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rirnBriıı nxı,BniMN rt;RnrxBır,iĞiNi öı,çnm öNBniı,Bni üzBniın
N. Engin UZI]N I

Özet: Türetkenlik. biçimbilim lilentiiründe birçok açıdan taİtışllan bir kavümdür. Ne olduğu, ni§ıl ölçüleceği,
boyul]annın ne anlama geldiğivb. birçok ka§ıt farkll ve görüŞü bir aİaya getiıiİ, Bu bildiride türetkenliğin. birkaç alı
sürcci içeren karmaşİk yönleri olduğu öne çıkarılıp dircıkcnliği öıçmck için önerilen ba7l teknjklerin Türkç veriler-
de niLsıl sonuçlar ortaya çıkardlğı gösterile.ek. dtüa sonra, türetkenliği be]ir]emcdc ctkili olan kısltlamalaİn Türkçe-
den ömeklemesi yapllacakür.

Anahtar s,iizcükl€r: biçimbilim. liirctkenlik, s,klık. deılern

on th€ ways of Measuring Productivity of Derivational Affixes
Abshact: Derivation is a concept which is quiİe debated on in the litemfure of ınorphology. whal il is. how it

is ıneasured, whal iLs dimensions me2tJr, eı,c. brin8 diffarent and opF)sing views logeıher. ln üis presenıation, it will
be poiıted ouı üal thcre are complicaled sides of derivaıion that includc somc sub-processes. and then it will be pur

forward what kind of outcomcs some oftechniques suggested for derivation will havc in Türkish dala. and ıJıen an
exemplification fTom Turkish will be made on the limitations üat iüe efficient in defining den\etion.

Key words: morphology. pfttuctivity, ffequency. colpus

r. Girrş
Türetkenlik, biçimbilim literatüründe birçok açıdan taİtşllaİ bir kavıamdır. Ne olduğu, biçimbil

imdeki kuramsal yeıi. ne gibi başka biçimbilimsel görünümlerle kıırıştınlmaması gerektiği, nısıI
ölçüleceği, boyutlarıntn ne anlama geldiği vb. hepsi birçok açıdan kaIşıt gö şleri biı araya getirir. Bu
biltliride ttirctkenliğin, birkaç alt süreci içclen karma§lk yönleri oldt]ğu iine çükar,ltp türctkenliği ölçmek
için iinerilen bıuı tekniklerin Türk;e verilerde nasıl sonuçlar onaya çıka.rdığl gösterila;ek, düa sonra.
tiiretkenliği belirlemede etkili olııı kısıtlamalann TüIkçeden ömeklemesi yapılacaktır.

2. Tiiretkeıılik ve Sıklık
Biçimbilimsel türetkenlik, geniş anlamda çekinısel ve türetimsel süreçlefle bığlaıtılı olaraİ ele

alınrrken dar ırnlirmda tiiretkenlik, bil tıiretiın sijrecinin "yeni" sözcükler tiir€tme gücüdür, Bu ıınlamda
tiiretkenlik bizi, biı sürecin kaç sözcük tiirettiğini saymaya götiirür ki geleneksel o]a.ak yapılan da budur,
İşte Türkçe Söztük (TS)'ü temel alan (bkz. Titkçe Sözlük, TDK,7. Baskı) Uzun ve diğ. l992'ye göre

Tiiıkçenin en "işlek" 5 ttirctim eki:
Tablo l TS'le Core Tiirkçenin En işlek ilk 5 Türeıim Eki
Ek Tiiremiş sirzciü Sıra
+llk 3259 (1.)

+lI 1644 (2.\

+Çü |259 (3.)

+lA- 84o (4.)

+slz 748 (5.)

Ne var ki, yukaıdaki yapıldığı gibi, sayma işini sözlükleıe dıyandırdığtmı7da bulduğumuz sayılıu
bize, ekin anzamanlı tiiretim gücünü anlatır. Çünkü sözlükler ancak tutunmuş sözcükle.i listeler.
Herhangi bir bütüncede kaşımıza çıkabilecek anlü oluşumları sözlüklcrde bulamayz ve Tablo l'deki
su,a birc, ekin potaısiyel gücünü "i aman içinde" ne kadıır kullıırıdığını gösteıir. BiI ek, geçmiştc önemli
sayıda SöZcük türetmiş ama artık tiiretmiyor da olabilir, Veya bu durumun tenji, drüa önce birkaç Sdzcük

l Prof- Dr.. Ankara IJniversitesi
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tegö nen birck, zaman]a "işltklik" kazanmış olabilir. Yine, Uzun ve diğ. l992'nin "yeni" olarak ktx]-

ladığı sözcükleıi dikkate a]ırsak, Tiiıkçenin en işlek 5 ekinin yeni sözcük türetme gücünün Tablo l'deki
ıralamayı değiştintiğini görürüz:

Tablo 2 Uzun ve diğ l992'ye Göre Tiirkçenin En işlek ilk 5 Türetiın Eki
Ek Türetim yeni oran srra
+ltk 3,259 5ql 7o18.1 (l.<2.)

+lI 1.614 253 o/ol5.3 (2.<4.)

+çI 1.259 214 0/o16.9 (3.<3.)

+lA- 840 l1,1 7o|3-5 (4.<5..)

+slz '718 l45 7o19.3 (5.<l.)

