
Esp-Esm Translator ve Construction Set Kullanımı 

Bu yazıda Morrowind metin dosyalarının nasıl çevrilip oyuna aktarılabileceğini ile ilgili 

bilgileri bulabilirsiniz. 

 Esp-Esm Translator: 

https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/921?tab=files 

 Construction Set: https://www.nexusmods.com/morrowind/mods/42196?tab=files 

 Mod Prepare (Esm to Esp): 

https://www.nexusmods.com/morrowind/mods/1696?tab=files 

Esp-Esm Translator 

Nasıl Kullanılır? 

 İlk olarak Nexus’tan hem çeviri programını, hem de English Only Database yazan 

dosyayı indirin. 

 Programı bir kere açıp kapatın. 

 Programın açtığınız klasörde BDD diye bir klasör oluşacak. Oraya English Only 

Database dosyasındaki dosyaları çıkartın. 

 Programı geri açıp ayarlar kısmına girin (çark sembolü). 

 “Databases” sekmesine gelip “Main Database”i Morrowind olarak seçin. 

 Ayrıca “Miscellaneous” sekmesine gelip aşağıdaki “Convert to localized mod” 

kısmındaki “Make a unique index for each text, even if they’re identical” seçeneğini 

işaretleyin. Diyalog çevirisinde gerekli olacak. 

 Ardından ayarları kapatıp metin dosyasını seçerek açın. 

 Ana sayfada aşağıda görüldüğü gibi çevrilecek oyunu Skyrim yerine Morrowind yapın: 

 

 



 

 Bu aşamadan sonra program çeviri yapmak için hazırdır. 

 

DIAL, INFO, CELL, SCPT vs. Nedir? 

Sol tarafta gördüğünüz kısaltmalar metin dosyasındaki belli kategorilerdir. CELL 

mekân isimlerini, INFO diyalog ve günlük girdilerini, SCPT scriptleri, BOOK kitap ve notları, 

NPC_ npc isimlerini, GMST arayüzdeki yazıları, geri kalanlar da nesneleri içerir. Bunlara 

tıklayarak yazıları filtrelemiş olursunuz. 

 

Diyaloglardaki Mavi Kelimeler Nelerdir ve Nasıl Çevrilir? 

INFO bölümüne girdiğiniz bazı kelimelerin mavi renkli olduğunu göreceksiniz. Bunlar 

oyun içindeki tıklanabilir kelimelerdir. Bu kelimeler ise DIAL bölümünde bulunur. Diyalogların 

düzgün ilerleyebilmesi için bu mavi kelimeler her zaman DIAL bölümünde çevrildiği gibi 

kullanılmalıdır. 

Örneğin, “ring” kelimesinin bir diyalogda mavi renkte olduğunu gördünüz. DIAL’dan 

karşılığına bakıyorsunuz ve “yüzük” olduğunu görüyorsunuz. Cümlenizde bu kelimeyi yüzük 

olarak kullanmanız gerekiyor ama “yüzükler” gibi kelimeyi değiştirmeyen ekler 

getirebilirsiniz. Fakat “yüzüğü” gibi kelimeyi değiştiren bir ek getirmek zorunda kalırsanız 

diyaloğun sonuna parantez içinde ( yüzük ) şeklinde de ekleyebilirsiniz. Parantezler ve kelime 

arasında birer boşluk bırakmayı unutmayın, yoksa kelime oyun içinde linklenmez. 

Ayrıca çevirdiğiniz moddaki DIAL’ların Morrowind Türkçe çeviri ile çakışmadığına da 

emin olun. Eğer farklı isimlerdeki DIAL’ları Türkçe çevirideki bir DIAL ile aynı yaparsanız 

sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 

 

Scriptler (SCPT) nasıl çevrilir? 

