�enlerin bulunmasını ardından 
bu bile�en kümesinin üç altkümeye ayrılmasını 
gerektirmektedir. Bunun için ikili resimde ba�lı bile�en analizi 
yapıldıktan sonra bu bile�enler çevreleyen kutularının 
yükseklik ve geni�li�ine göre ayrılır. Bunu yapmadan önce 
bile�enleri çevreleyen kutuların yüksekliklerinin ortalaması 
alınarak, ortalama karakter yüksekli�i(OKY) ve ona e�it 
varsayılan ortalama karakter geni�li�i(OKG) bulunur. Daha 
sonra bile�enler bu verilerle kıyaslanarak üç altkümeye ayrılır. 
Normal karakter ta�ıyan orta yükseklikteki bile�enler 1. 
altkümeye, alt satırla biti�ik ya da büyük karakter ta�ıyan 
büyük bile�enler 2.altkümeye, noktalama ya da �apka gibi 
küçük bile�enler ise 3. altkümeye koyulur. Altkümelerine 
ayrılan bile�enlerin gösterildi�i bir belge �ekil 3’te verilmi�tir. 
Bu yöntem hem 1. altküme bile�enleriyle satırların izledi�i 
çizgiyi kolayca bulunmasını kolayla�tırdı�ı gibi sorun 
çıkaracak 2. ve 3. altküme bile�enlerinin ba�tan ayırt 
edilmesini sa�lamaktadır.  

  

�ekil 2: El yazmalarından bir örnek ve ikileme uygulamasının ardından görüntü 
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Bile�enlerin sınıflandırılmasının ardından Hough 
dönü�ümüne girilecek olan noktalar, 1. altkümeye ait olan tüm 
bile�enlerin OKY geni�li�inde küçük parçalarının a�ırlık 
merkezlerinden olu�turulur. Böylece sorun ta�ımayan birinci 
altküme bile�enleri Hough dönü�ümü sonucunda bir çizgi 
olu�turabilecek kadar nokta oyu verir. Satırların ilk genel 
da�ılımı böylece yerle�tirilir [4]. A�ırlık merkezlerinden elde 
edilen görüntüye Hough dönü�üm uygulanmı�tır.  

Dönü�ümün sonucu �ekil 4-a‘da görülmektedir. Algılanan 
çizgilerden e�im açısı -5 ile 5° arasında olmayanlar ve kom�u 
çizgilerden aralarındaki fark ortalama karakter yüksekli�inden 
küçük olanlar çıkarılmı�tır. Makalede önerildi�i üzere geriye 
kalan çizgiler birle�tirme a�amasından geçirilerek bir kısmı 
elenmi�tir (�ekil 4-b). Birinci altkümedeki, çizgilere 
e�le�tirilemeyen bile�enler uygun çizgiler ile e�le�tirilmi�tir. 
Öncelikle bile�enlerin a�ırlık merkezlerinin bütün çizgilere 
olan uzaklıkları bulunarak bile�enlere olan en yakın çizgiler 
bulunmu�tur. En yakın çizgi ile aralarındaki uzaklık ortalama 
kom�u çizgi uzaklı�ından (OKU) büyükse birinci kümedeki 
bu bile�enlerin yeni bir çizgi olu�turdu�u saptanmı�tır ve 
sonuca bu yeni çizgi eklenmi�tir (�ekil 4-c). E�er aralarındaki 

uzaklık OKU’dan küçükse bile�en bulunan en yakın çizgiye 
tahsis edilmi�tir. �kinci a�amada ikinci altkümedeki bile�enler 
yüksekliklerine göre kelimelere ayrılmı�tır. Sonradan, bu 
bile�enler ve üçüncü kümedeki bile�enler birinci a�amadaki 
e�le�tirme tekni�ine benzer bir yöntem ile en yakın çizgilere 
e�le�tirilmi�tir. 

  

2.3. Kelime bölütlemesi 
Uyguladı�ımız kelime bölütlemesi, izdü�üm bilgisini temel 
almaktadır. Ancak, yazının e�ik özelli�inden dolayı izdü�üm 
bilgisi uygulamasından önce, yazının e�iminin hesaplanarak 
ona göre düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltmenin bir örne�i 
�ekil 5’te verilmi�tir. Bu açı ço�u satır için benzer de�erler 
içermekte oldu�undan, ayrı bir açı hesabı gerekmemi�, belli 
bir sabit kullanılarak yazının düzeltilmesi sa�lanmı�tır.  

Bu düzeltme adımından sonra, ortaya çıkan görüntü her ne 
kadar kaliteli bir görüntü olmasa da, sonradan uygulanan yatay 
izdü�üm bilgisi için yeterli biçimde düzeltme sa�lamaktadır. 
Düzeltme adımı, verilen sabite göre görüntünün sabitin tersi 
yönüne sabit kadar döndürülmesi ile sa�lanır.  

                
�ekil 4-a: Hough Dönü�üm sonrasında  

bulunan satırlar. 
b: Birle�tirme i�lemi sonrasında 
geriye kalan satırlar. 

c: Birinci altküme bile�enleri 
kullanılarak algılanamayan satırların 
tespit edilmesi. 