Aıonoff 1976, ttiİetilmiş (actual) sö,lcük i]e tiifetilebilccek (potential) sözcük arasında biı ayrım

yapalak Baayen ve Licber l9l tarafından şöyle formüle edilen bir sayma tekniği önerir:

(|') ArorcJJ ] 976' nn'l'üretkenlik olçme Formiili,i

V (tdretilmis 5ö/cük laylsl)
I=

s (tiiretim yapülabilecek tab.ırı sayıs'

Bu formülde l, tiiretkenlik dizinini göSterir. V isc bir tiİetim süreciyle türctilmiş heı bir farklı

Sözcüğün toplıım sayısıdır. S ise, bir sijrecin kullanabileceği ıntansiyel taban sayısıdır. Ne !ar ki. bu for-

mül, ancak potan§iyeltaban sayıları farklı olıuı sürcçler arasında ve sürec i engelleyen kıSıtlıımalar dikkate

alınmıızsa anlam]ı sonuçlaı verir. Bu açıdan Tüıkçenin en çok türetim yapmış 5 ekini ele alacak olunıık,

Aronoff 19?6'nın formülü. hepsi de "Ad-Sıfat-Beiirteç (A-s-B)" tabanlaıına gelebiIen vc kendine özgü

hiçbil kısıt]ama sergilemeyen bu cklerin geleneksel sınılanışını değiştirmez (bkz. Tablo 3).

Tablo 3 AronofT l976'ya Göre TS'dc Türetkenlik Sıralaıışı (A-S B tabanı: 51.850)2

Ek Tiiremiş Stizciilı Sıra Dizin Sıra
+ttk 3259 (ı.) 0.062 (ı,)
+1I |614 (.2.) 0.03ı (2.)

+ÇI 1259 (3.) 0.02,1 (3.)

+lA 840 (4.) 0.016 (4,)

+slz 748 (5,) 0.014 (5.)

Bütiinceler, yalnızca yeni sözcükJeri değil, tutunmuş ve yeni sözcüklcrle birlikte anlık oluşumlaıı da

içerir. Bu açıdan Aronoffun formülünü bil bütiinceye uyguladığımızda, ilkece, gcleneksel sıralıuıışın

değişmesini bekleriz:

Tablo ıl Aronoff l976'ya Göıe Bütüncede Türetkenlik Sıralanışı (En az 50 sıklık)]
Ek Tiiremiş Siizıük Sıra6) sıraos)
+llk 93 (ı.) krş. (1.)

+1I 65 (.2.) k§. (2.)

+lA- 51 (3.) k§. (4.)

+ÇI 16 (,1,) hş, (3.)

+slz 8 (5.) k§, (5.)

2 Bu tabloyu şekillendiren taban sayısı ve tüaemiş söZcük sayüsü TDK TS 7. Baskıyı ıemel alan Uzun ve

djğ, l992'den aIınmışllr.
3 Bu tablo, (]ö2 2tD3'ün sundüığu ve ıürcmiş sözcük sayıslnln en az 50 kez geçen sözcükler]e sıDırlandlğı

bir veriye göre hazıflanmlştlr. Cöz 2ü)3. yaalı dilden yaklaşık l milyon Sözcükle oluşturu]muş bir
bütüncedir.

1,18
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Baayen l99l, bütünce taban]ı bir tiire&enlik ölçme formülii önerir. Bu fo.müle göre bir Sür€cin tü

retkenliği, bir cklc tiirctilmiş kelimelerin bütiincede birer kcz o]mak üzeıt (hapax legomena) toplam kaç
kere geçtiklerini gösteren Sayıyı bu Süreçle tiiretilen kelimelerin bütiincedeki top]am görünme sayılanna
bölerek belirlcriz:

ü2,

P = !1l Kez g()ıxnme)

N (toplam görünme)

Çeşitli yönleri ile eleştirilebileıek bu foımülle ortaya çıkaı en önemli sorun, aıtık tiiretmeyen ama

önemli Sayrda tiiretim yapmüş sürcçicrin türctkcnliğinden söz ediyor olmamtıdr, Aynca, bütüncede l kez
görüncn bir türetim ömeğini de, toplam görünmesi ] olan ttiretim ömeğini de ıımıırnıyla tiiıetken olaraİ
görecektiL Ama biz Baayen'in bu fbımülünün Türkçenin en çok söZcük tiirctmiş ilk 5 eki arasındaki mur
lak sıüıyü değiştirip değiştirmediği eörmek için Tahlo 5'e h*alım: İlk gnze çarpıırı, sıralanışta radikal de-

ğişimdir.
Tablo 5 Buaıen l99I'e Göre Bütüncede Tiiretkenlik Sıra[anışı (En az 50 sı]dık)
Ekn,NP§ıra
+slz 8 671 0,0ll8 (l,<5,)

+çI |6 2.03,/ 0.0078 (2.<3.)

+lI 65 10,822 0,006() (3.>2.)

+]A 5'7 1| -96'7 0.0047 (,1.<,1.)

+llk 93 51.180 0,0018 (5,<1.)

Türkede bir tüIttim sürecinin Tüıkçe sözlüklerdeki sıklığı ile bitiincedeki sıklığını kaşılaşlrdığı-
mızda eklerin tiİetim sayıs] ile bütüncede birer kez göIünme Sayllaİı ve toplam görünme Sayılan aıasın
da hiçbir anlamlı ilişki bulunmadığını gajrüriiz (Bkz. Tablo 6).

Tahlo 6 Eklerin l}ütünt:ede (Gtiz 20a3 ) Görünnıe Sa\ arı
Ek Tiiıı,etim Hapakslar
ç
(y)AcAk

Al
+(A)k
A3
cIç

-sI

+sAk
-Kan
+Çn
(A/DklI
AğAn

+şIn

-mAç
+lAk
-(M)ksIz
+lAmA
-ASI

+Ç,n

Tonlam Simge
862
6,73

556

458
29|
214
1.1g

l12
ll7
93
R2

oJ
12
26
23

18

l6
l4
5

4
2

3,1 l8
l4
5

2

5

2

4
4
l5
3

26

l6
5

3

l

6
6
2

4
2
2

l6
8

3

1

3

l0
4
32
|4
75

52
5

8

3

20
|2
2

26
5

6
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Bu da bize bütüncelefin, SüIeçIerin tiiretkenliğini değil, olsa oJsa tiiremiş sözcüklerin sözvaılığındııki
yaygınlıklannl göSterdiğini anlatü..