İlk başta karmaşık gibi gözükse de script içinde değişiklik yapabileceğiniz alanlar zaten 

programda belirtilmiş durumda. Çeviri programının ön tanımlı sıralamasına göre, her scriptin 

çevrilecek kısımları tabloda scriptin hemen üstünde gözüküyor. Original Text kısmında ise 

turuncu renkteler. Sadece “Field” ksımında SAY_, MSGB, CELL ve DIAL yazanları altındaki 

SCTX yazan kısımdaki scriptte değiştiriyorsunuz. Aslında ayarlarda “Translate Scripts” kısmı 

seçiliyse sizin elle SCTX içini değiştirmenize de gerek kalmamalı ama düzgün değişip 

değişmediğini gene de kontrol edin. Yoksa kendiniz de tek tek değiştirebilirsiniz. 

 

Türkçe Font Karşılıkları 

Morrowind Türkçe yaması fontundaki Türkçe karakterlerin karşılıklar bunlardır. Eğer Türkçe 

karakterlerin gözükmesini istiyorsanız ctrl+F’e basarak bu Türkçe karakterleri karşılıkları ile 



değiştirin ve bunu yaparken “ Match case” seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Bu listede 

olmayan harfler orijinal fontta bulunduğu için değişikliğe ihtiyaçları yoktur. 

ô - ü 

ò - ğ 

Å - Ğ 

ì - ı 

ê - İ   

ó - ş 

Ä - Ş   

ß - Â 

ú - Î 

 

Bir Xml veya Eet dosyasını nasıl Esm veya Esp dosyasına aktarılır? 

 Çeviriniz bittiğinde çeviriyi aktaracağınız Esm veya Esp çeviri programı ile açın. 

Yukardan mavi oklu disket sembolüne tıklayıp xml veya eet dosyanızı yükleyin. Çevirinin 

tamamını bu şekilde kopyalamış olacaksınız. Ardından ctrl+A ile bütün tabloyu seçip F10’a 

basın. Bütün yazılar yeşil olacak. Ardından gene yukarı sol taraftaki yeşil daire içindeki beyaz 

oka tıklayıp dosyanızı kaydedin. 

 Ayrıca bir Esm dosyasını Esp’ye veya tam tersine değiştirmeniz gerekirse yazının en 

başında linki bulunan Mod Prepare programını kullanın. 

 

Dikkat Edilmesi Gerekenler: 

 Diyaloglarda 512 karakterlik sınır var. Aşarsanız hem program, hem de oyun hata 

verir. 

 Nesne ve mekân isimlerinde ise 31 karakterlik bir sınır var. Bunu da aşmamanız 

gerekiyor. 

 Eğer çeviri programı Türkçe karakter kullandınız diye kullanılmaması gereken bir 

karakter kullandığınızı söylüyorsa ayarlardan “Verifications” sekmesine gelip 

Morrowind kısmındaki Türkçe karakterleri silebilirsiniz. O zaman hata kaybolur. 

 Eğer bir metin çevrilmeyecek ve aynı bırakılacak ise F8 tuşuna basarak orijinal hâlinde 

bırakabilirsiniz. Yazının rengi tabloda mor olur. 

 Çevirdiğiniz bir yazı tabloda turuncu görünür. Eğer birebir aynı olduğu için otomatik 

doldurulmuşsa açık mavi, sadece otomatik noktalama işareti değiştirilmişse sarı, 

İngilizce metin çevrilmiş metin ile aynıysa mor gözükür. Çevrilmemiş metinler 

beyazdır. 



 Çeviri dosyasını (esp, xml, eet vs.) program ile her açışınızda otomatik yükletmeyin. 

Elle kendiniz açın. Bazen dosyasının kaydedilememesine sebebiyet verebiliyor. 

 

Construction Set 

Temel Bilgiler 

 Çeviri için aslında ihtiyacınız olmasa da çeviri programının değiştiremediği bazı hatalar 

çözmek ve metin dosyasını oyuna aktarabilmek için bu programa ihtiyacımız var.  

