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1. Giriş 

Dillerin en bilindik tipolojisi, sözcüklerin 
biçimlenişine göre yapılanıdır. Çince, sözcükleri 
tek heceli olan bir dil olarak “yalınlayan” dillerin 
tipik öğesi iken bu tür kök sözcüklere ekler 
getiren dil olarak Türkçe, “ekleyen” dillerin tipik 
üyesidir. Başta Slav, Romen ve Germen dilleri 
olmak üzere önemli sayıda dil “çekimleyen”, yani 
sözcüklerin bir bölümünde, özellikle de son 
bölümlerinde, bazıları kestirilemez olan 
değişiklikler yapabilen dillerdir. Değişikliği 
sözcüğün bütün alanına yayan Arapça gibi diller 
“bükümleyen” dillerdir. Bazı diller ise sözcükleri 
öylesine biçimlendirir ki tümcesel anlatımlarda bu 
sözcükler arasındaki sınırlar ortadan kalkar. 
Eskimo dilleri bu tür “bitiştiren” dillerdendir. 

Ne var ki, dillerin yalnızca sözcük yapılanışlarına 
bakılarak yapılan sınıflama, bugünkü çağdaş dil 
tipolojisi çalışmalarında yerini son derece gelişmiş 
ayrımlara bırakmıştır. Kaldı ki ekleme, 
bükümleme gibi süreçler dillerin bütüncül olarak 
değil, karakteristik olarak sergiledikleri yönlerdir. 
Örneğin Arapça gibi bükümleyen diller de 
Fransızca gibi çekimleyen diller de, rahatlıkla ve 
bolca ekleme örneği barındırmaktadır.  

2. J.H. Greenberg’ün biçimbirim 
saymacası 

Bazı diller zamanla ana karakteristiğinden belirgin 
biçimde ayrılmaya başlayabilir. Dillere yönelik 
evrensel saptamaları ile ünlü dilbilimci J.H. 
Greenberg, sözcüklerin ne kadar atomik veya 
kompleks olduğunu ortaya koymak üzere basit bir 
saymaca önerir. Dillerde sözcüklerin ortalama kaç 
biçimbirim (kök-ek) aldığını ortaya koyan bu 
saymaca İngilizcenin, bugün, Çince gibi yalınlayan 
dillere doğru bir değişim içinde olduğunu ortaya 

koymaktadır. Aşağıdaki tabloda İngilizce 
sözcüklerin yalınlama yolunda 2.12'lik 
ortalamadan 1.68'lik ortalamaya düştüğünü 
görüyoruz: 
 
Tablo 1. Sözcük Başına Düşen Biçimbirim 

Diller Ortalama 

Eskimoca 3.72 
Rusça 3.33 

Swahili 2.55 
Eski İngilizce 2.12 

Çağdaş İngilizce 1.68 
Vietnamca 1.06 

 
Bu tabloya göre Vietnamca, bir yalınlayan dil 
olarak, sözcükleri büyük oranda atomik olan bir 
dildir ve ortalama her 100 sözcükten yalnızca 
6’sında atomik yapıyı bozmakta, kök sözcüklere 
ek eklemektedir. Eskimo dilleri ise bitiştiren bir dil 
olarak aynı köke çok sayıda ekleme yapmakta, bir 
sözcükte ortalama neredeyse 4 (3.72) biçimbirim 
bulundurmaktadır. Demek ki Greenberg'ün 
saymacası bize, dillerin tipolojisini ekleme, 
çekimleme, bükümleme gibi karakteristik 
süreçlerle yaparak dilleri kabaca sınıflamadan 
daha fazlasını vermekte, onları biçimbilimsel 
karmaşıklığın derecesi bakımından sıralama 
olanağı da sağlamaktadır.  