Hiç şüphe yok ki bir sürecin potansiyel tiiretkcnliğinden söz edebilmek için bu sürecin bir biçimde

hala tiiretiyor olması 8erekir. Bunu anlamanın yolu da çeşitli diinemlerde oluşturulmuş sözliikleri veya

bütünceleri ka§ılaştırmak, bir siirecin geçen dönemlerde yenisözçük tiiletip tiiret ıediğini kontrol etmck,

sonra da tiiretkenliği devam eden SöZcükleri oransal olıu,ak ka§ılaştıraıaİ bir tiiretkenlik skalası oluşfur-

maİtır. Ne vaİ ki bunun için bir dildc kiylesi sözlüklerin ve bütiincelcrin en az ikişer kere. anlamlt am

lıkJarla yapılmış olması gerekir. Bu noktada, her ne kadar sözlüklerin ve bütüncelenn r eri scçimi açısın

dan $runlan olmaması ve ilgili seçim iilçütleri ve kapsamlan bakımınd.ın da öı,tüşüyor olmıı-sı geıcksc

de ortaya çıkacak sonuçlar yine de bir şy söyleyecektir. İngilirce için bilyle bir ömck]eme Bauer 200l

tarafından Oxford Yeni Sözıükler Sözlüğü'ne dayaıarak yapılmıştır, ömeğin. Böylece iki ayn veri taba

nını be]irli bir zaman aralığnda siireçlerin yeni türetinıleri açısındaı kaşılaştlrınak türetkenliğin boyut-

lınını da göroceli olarak ortaya koymuş oluruz. Nc val ki bu yöntem de yine, pck çok ba5ka açılıırdzuı ol-

duğu kadar, tiiretkenliği dilbilimsel tabanlarda ölçüyor olmak açtsından Sorunludur. çünkü siİeçleri hiç-

bir kıslt]amayı göZetmeksizin yıırıştürüyor olacaktır.

Tablo 2, Uzun ve rliğ. l92'de verilen sayılardan harcketle en çok tiiretim yapan ill 5 ekin YENİ söz-

cük tiiretme gücünü 8östeımekteydi, Şimdi de yeni sözcük tijretmede türetim Sayıları küçüldükçe sııanın

türetim sayıslna göre anlamlı bir yenidcn diziliş verip vermediği 8örmck üzere Tablo 7'ye bakalım: so
nuç, geleneksel sıralan§ta yine radikal değişimI

Tablo 1 1-I7'L'ıe Gör, |J Ekin Ne,,luji:ni
Ek Tiiretirn Neo Neo Oranr Srra
tÇA 311 5,1 Vcl5.6 (l.>8.)

Icl 255 96 7c31.6 (2.>6.)

tsAl 1"79 178 o/o9.4 (3.>l.)

-KAn 14 30 E(,q.s (4.>5.)

+sA 38 8 o/o21.0 (5.>7.)

+TAş 36 36 0/o6|.| (.6.r.)
-(y)An 34 19 9o55,8 (7.>3.)

+AdAk 20 - a/o 0.0 (8.>9.)

tmAn 14 6 Vo42-8 (9,>4,)

Demek ki tiiretkenliği sıklık sayarak beliılemeye kaIktığımızü sözlükler, bütiinceler vcya bu tür ve

ri tabanlanna uygulanan sayım teknikleli. sonuçlan değiştirmektedir, Kaldı ki söz]üklerin vc bütüncele

rin güvenilirliği ve biçimbi]imsel diretim alanınü tcmsil yetenekleri de aynca tartışmalıdır.4

SıklıkJan çeşitli veri tabıuılannda farklı tekniklerle sıymanın birbirinden faıklü sonuçlar vermesinden

hareketle, türetkenliği bir bileşke olıırak görebiliriz. Böylece Aıonoff 1976, Baayen l991 ve Baucr 2ft)l

boyunca verilen türeüenlik ölçme ölçütlerini yan yana koyunca, Tablo 8'de olduğu gibi belirli bir sıra el-

de edebiliriz ama bu kez de, sırarrın neyin sırast olduğunu belirleyemcme sorunu çıkaı karşımııra.

4 Uzun 2006. TDK Türkçe Sözlük ve Göz 2003 için bu yönde çcşitii eleşririler getirir
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Tablo 8 Tiirkçenin En Çok Tiiretcn ilk 5 Ekinin sözlük ve Bütiince Tabanlü Ö]çünrlere Göre Ortala

ma sıralan

Ek
+ltk
+iI

+Çt
+lA-
+slZ

Bauer 2ü)l'in
sözlfüte

2.

4.

3.

5.

1.

ortalama
2-25

2.15

3.00
,1,00

3.00

Baayen 1991'un
bütüncede

5.

3.

2-

4.

l.

$ra
(4.)