 Çeviri programıyla yeni bir esm veya esp oluşturduğunuzda bu dosyaların bağımlı 

olduğu başka bir esm dosyası olmuyor. Fakat oyunda düzgün çalışması için çeviri dosyasına 

parent master dosyası atanması gerekli. Bunu yapabilmek için Construction Set’i açıp “Load 

Master/Plugin Files”a basıp birleştirmek istediğimiz esm’leri ve bizim hazırladığımız esp 

dosyasını seçiyoruz. Esp dosyasını da ayrıca aktif olarak seçiyoruz ve tamam diyoruz. Bunun 

yüklenmesi biraz zaman alabilir, o yüzden program donmuş gibi gözükse de beklemeye 

devam edin. 

 Program açıldıktan sonra da eğer scriptlerde bir değişiklik yaptıysanız “Edit Scripts...” 

seçeneğini seçip veya kalem sembolüne tıklayıp “Recompile All” diyoruz. Hata çıkmadıysa 

kaydedip script ekranını kapatıyoruz. Daha sonra da “File” bölümünden “Combine Loaded 

Plugins”e tıklayıp yeni esp dosyamızı oluşturuyoruz. 

 

Yeni Mekânlar (CELL) İçeren Dosyaların Oluşturulması: 

 Eğer çevirdiğiniz dosya oyuna yeni mekânlar ekliyorsa ve siz de onları çevirdiyseniz 

yapmanız gereken bir iki şey daha var. 

 İlk önce çeviri programında CELL kısmına gelip bütün hepsini seçip shift+delete’e 

basın.  

 Yukarda anlatılan pluginleri birleştirme aşamasına gelmeden önce “File -> Export Data 

-> Cell Interior -> All Cell Interiors”a basın. Program size bir txt dosyası hazırlayacak. Daha 

sonra Türkçe karşılığı olan Cell’lerin Türkçe isimlerini txt’ye geçireceksiniz. Txt’deki ilk değer 

orjinali, o yüzden sadece ikinci ismi değiştirmeniz gerekiyor. Txt dosyasında işiniz bitince 

ANSI olarak kaydedin, yoksa programa aktardığınızda Türkçe karakterler bozuk gözükür. 

Construction Set’i tekrar açın ve bu sefer Import Data kısmından bu txt’yi programa aktarın. 

 Bunu yaptıktan sonra sağ alttaki Cell penceresinde bazı İngilizce Cell’lerin yanında D* 

yazdığını göreceksiniz. Bunlara çift tıklayıp üstündeki ekranda açılmasını sağlayın ve Cell’in 

içindeki bütün ögeleri seçerek silin. D* yazan bütün Cell’lere bunu yapmanız gerekiyor yoksa 

aynı odada aynı npc’den iki tane çıkar. En son da önceden anlattığımız gibi dosyaları combine 

edip oyuna aktarıyorsunuz. 

 

Yama Dosyasını Temizleme 



 Oluşturduğunuz dosyadaki gereksiz verileri otomatik olarak temizlemedek için 

tes3cmd adlı programı kullanabilirsiniz. İndirme linki ve açıklaması burada mevcut: 

https://www.tamriel-rebuilt.org/content/utility-tes3cmd  

 

Karşılaşabilecek Hatalar ve Çözümleri 

Ortadan kaybolan npc’ler: 

 Yama dosyası oluştururken bazı npc’ler kendi kendilerine silinebiliyorlar. Fakat bunun 

kolay bir çözümü var. Combine edilmiş yama dosyasını Construction Set ile açın. NPC 

sekmesine gelin. Orada “Count” kısmında -1 yazan npc’ler oyunda olması gereken ama 

olmayan npc’lerdir. Silinen npc’nin bulunması gereken cell’i açın ve npc’yi de tutup cell’in 

içine atın. Daha sonra olması gereken yere yerleştirin. “Snap to grid” özelliği açarsanız da 

yerleştirmesi daha kolay olur. 

 