Türkçenin sözcük biçimlenme derecesini bulmak 
üzere, sözgelimi hemen yukarıda “Bu tabloya 
göre..." diye başlayan ve "… yapma olanağı 
sağlamaktadır.” diye biten paragrafta yer alan 
sözcükleri sayacak olursak, metinde toplam 80 
sözcüğün yer aldığını ama bu sözcüklerdeki 
toplam biçimbirim sayısının 195 olduğunu 
görürüz:  
 
(1) Bu tablo-ya gör-e Vietnam-ca, bir yalın-la-yan dil 

ol-arak, söz-cük-ler-i büyü-k oran-da atom-ik ol-an 
bir dil-dir ve orta-lama her 1000 söz-cük-ten yal-
nız-ca 6’-sı-nda atom-ik yapı-yı boz-mak-ta ve söz-
cük-ler-e ek ek-le-mek-te-dir. Eskimo dil-ler-i i-se 
bit-iş-tir-en bir dil ol-arak aynı söz-cüğ-e çok say-ı-
da ek-le-me yap-mak-ta, bir söz-cük-te orta-la-ma 
ne-re-de-yse 4 (3.72) biç-im-bir-im (morpheme) 
bul-un-dur-mak-ta-dır. De-mek ki Greenberg'-ün 
say-maca-sı biz-e, dil-ler-in tipoloji-si-ni ek-le-me, 
çek-im-le-me, bük-üm-le-me gibi karakter-istik sür-
eç-ler-le yap-arak dil-le-ri kaba-ca sınıf-lama-dan 
daha fazla-sı-nı ver-mek-te, o-nlar-ı biç-im-bil-im-
sel kar-ma-ş-ık-lığ-ın derece-si bak-ım-ı-ndan sıra-
la-ma ol-anağ-ı da sağ-la-mak-ta-dır.  
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Eğer bu metni Türkçeyi karakteristik olarak temsil 
ediyor olarak görürsek Türkçenin yukarıdaki 
tabloda yeri, (195:80=) 2.43 ortalama ile 
Swahili’den hemen sonra gelmek olacaktır. 
Böylece Türkçe, örneğin İngilizceden daha 
karmaşık sözcük yapılanmasına sahipken Rusçaya 
göreyse sözcükleri daha az biçimbilimsel 
karmaşıklık sergilemektedir, diyebiliriz. 

3. Dil evrenceleri 

Dillerin yapısal tipolojilerine yönelik bakış açıları, 
Noam Chomsky’nin ilgili alanyazınları domine 
eden Evrensel Dilbilgisi (Universal Grammar) 
Kuramı doğrultusunda, sözcüklerden çok daha 
fazla parametreyi dikkate alma yolunda hızla 
ilerlemiştir. 1 Almanya'nın Konstanz 
Üniversitesi’nde 1996-2001 yılları arasında 
yürütülen bir proje çerçevesinde hazırlanan ve 
bugün http://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/ 
adresinden ulaşılabilen "Evrenceler Arşivi (The 
Universals Archive)" adlı kaynak, bugüne kadar 
çeşitli bilim insanları tarafından önerilmiş 2029 
evrensel kuralı (evrenceyi) bir araya 
getirmektedir. Arşivin 1 numaralı evrencesine 
göre “ön ilgeçler bulunan dillerde tamlayan öğe 
tamlanan öğeden sonra gelir”. Bu evrence 
İngilizceyi olumlu açıdan tanımlarken, 
tümleçlerinden sonra gelen art ilgeçlerin 
bulunduğu Türkçede tamlayan öğe, İngilizcenin 
aksine tamlanan öğeden sonra değil önce gelir:  

 
(2) İng. for   me 

 ilgeç  tümleç 
Tr. benim  için 
 tümleç  ilgeç 

(3) İng. cover   of the book 
 tamlanan  tamlayan 

  Tr.  kitabın   kapağı 
 tamlayan  tamlanan 

 
Yukarıda örneklenen evrenceler göstermektedir 
ki İngilizce ve Türkçe birbirine göre zıt gruplarda 
yer almaktadır. Bununla birlikte aynı iki dil, başka 
bir evrence karşısında aynı gruba da düşebilir. 
Bununla birlikte bir evrence karşısında aynı gruba 
düşen diller başka bir evrenceyle birbirlerinden 
ayrılabilir de. Demek ki böyle yaparak, yani bütün 

                                                           
1
  Noam Chomsky'nin kuramı hakkında Türkçe yazılmış bir 

kaynak olarak bkz. Uzun, N. E.,Anaçizgileriyle Evrensel 
Dilbilgisi, Multilingua Yayınevi, İstanbul, 1996. 

evrenceler açısından gruplamalar yaparak dillerin 
birbirlerine göre ne kadar çok evrence açısından 
ortak veya ayrı yapısal özellikler sergilediğini 
ortaya koyabiliriz.  