(3,)

(2-)

(ü,)

(2-)

Türetkenliğin ömeklem tabanlü ölçülmesi çalışmalannda onaya çıkaı yetenjizlikler ve sorunlar, veya

en iyimser yaklaşımla, denenen yollann tiire*enliği ancak dolaylı olarak ve büttin SüreçIere uygulıuııuna-
yacak biçimde ölçüyor olabilmesi, aslında, tam oiarak neyin ölçülmeye çalışıldığındaki tanımsal beliniz-
likten kaynaklaııyor görünmektedir. Biçimbilimsel bir olgu o]arak gödlecekse tiiretkenlikten. bir süre-

cin ne kadar sözcük tiirettiğini mi veya tü.ettiği sözcük]erin ne kadıır sık kullıuııldığını mı veya hala tü,

retim yapıp yapmad!ğını rnı anlayacağız?
Türetkenliği bir biçimbilimscl olgu olank göreceksek, süreçleri yalnızca ve dtığrudan sayılan dikka

te alarak değerlendirmek yeterli değildir. Her şyden önce, ekleıi, oıılann tüetim a]anlannı (domain) tam

olıuıık çizmeden yarışa sokmak nc kadar "adil" olacaktır? Hangi tiir tıbaı(lar)a eklenebildiği, bu taban

lann sayısı, tabanJara eklenirken devrede olan kısıtlamalar, bu kısıt]amalann sayısı ve gücü, hangi tiirde
türetim yapıldığı. türetim ttirü sayısı, aynca ekin taban ile türetim afasında kurduğu anlambilimsel iliş-
ki... BurıJann hepsi tiiretkenliği sayısal olarak belirlemede dikkate alrnmasr geleken ve tamamıyla dilbi-
limsel olan etmenlerdir. Bu nedenlelle ek]er ancak, bütiin kate8oriyal özellikleri örtüştüğünde, yani aynı
ttiretim alanına ait iseler, mutlıık olıu-ak yıırıştı.ılabiliü. Kategoıiyal tiiretim özelliklerinin bazılannm ör-

tüşmesi durumunda ise göreceli olarak karşılaşırmak müİıkündüI. Belki ancak bu noktada, Aronoff
l976'da önerilen tazda. kategoriyal öZellikleri ve o]ası kısıtlamıılıırı dik]Gte alarak önce potansiyel taban

say]sını ortaya koym.ık, sonra tiiremiş sözcüklerin sayısını potansiyel tabaı sayısına oranlamak. bu oran

farklanna bakaıak ekleıi ttiretkenlik sırasına Sokmiü an]amlı sonuç]ar Verecektir,

Hiçbir potansiyellik koşulu öftüşmeyen ek]er arısındaki kaşılaşırma, dilterin biçimbilimsel işleyişi
hakkında herhangi biı şy söylemeyeceği gibi, tözel biçimbilimsel genellemeleı yapmamrza bile güçlükle

katkıda bulunacaktır. o halde yapıJacak iş, eklerin tiİetkcnlik alarılaıı oltaya koymak, sonra da bu aılaılıır-

da etkili olan dilbilgisel hsüdamaları diRate alarak potansiyelliğin ne iilçüde kısıtlandığına bakmaktır.

3. Türe&enlik Alanlan
Bir sürecin potansiyelliğinin en azından üç alandan hareketle belirlenmesi geıckir: TABAN TLIRÜ,

TÜRETIM TÜ.RÜ Ve ANLAMBILiMSEL işLEV.
3.1 TABAN TtIRÜ: Türetime taban olan sözcüklerin belirli bir tıirde o]ması, siirecin tiiretkenliğini

doğrudıuı sınırlar, çünkü, taban sayüSt tiİe gbre farklılaşlr. işte Tiirkçede sözcdk ıiirlerine görc sayı]an,

Tablo 9'a bata]ım.
Tablo 9 Tiirkçe Sözcilklerin TürLere Göre Sayıları
siizciik tiirü ş3g oIa!
adlar 4{X],1l Eo68.22

sıfatlar 96()0 0/,,|6.35

eylemler 6448 7ol0,98
diğerleri 2$4 o/c 4,15

l5l

Arnoff 196'nın
sözlükte bütiincede

]. l.
2. 2-

3. 4.
.1. 3.
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Tüfetimin taban tiirü, süreçieri bir ya da birkaç sözcük türü ile sınırlar. Yalnızca eylemleıe cklcnen

ekler. yalnızra adlara eklenen ekler.-. Bütiin sözÇük ttirü tabanlanna gelcbilcn ek yok ama ekler bir ya da

birkaç tab.uı türüne gelebilir vc bu, süır:cin türetkenliğine etki eden bir etmen olarak potaısiyel taban sa-

yıSınl falklıla§ttnr, Bir ek ne kadar farklı tabaı tiirüne gelebiliyona. potansiycl taban sayısı da ilkece bu
türleİin saytsma bağlı olar.ık büyük olur. Benim dayandığım velide ekleıin büyük çoğunluğu "tek-tülü"

ama 4 ayn türe kadar "çok türlü" taban Seçen ekler de var:

Tablo l0 EkLerin Eklenebildikleri Taban Tiirti Bileşinıleri ve Sıı,-ılıırı
l-tiirlü 2-türlü 3-tiirlü 4-tiirlü
E 54 A-S 12 A_s B 7 A s_B-E l
A33 EA4 s-A-B l

S _5 AE 2 AsE l A-E-B l
3.2 TI]RETiM Tt]Rü: Türetim türü, ç*ıyı katcgoriyııl olarak sünır]ari YalnıZ.a ad tiireten ekler.