�ekil 3: Bile�en altkümeleri. 1. altküme sarı, 2. altküme mavi, 3. altküme ise mor gösterilmi�tir. (OKY: 41.25) 
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�ekil 5-a: E�ik yazı örne�i olan bir satır görüntüsü 

�ekil 5-b: a’daki satırın düzeltilmi� hali 

Ortaya çıkan görüntüye, daha sonra dikey izdü�üm bilgisi 
uygulanır ve kelime olma olasılı�ı yüksek olan bölgeler 
belirlenir. �zdü�üm bilgisi, daha önceden ikileme uygulanmı�
olan görüntüdeki siyah görüntü ö�elerini diklemesine sayarak 
kaydetmektedir. Daha sonra siyah görüntü ö�elerinin 
yo�unla�tı�ı bölgeler i�aretlenmektedir. Bu bölgelerin 
ba�langıç ve biti� görüntü ö�eleri kaydedilerek daha sonra 
incelenmektedir. Ancak bu kelime bölgelerinde, yazı 
biçiminden kaynaklanan bo�luklar bu süreci zorla�tırmaktadır. 
Bu problemi a�mak amacıyla, yöntemin belli bir karakter 
bo�lu�una izin vermesi sa�lanmı�tır.  

Bu de�er, Atatürk’ün el yazmaları için ço�unlukla sabittir. 
Bir satırdan çıkarılan sonuç �ekil 6’da verilmi�tir. Daha sonra 
kaydedilen kelimelerin görüntünün içinden ayrı ayrı 
çıkarılabilmesi için kelimeler kırmızı çizgilerle i�aretlenir. 
Ancak yine yazının e�ik özelli�inden dolayı çizilen çizgiler 
yüzeye göre dik de�il, yine sabit bir açıya göre e�ik çizilir. 
Daha sonra, bu çizgilere göre kelime görüntüden çıkarılmakta 
ve kaydedilmektedir.  

3. Deney ve Sonuçlar 
3.1. Satırlara bölütleme 
Geli�tirdi�imiz yöntem, Afet �nan’ın kitabından aldı�ımız 30 
sayfada uygulanmı�tır [4]. Ayrı�tırması kolay olan belgelerle 
beraber ortak açılı satırları olan ve farklı açılı satırları bulunan 
belgelerde seçilmi�tir. Resimlerde saptanması gereken 365 
adet satır varken bunların 321’ini ba�arılı �ekilde saptayabilen 
algoritmanın genelde hata yaptı�ı yerler �unlardır: Bazı 
satırlarda fazladan satırlar saptanmı�tır. Bunun yanında bazı 
satırlar hiç algılanmıyorken bazen satır olmayan yerlerde satır 
saptanmı�tır. Bu sorunların genel sebebi el yazılarında satır 
arası bo�lukların belgeler arası de�i�iklik göstermesi oldu�u 
görülmü�tür. Yakın satırların elenmesi ortalama karakter 
yüksekli�ine göre uygulandı�ı için bu sonuçla kar�ıla�ılmı�tır. 
Algoritmanın genel ba�arısını yüzdelerle ifade etmek 
gerekirse: 30 belgede %87 do�ru saptama görülürken 
saptanması gereken satırların % 8’i saptanamamı�tır. Fazladan 
ya da yanlı� saptanan satırların %40’ı bir satıra fazladan satır 
atanmı�tır. Hataların di�er kısmıysa yazı olmayan kısımlara 
satır atanmasından kaynaklanmı�tır.  

3.2. Kelimelere bölütleme 
Önerilen yöntemler Atatürk’ün el yazmalarında denenmi�tir. 
Kelime ayırma yönteminde 10 sayfada 100 satır denenmi�tir, 
deneylerde % 80 ba�arı oranına ula�ılmı�tır. Hatalı olan 20 
satırda, genel olarak kar�ıla�ılan sorunlar noktalama 
i�aretlerinin kelime tanımakta sorun çıkarması, satırların 
e�iminin kesin olarak belirlenememesi, veri kümesinde h, g, y 
gibi harflerin uçlarının uzatılarak satırın veya kelimenin dı�ına 
kayması olmu�tur. Kar�ıla�ılan sorunlar, resimlerde kelime 
yapısını bozmadan noktalama i�areti ve uzatılan harfleri 
silerek kelime tanımayı kolayla�tıracak bir ön i�lem yöntemi 
ile giderilebilir. 

4. Tartı�ma ve Gelecek Çalı�malar 
Geli�tirilen yöntemler sonucunda yakla�ık olarak %80 ba�arı 
oranı elde edilmi�tir. Satırlara ayırma çalı�masında Atatürk’ün 
el yazmaları veri kümesinin yapısal özellikleri sebebiyle dikey 
izdü�üm bilgisi yoluyla de�il de Hough dönü�üm yöntemiyle 
sonuca varılmı�tır. Kelimelere bölütlemede yine veri 
kümesinin yapısal özellikleri incelenerek satırlar izdü�üm 
bilgisi yöntemi  geli�tirilerek ayrı�tırma yoluyla i�lenmi�, 
ancak Atatürk’ün el yazmalarının di�er el yazmalarına göre 
farklı olu�u sebebiyle yöntemin daha da geli�tirilmesi uygun 
görülmü�tür. Belgelerin kelime e�leme seviyesinde analizi için 
ba�arı oranının daha da artması gerekmektedir. Yapılan bu 
çalı�ma ilerideki kelime e�leme çalı�maları için bir ön çalı�ma 
özelli�i ta�ımaktadır. Önerilen yöntemler sadece Atatürk’ün el 
yazmalarında da de�il, ba�ka el yazmalarında da benzer 
sonuçlar vermesi dü�ünülmektedir.  
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�ekil 6: Do�ru olarak çıkarılan kelimelerde izin verilen bo�luklar 
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