Ne var ki Konstanz Üniversitesi arşivi, 
katalogladığı evrenceleri hangi dilleri nasıl 
sergilediğine dair hazır bilgiler sunmamaktadır. 
Bunu her bir dil için ayrıca yapmak gerekecektir. 
Bu nedenle arşivden hareketle dillerin, dolayısıyla 
Türkçenin evrensel dil tipolojisi açısından 
konumunu ortaya koymak başlı başına bir iş ve 
iddia olacaktır.  

4. WALS 

MaxPlank Enstitüsü tarafından hazırlanan “Dünya 
Dil Yapıları Atlası (World Atlas of Linguistic 
Structures)” adlı kaynak, İngilizce kısaltmasıyla 
WALS, dilleri kolayca sıralamamıza olanak 
sağlayan kullanışlı bir veritabanı sunar.  

WALS, 2005 yılında bu adla, editörleri Martin 
Haspelmath, Matthew S. Dryer, David Gil, ve 
Bernard Comrie olan, Oxford Üniversitesi yayını 
olarak basılan bir kitaptır. 2  Beraberinde, tüm 
içeriği, bilgisayar programcısı Hans-Jörg Bibiko 
tarafından geliştirilen yazılıma yüklenmiş olduğu 
bir CD ile dağıtılan bu kitap, Max Planck Enstitüsü 
tarafından yürütülen projenin çıktısıdır. Aynı 
editör ekibiyle Mac Planck Enstitüsü Sayısal 
Kütüphanesi tarafından 2008 yılında internet 
kaynağı olarak kullanıma açılan WALS’in interaktif 
elektronik versiyonuna http://www.wals.info 
adresinden ulaşılabilmektedir.   

WALS'te 2560 dünya dili 192 yapısal özelliği hangi 
değerlerle sergilediği açısından gruplar halinde 
incelenmiş, her bir özellik en az 35, en çok 1370, 
dolayısıyla ortalama 398 farklı dilde 
sergilendikleri değerler açısından kodlanmıştır. 
Ünsüz ve ünlü sayılarından vurgu ve ton türlerine, 
eylem çekimlerinde ayrışma olup olmadığından 
kişi ve işaret zamirlerinin işlevlerine, tümcede 
sözcük sıralanışlarının nasıl olduğundan dillerde 
renklerin nasıl ayrıştırılıp adlandırıldığına kadar 
yüzlerce özelliğin sorgulandığı WALS'in sunduğu 
veri, her türlü tipoloji çalışması için fazlasıyla 
kışkırtıcıdır. Nitekim WALS’in özellikle istatistiksel 

                                                           
2
  WALS’in, 2005 yılında bu adla basılan versiyonu için bkz. 

Haspelmath, M., S. Dryer, D. Gil, ve B. Comrie 2005, The 
World Atlas of Language Structures, Oxford Universitesi 
Yayını, Oxford. 

http://typo.uni-konstanz.de/archive/intro/
http://www.wals.info/


Dilbilim Yazıları | 3 
 

 Dilbilim Derneği 
http://www.dilbilimdernegi.org 

yönünden hareketle çeşitli dil tipolojisi önerileri 
geliştirilmiştir. Bunlardan biri Comrie 2010 
tarafından İngilizce ve Japoncaya uygulanarak 
ortaya atılan “Tipolojik Tipiklik (Typological 
Typicality)” kavramı, diğeri bu kavrama karşılık 
işin içine Türkçenin de katılarak Orgun 2011 
tarafından önerilen “Tipolojik Tutarlılık” 
kavramıdır. Uzun 2012 ise, “Tipolojik Benzerlik” 
kavramını her iki öneriye alternatif olarak sunan 
bir çalışmadır.3  