yalnlzaa eylem rtireten ekler, yalnızca ad ve sıfat tiireten ekler-. . Bilkaç tiirde Sözcük türctebilen bir Sü

röcin potansiye] türetim gücü, tek türde türetim yapan süreç]ere göre yine ilkece daha yüksek dcmcktir:
Tablo l| Eklerin Tiiretin Yü]pıükları'ril Bileşimleri ve Sa,ı-ları

l-tiirlü 2-türlü 3-tiiİlü
,436 A-S 15 AsB3
E 29 s-A 2 s_A_B 2

s2l sA l s,A_B 2

89 A-B l

33 AM-AMBiLiMSEL İŞLEv: Anlambilimsel işlevle kastedilcn. sürccin girdisi ile çıktüSı araJın

daki kavramsal ili§kidir. Adladan eylem yapaı ekler "yineleme, ses çıkarma, dönüşme. bcnzcrlik" gibi
kavnmlar altında tiiretim yapıyorlarsa. bu ekleri aıJambilimsel işlev dikkate ıılınmadauı yapılacıık bir kıır-

şı]ı§tırma, gerçekçi olmayaciıktir. Aynı biçimdc eylemlerden ad yapan eklerin bazısı, yalnızca edici ve-

ya yalnızca eüilenen üyeye yönelik adla§tırma yapıyona ıuıa diğeıleri bütiin üyelcri adlaştuabiliyona.
bu yöndeki aynmla_rı dikkate almamal da ka5ıl4tırma taban:nı net tutmaİtan uzakla§ma anlamına ge-

lecektir.

Öte yandan, bir ttietinı sürecinde etkili olan anlambilimsel ilişkiyi saptamak ve tanımlamak gerçek-

ten zor auna bu ilişkilerin ekleri şu gibi gıııplar altında toplamamı,4a olaİak verdiğini düşünüyonım: "ya-

kınlık, eşleme. yineleme. kümeleme. üye yapısına yönelik olma, küçültüıe. diinü(tür)me, küçültme".

çünkü bazı ek]er saptanaüıaz ve tantmlanamaz da olsa bir kümelenme sergilemektedir. tiiretimdeki aı-
lambilimsel ilişki açısından-

4. K§ltlamalar
Kısıtlam.üiır, tiifetkenliği dilbilgisel bir oigu olıırıık giirmemeyiciddi biçimde enge]ler. çünkü, onada

dilbiJgisel koşullanmalarla engeJlenebilen bir türetlen]ik varsa, tiiretienlik dilbilgisel olarak ulı4ılıın bir
sürcç demektir. o halde engellenmcdiği duıumla.da da dilbilgisel olarak izin verilen Siireçleı var demek-

tir ortada, Kaldı ki çoğu. üretici biçimbilimde ortaya atılmış ol.m onlıırca kısıtlıuna bulunmaktadır.

sözcüklerin gerekip gerekmediği, türetildiğinde nasıl bir varlığın, eşyaıın. duygunun. hııreket vb'nin
adı ve niteleyicisi olacağının belirgin olup olması, türetimin akustik olarak kulağa hoş gelip geJmeyece

ği gibi, gerçekten de ölçülemeyecek olan edimbilimsel ve estetik etmenleri bir kenııra brıkıcıık oluniü,
gcncl olıu-ak "lkıuna (blocking)" diyebiloıcğimiz vc varolan vcya tüIetilmiş bi sözcüğün. ayn] ttirde tü

retim yapabilen diğer Siireçleli engellemesi de, her ne kadar teknik olarak ölçülebiliı olsa dı, tiiretim sü-

reçleıinde ne denli etkili olduğu dı, böyle bir etkinin dil sistemine ctki edip etmediği de aynca tartışma-

lıdır, İngilizcede tipik ömeğini oluşfuran ve tesadüfen Türkçede de pııralel ömeklcmcsi olan 
',ru,i 

sözcü
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ğünü ele alalım, Bu sözcüğün, çılıı gibi bir sözcüğün türetiünini engellediği açıktır. Aynı biçimde saba}ı

leyin sözcüğünü ele alaltm. bu söZcüğün dc aynü yöndc türetim yapabilen +1z ekini. sabüln gibi bir söz-
cüğü tiiretmesini engellcdiği de açıktır, Ya da bunun tersi, 8ı'lüz.ün sözciğljı;;İ gündüzle_\ıİ sözcüğü
nün ıürCıim ),ılunu llladl!ınl .ö} le}cbıltri1,

Yukandaİi gibi edimbilimse] ve vıır olirn sözcüğün etİili olduğu tıkama türü hsıtlamaları bir yana

bınkacak olursak dillerde açık dilbilgisel tabanlan olan bir dizi kıs(lama saptanmıştır.5

5. Türkçe Krsıtlamalar
5.1. Veri-tabanı
Uzun ve diğ. l992. Türkçedeki tiiretim eklerinin türc&en]iğini TABAN TtnÜ. ıqslN y,Apısl.

KÖKEN, TÜRETiM TÜRÜ vc NEoLoJiZ]\4 olmiü üzere 5 3yn kategoride ham sayılar olarıü verir.
Özelikle ek. taban türü ve türetim tiirü saptanla]an açısından iddialı oliın bu çalışmada bızı aynmlaına
sorunlaıı bulunınaktadır .una bunlan, çalışmanın kapsamlı olma iddiasinın beraberinde getirdiğj soü,ı.]nlar

oliirak görüp veri tabanını dikJ<atlicc yeniden gözden geçirebiliriz. I]öyle bir göıden ge.çimeylc. 19l ek-
ten 80 eki, tek ömckli olduğu veva kalıplaşma yoluyla sözlüklere giımiş türemiş sözcüklefde aslen çe-
kimsel ek olduklaı için eledim, Biiyl«:e toplam ek sayısı l2 ] , bu eklerle türetilmiş Sözcijk sayısı ise top
lam 1,1,022. Bu ckleri ve sayılan l2, tabloda görüyoıız:

Tablo 12 7'ürlqeniı Tiiretim Eklei v-I'ireüim Sa,r[arü

ltk 3259 ll 1644 ÇI
slz 118 (l)n 696 'I'lr

ll 43.1 (I)t 319 ÇA
(y)lcl 255 (I)m 232 (I)k
(I)ş l34 mA ll8 KI
l89
(M)r '72

ÇIl 52

mAcA ]6
Ak 3l
lAmA 26

K{ 23

MAç 20
(I)t 19

(A,/Iİ 16

SAİ 13

mIş ]0
(I)mt]raİ 9

AlgA 8

(A)k 1

ÇIn 6

Ik5
Ml 5

lAm 4

şIn 3

k3
AdAn 3

KAn
sI

(y)An

IlI
(A,,I)ı

AdAk
AnAk
mAn
rAk
lAndlr
(I)n

m]k
(M)klA8
lArcA 6
(I)ınsA 6

cAğIz 5

Sl 4
Am4
leyin 3

At3
AcAn 3

Çrk
(l)ntl
(A)ç
(y)Iş

§Ir
(M)l
(l)ncI

KAç
A]A
KIr
lAştIr
gIç

sll
AğAı
lArIl
(|)7

dIrIk
(A/I)kll
IcIk
sI

ctlAyIn
AcIk

80

69

45

36

30

25

22

20

11

l5
]3

l0
8

8

6

6

5

5

1

3

3

3

1259

597

336

l89
l12
15

56

38

3,1

28

25

2l
20

l6
l4
l3
l0
8

lA
lAş
lAn
sAl
tl
dA
(I)msl

TAş
ç
lArI2
ln
(rAr
TI

cAk
lAk
Aı

AsIyA
Ir
mAk
Ast

TAm
lAt
AmAk
A3

840

5l8
211
1,79

l()6
,/5

56

36

33

26

21

(y)AcAk

21

l9
l6
14

l2
9

8

1

6

5

5

4
]
3

3

3
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423
sln 2

cAl 2

(M)kslz 2

Al
p

ArI

3

2

2

Ml 3

It2
ArgA 2

sln 2

|2
AınAç 2

KıSıtlama saptaması tck söZcük üzerinden yapılamayacağı için vcri tabanlna tek ömek]i ekleri katma-

dım. Dışlıuıan ekler de Tablo l3'te yer alıyor;
Tab|o 13 Kıstlana Veri-Tabanınılan Dışlanın Ekler
Kıt : ör- g|i
+llm ,. toP-lun
-Kr ,. öz-8ür
-AncA I dön-eü:e
vAn | ,-q--lan
TAI I ak-ıar-
+rA- ,. 

şak ra,
-pAk : l,ııy-pak
mlr : yağ-mur
+mAç ,. ılil-ırwç
+ltl ,. kıra-ln
-Kln- ,. 

)-utkun-
-kAk : er-kek

-IncAmA sür-ünceme

+1lgA- ,. 
Jad,ırq7-

+Am : gdrk-enı
,AksA ,. duLaka-
-AgAn : gez egen

A]Ak ,. 
!-al-alak

-A ,. nk-a-
-AncA : dön-ence

fuAk : arıdr.]i (hlk. sala)

+Aş- : r-an,oş-
At : öl-el
+ç ,. yalın-ç

Şimdi l4., 15. ve J6. tablolara sırayla bakalım. Bu tablolııf taban tüİü ve ttiretim ttirü i]e bu iki ti.ir ara-

sındaki dominaıt türetim ilişkisine 8öre düzenlenmiştir, Yani, bir ek birden fazla tiirde tabana geliyor

ve(ya) birden fazJa tiirde türetim yapıyorsa, dominıuıt olan ür diİkate allnmıştır.

Tablo 14 Taban Türüne Ciire Ek Sayıları
Ad tabandan türetim yapan ek saylsı 62

Eylem tabandan ttiretim yapan ek SayıSı 54

slfaı ıabantndan ıürelım yaparı ek sa5 ısı 5

Türkçede belifteç tabanından tijretim ekler vıu ama bu taban ek için dominant değil.

Tablo 15 Türetim Türüne Göre Ek SayıLarı

Ad ti.iretimi yapan ek Sayısı 55

Eylem tiiletimi yapan ek sayüSı 29

Sıfat tiiretimi yapan ek sayısı 28

Belirteç türetimi yapan ek sayısı 9
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Tablo 16 Taban-Türetin Tijrü ilişkisine Göre Ek Saı-ıları
Eylem tabanından ad tüIcten ek sayısı 34

Ad tabanından eylem tiireten ek saylsı 2|
Ad tabanından ad tüIeten ek sayısı 20

Ad tabanından süfat tiireten ek sayısı 14

Eylem tabanından sıfat tüIeten ek sayısı l0
Eylem tabanından eyleın türeten ek sayıst 8

Ad tabanından belirteç tiileEn ek sayısı 1

sıfat tabanından stfıt türeten ek sayısı 1

Eylem tabıınındaı belirteç tüIeten ek sayısı 2

sıfat tabanlndan ad tüIetcn ek sayısı l

5.2. K§ıtlama Tiirleri
işte Türkçede tiiretim eklerinin türctkcnliğini sınırlayan kısıtlaınrı]ırr:
Tablo 17 Tabarw Yijnelik Kısıtlanıalıır
Krsltİama Ek sa}ı§l
Ünlü ile Bitmeme Kısıtlaması (ÜtsK) 64
Tiİeıncmişlik Kısıtlaması (TK) 5l
Tekhecelilik KıSıtlaması (THK) 42
önce Gclcn Ek Kt.ıı|ama.ı (ö(;EK./ 5

Yanslma Ad Kısıtlaması (YAK) 5

ikihecelilik Küsıtlamasl (iHK) 4
sııyl Adl Klsltlaması (sAK) 4
Zamaı Adı Klsıtlaması (ZAK) 3