4.1 Comrie 2010’un “tipolojik tipiklik” 
kavramı 

Comrie 2010, WALS veritabanında yer alan 
özellikler karşısında dillerin aynı değeri, 
incelemeye alınan grupta kaç dille birlikte 
sergilediğine bakar: 
 
Tablo 2. WALS’in 2. Özelliği: “Ünlü Niteliği 
Envanteri” 

Dil Değer Dil Sayısı Oran 

Japonca 5-6 ünlü 288 %51.15 
İngilizce 7-14 ünlü 183 %32.50 

Diğer diller 2-14 ünlü 92 %16.35 
Toplam  563  

 
Yukarıdaki tabloda WALS’in 2 numaralı özelliğini 
Japonca, 5-6 arasında ünlüye sahip olan dillerden 
biri olarak 288 dille, İngilizce ise 7-14 arası ünlüye 
sahip olan dillerden biri olarak 183 dille birlikte 
sergilemektedir. Bir başka değeri sergileyen 
"diğer diller"le birlikte bu özellik açısından 
incelenen toplam dil sayısı 563 olduğuna göre, 
WALS'in 2. Özelliği açısından Japonca %51.15 
oranında tipik iken İngilizcenin tipiklik oranı daha 
düşüktür: %32.50.  

Comrie 2010'a göre tek tek özellikler karşısında 
diller kimi zaman daha tipik, kimi zaman daha az 
tipik olabilirken toplamdaki ortalama tipiklik de 
ortaya konabilir. Bu açıdan WALS’in bütün 
özelliklerini yukarıdaki iki dil için oranlayınca 
ortaya çıkan şu tabloda eşitlik gözlenmektedir:  
  
 
 
 

                                                           
3
  Bu öneriler hakkında geniş bilgi için bkz. Uzun, N.E. 2012, 

“WALS-tabanlı Tipolojik Sıralamalar İçin Bir Öneri”: 16. 
Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı18-21 Eylül, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, Ankara. 

Tablo 3. Tüm özellikler için 
Dil Oran 

İngilizce %40.74 
Japonca %40.84 

  
B. Comrie, Tablo 3’teki görünümü şöyle 
yorumlamaktadır: “Bazen Japonca İngilizceden, 
bazen de İngilizce Japoncadan biraz daha tipik 
görünmektedir. Tipolojik olarak Japonca ve 
İngilizce birbirinden açıkça çok farklı ama genel 
düzlemde hiçbiri diğerinden anlamlı biçimde daha 
tipik değildir(Comrie, 2010:35)”.  

4.2 Orgun 2011’in “tipolojik tutarlılık” 
kavramı 

Orgun 2011, WALS'in herhangi bir özelliği 
karşısında aynı değeri paylaşan dilleri gruplayıp 
bu grubun bir başka özellik karşısında da aynı 
değeri sergileyip sergilemediğine bakar. Eğer 
ikinci değerde de ortaksalar, bu gruptaki dillere 
birer puan verir. Grupta farklı değeri sergileyen 
dillere "tipolojik tutarlılığı" sürdürmedikleri için 
puan vermez. Aynı işlemi sonra başka bir özellik 
için yapar ve böyle yapmaya devam ederek ikili 
hesaplamaları, tüm özellikleri puanlayana kadar 
sürdürmeyi önerir. Aşağıdaki tabloda 5 dil, önce, 
WALS'in22. Özelliği ("Eylemin Çekimsel 
Birleşimselliği") hangi değer ile sergiledikleri 
açısından gruplanmış ve ortaya, Türkçe ile 
Arapçanın bir tarafta (eylemi 6-7 arası çekimsel 
kategoriyi birleştirdiği diller grubunda), İngilizce, 
Hintçe ve Tagalogun bir tarafta (eylemi 2-3 arası 
çekimsel kategoriyi birleştirdiği diller grubunda) 
yer aldığı iki grup çıkmıştır: 
   
Tablo 4. Orgun 2012'nin iki özelliğe göre 
puanlaması 

Diller 22. Özellik 29. Özellik Puan 

Türkçe 6-7 birleştirimsel değil 0 
Arapça 6-7 birleştirimsel  0 
İngilizce 2-3 birleştirimsel 1 
Hintçe 2-3 birleştirimsel  1 