Geçişli Eylem Kısıtlaması (GEK) 3

DuygusalEylem Kısıtlaması (DEK) 2

insansa] Ad Kısıtlaması (iAK) 2

iş Harekct Eylemi Kısıtlaması (iHEK) 2

,1/ sesi ile Bitmeme Kısıtlaması (LBK) l
BileŞik söZcük Kısıtlaması (BSK) l
Renk-Tat Adı Kısıtlaması (RTAK) l
orga.n Adı Kısıtlaması (oAK) l
Gösterme Adılı Kısıılaması (GAK) l

ölçü Adı Krsıtlaması (öAK) l
Kişi Adılı Kısıtlaması (KAK) ]

Renk Adı Kısıtlaması (RAK) l

En Çok Tür€tim saı'l§ı

Ba_ııı ekler, kısıtlırmayı yerine getirmek üzere bir başka krsıtlamaya başvurabilir, Ömegin -Ai eki, un-
lü ile bitmeme kısıtlamasını bazı ömek]erdc tjncc gc]cn ck küsıtlaunasıyla korumiıktadır: sığııak, ıııpııwk,
dıı,ıarwk, korunık.

Aynca -gAç eki de (patlangaç, solungaç), -KI ek\ de (bölüngii, beslengi), -ç eki (korkunç vb.).

Türkede kökler genellikle tek heceli olduğu için "tekhecelilik" ve "tiircmemiş taban" kısıdaması ör-
tİşüyor, bu nedenle, kısıtlamay] yalnızca "tekhecelilik" olarak görmek için taban kategorisinde çok he-

celi tiirememiş Sözcük bulunması gerekir, Kısıtlamayı y,ı]nlzca tüIememiş tabaı olarak görmek içinse
ekin çokheceli tabana 8elmiş olması gerekir. Tabio 18, hangi kısıtlamaların eüileşim içinde olduğunu
gösteriyor:

591

25

30

33

15

l06
22
l0
28

33

9

8

134
26

9

5

4
3

3

3
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Tablo lE Kısıtlamn Biteşimleri
üBK 18

TK3
ZAK 2

sAK 1

öGEK l

BsK l

üBK-oGEK
THK TK
TK-sAK
üBK iHK
üBK-LBK
TK-RTAK
TK RAK
iHK ZAK

üBK,,tHK-TK
üBK iHK,YAK
üBK-TK-iAK
ÜBK ÖGEK-DEK
THK_TK (iAK

]
3

3

2

l

l
]

l

23

üBK-THK-TK_YAK 1

üBK THK TK-GEK 3

üBK_THK-TK iHEK 2

üBK_THK_TK-öAK ]

ÜBK THK TK OAK l

üBK-THK-TK_KAK l
üBK THK TK_iE l

üBK-THK-TK iAK l

üBK_THK-TK-DEK l

5_3. Bı gular ve Yorumlar
Bundan Sonraki tablolıır, eklerin Sözlüklerdeki tiiretim sayülıur i]e ufradıkl.m kısltl ırna türleıini sunu-

yoı. Bu tabloların bize öncelikle kısıtl:una ile türetkenljk aıasında bir korelasyon olup olmadığını göstel

mesini bekliyoruz. Şimdi Tablo l9'a bakaiım.
"Iablo |9 Sıfaltan Yakı lük ilişkisi ile SıJi.lt Yapan Eklel
Ek TS K§ıtlama0ar)
rAk 14 TK
(I)mtırak 9 TK RTAK
şIn 3 TK-RAK
AcIk 3 TK öAK-ÜBK-THK
Bu tablo ile bi.likte 20, 24. tablolar, kısıtlama sayısının, ekin tiiretkenliğindeki sayısallıkla paralel ol

duğunu göSteriyor.
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Tablo 20 Eylenılen Edici-Erkilenen Ü.,-e,ıe Yiinelik Ad Yapan EHer
Ek TS Kşıtlama0ar)
(y)An 34
mAn 16 ÜBK
slç ıU ÜBK-OCEK
AmAç 2 ÜBK THK TK
Tablo 2l fılenılın Ldi,i Fıkihnrıı Üıeıinc Yunetik S4aı Yopun ELleı
Ek T§ K]sıtlama(lar)
KAn 75 LEK
A8An R ÜBK l HK TK_|HEK
Tablo 22 Eıtenılcn LıAilenen Kıınu ['ıelerine Yi,nelık Ad Y,ıpon Ekler
Ek TS Kısıtlama0ar)
Ak 3l ÜBK
mlk 8 ÜBK THK TK GEK
Tablo A Eytemılen Edici Ü,-el,e Yiiııelik k1 Yapan EkLer
Ek TS Diğer KısıtlamaOar)
(A)ç 26 19 -

KA 20 3 ÜBK
Şimdi 25. tabloya bakalrm.

Tahlo 25 L.ılınıhn tıkilcnca-Knnüü İ'ıcıin Yönelit,54aı | ap,ın Fl,hr
Ek Ts Krstlama0ar)
(y)IcI 255 EEK
(I)k l89
Al 3 ÜBK-THK-TK
Bu tablo, 26. Tablo ile biİlikte. kıSıtlama Sayısının, ekin tiirctkenliğindeki saylsallıkla paıalel olduğu

nu pıırçasal olaraİ göstermekle birlikte, kısıtlamaya rağmen tiiretkenlikteki göreceli yüksekliği, tü.ctken-
]ik falklnın sayısal olandan daha yüksek olduğunu gösteliyof.

Tablo 26 El,terulen Ettirllenlik İçin Elıleııı Yapan Ekler
Ek TS K§ıtlama(lar)
Ttr 591 ÜBK
(ü)t 3,79

A/Ir 30 ÜBK-THK-TK
Şimdi 27. tabloya bakalım-
"Iablo I7 E,,,,lenılen İçeriğe Yönelik Ad Yapan Ekter
Ek Ts K§ıtlama0ar)
(I)m 232

ııA l 18

I 89 ÜBK
ıl ö4 ÜBK iHK
mAcA 36 ÜBK
(y)Iş 36

ç JJ ü'BK oCtK DEK
ln 24 ÜBK-THK_TK
cA 8 ÜBK octK
Bu tablo ile billiktc 28. Tablo, kısıtlama SaylSınrn, ekin ttiletkenliğindeki sayısallıkia paralel olduğu-
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nu parçasal olarak göstermekle birlikte, kıSıtlamaya rağmen tiiretkenlikteki görcceIi yüksek, tüetkenlik

fartının sayısal olandan düa yüksek olduğunu gösteriyor ama ayırü ımaıda, anlıımbilimsel alan geniş-

ledikçe kısıtlamanın sayısal tüEtkenlik]e paIalelliği bozuluyor,

Tablo25 E;-\emJen Eıli i-L ilcn"n-KL]nu Üırlerinc Yönelık AJ Yupan LHer
Ek TS Krsıtlama(lar)
KI ll2 ÜBK
(I)ntI 69

KAç 20 ÜBK
AnAk 20 ÜBK-THK-TK
nç 20
(r)t l9 TK
TI l9
(y)AcAi 16 -

mlş l0 -

mAk 5

Şimdi, 29. tabloya bakalım.
Tablo 29 Addan Ses Çıkarma NitelikLi Eytem Yapan Ekler
Ek TS Kşıtlama(lar)
JA 75 ÜBK iHK-Y AK
Kır 15 ÜBK-THK-TK YAK
Ir 6 ÜBK-THK-TK-YAK
Bu tablo, diğer tablolaıa ek olarak. l, sıradakı iHK kısıılamasınln gücünu lyn ayn görmemizin ola-

naklı olduğunu gösteriyor. Ayrıca, 2. ve 3. sıra tam mutlıık sıralamayı Söylemeye olanak sağlıyor.

30. tablo: işte tam mutlak bağtmsız türetkenlik falkıl
Tablo 30 Adılın Ses Çıkarı 4 Nitelikli Belirteç Yapan EHer
Ek TS Ksıtlama0ar)
AdAk 2ü ÜBK-THK-TK-YAK
AdAı 3 tlBK THK-TK-YAK
3l. tablo ve 32. tablo, yalnızca kısltlamalann değil. taban tiirü ve tiiretim dirlerinin de dikkate alın-

ması gelektiğini 8östeIiyor.
Tablo 3l A&lan Dönüşnı NiteliHi Eylem Yopan Ekler
Ek TS Tab.T K§ıdarna(lar)
lAş 5l8 ASB
lAn 211 A-S-B
(A/l)1 25 As TK
(M)r 16 A-S THK-TK
Ik 5 A-s ÜBK-THK-TK
Tablo 32 Aılılan Ktiçültnı NiteliHt Ad Yapan Ekler
Ek Ts Tab. T Tiir. T KsıtlamaOar)

Çlk 80 A-S A S

cAğIz 5 A A ÜBK,TK jAK
IcIk 4 A(2\ E{,2) A(2)-s(2) ÜBK-THK-TK
işte, neden Tiirkçnin en çok tiir€ten ilk 5 eki olduklannın r€smi olan 33. tablo: taban ttirü ve tiiretim

tiirii saylsı yüksek ve hiçbir kısıtlama yokl
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K§ıtlama(lar)

6. Sonuç
Tiiretkenliğin farklı veri tabanlarında fıırklı tekniklerle ölçülmesi ortaya farklı sonuçlar çıkaımakta-

dıı. Bu da bize, tiiretkenliğin farklı açllardan ölçüldüğünü gösteİmektedir. Bu noktada, belki de yapılacak
en doğıu iş, bütün sonuçlann paydasını ıılmaklr ama kiylesi bir yolla ulaşılaı değerin dilbi]ims.l olarak
ne anlama geldiğini kestjrmek zorlaşmaktadır.

Aronoff l976 tarzü bir ölçüm için iki öneınli clcştiri bulunmakıadır; Potansiycl tabıın sayıIannı belir
lemek ve buna bağlı o]arak ktsıtlamalann formalleştiıilememesi, Her şeyden önce, yukaıdaki tablolar

8östermektedir ki küsıtlamalaİ ile tiiretkenlik ıuısında yer yer korelatif bi bağliıntı bulunmattadır, Kaldl
ki taban türü, türetim ttirü ve anlambilimsel i]işki gibi alanlan dikiate alarak potansiyel taban için belirli
bir öngörü geliştirilebilir. Buradan ha.reketle türetkenliği, ttiretim a]anlan ve krsıtlamalıın tıüm olaIak ör
tüştiiğünde mutl.]k olarak, örtüşmcdiğinde göre.e]i olalak ölçmek de olanaklı görünmektedi. Bu cn ıızın-
daı Tüıkçe gibi tipik o|arak eklemeli olan bir dilde öyle görünmektedir. Bir dilde net genellemelere ula-

şp bunu diğer tiplojideki dillerde sınamak da sonraki çalışmriiu için bir doğnılru olabilir.
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Tab|o 33 Türkçenin En Çok Tiiretin yaPnış ilk 5 Eki
Ek TS Tab. T
llk 3259 A-S-B
lI 1644 AsB
Çl |259 A-S-B
lA 840 A_s B
slz 148 A-S-B

Tiir. T
AsB
s-A,B
A_s
E
S-A_B
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