Tagalog 2-3 sayı/kişi belirleme yok 0 

 
Şimdi bu iki grubu kendi içlerinde bu kez bir başka 
özellik (29. Özellik: "Eylemcil Kişi-Sayı 
Birleşimselliği") açısından gruplamaya kalkınca 
(yine bkz. Tablo 22) Türkçe-Arapça grubunun 
dağıldığını ve bu gruptaki her iki dilin herhangi bir 
puan alamadığını, oysa diğer grupta Tagalog'ın 
aksine İngilizce ve Hintçenin aynı değeri 
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paylaştığını ve bu nedenle birer puan aldıklarını 
görürüz. 

Tablo 5, Orgun 2012’nin 3 dil için 10 biçimbilimsel 
özelliğe 12 dil üzerinden uyguladığı formülle 
ortaya çıkan puanlamayı vermektedir. Bu 
puanlamalara göre Japonca, diğer iki dilden, 
Türkçe de İngilizceden tipolojik olarak "daha 
tutarlı" olan dillerdir. 
 
Tablo 5. Orgun 2012’ye göre puanlar 

Diller Puan 

Japonca 52,9 
Türkçe 48,3 

İngilizce 44,2 

 
O. Orgun, yukarıdaki tabloda ortaya çıkan 
görünümü şöyle yorumlamaktadır: "Japonca belki 
de tipolojik olarak (İngilizce ve Türkçeden) daha 
tutarlı, çünkü tarihinin çoğu döneminde çok az 
dille yakın ilişkide olarak dış etkiden görece daha 
uzak kalmış bir dildir. Buna karşılık İngilizcenin 
olağanüstü ölçüde dil ilişkisi olmuş. Bu, 
İngilizcenin en azından bir yönüyle nispeten 
düşük tipolojik tutarlılık sergilemesinin nedeni mi 
diye sorabiliriz. Aynı nedenle Türkçenin bu iki 
uçtaki dilin ortasında kalması da 
anlamlıdır.(Orgun 2011:163)” 

4.3 Uzun 2012’nin “tipolojik benzerlik” 
kavramı 

Uzun 2012 tipolojik tipikliğin ideal, tipolojik 
tutarlılığın ise saf dili hedeflediğini söyleyerek 
dilsel yapılara daha fazla odaklanmayı sağlayacağı 
iddiasıyla "karşılıklı benzerlik" kavramını öne 
çıkarır. WALS'in yapısal özelliklerinden hareketle 
diller arasındaki benzerlikleri, birebir karşılıklı 
değer aynılıkları olarak görmeyi öneren Uzun 
2012'ye göre yapılacak ilk iş, herhangi iki dilin 
toplam kaç WALS değerinde aynı olduğunu 
bulmaktır. Tablo 6, Türkçe, Japonca ve İngilizcenin 
aynı olan toplam değer sayılarını ve bu dillerin 
birbirlerine olan benzerlik oranlarını vermektedir: 
 
Tablo 6. Karşılıklı Benzerlik: aynı değerler sayısı ve 
oranları 

Diller Özellik Değer Oran 

TR-JAP 129 70 %54,26 
TR-İNG 137 56 %40,87 
İNG-JAP 130 49 %37,69 

 

Bu tabloya göre Türkçe ile Japonca birbirine 
İngilizceye benzediklerinden daha çok benzerken 
İngilizce Türkçeye, Japoncaya benzediğinden daha 
çok benzemektedir. Bu sonuçlardan hareketle üç 
dili, birbirlerine olan benzerlik oranlarının 
ortalamasına göre sıralayabiliriz. Tablo 7, diğer iki 
dile Türkçenin Japonca ve İngilizceden, 
Japoncanın da İngilizceden daha çok benzeyen dil 
olduğunu söylemektedir: 
 
Tablo 7. Ortalama benzerlik puan ve oranları ile 
sıralanış 

Diller Ort. Puan Ort. Puan Sıra 

TR 68 %47,56 1. 
JAP 59,5 %45,97 2. 
İNG 52,5 %39,28 3. 

 


