
A
açýk sýnýf (open class): Yeni biçimbirimleri türetmeye
yatkýn olan biçimbirimlere denir: adlar, eylemler,
önadlar, belirteçler.

ad (noun):  Canlý ve cansýz varlýklarý, duygu ve
düþünceleri, çeþitli durumlarý bildiren sözcük, isim.

adýl (pronoun): Bir adýn yerini alan sözcük: o, onu,
onlar, onlarý, biz, bizi, siz, size.

adýn durumu (case): Bir adýn tümce içindeki diðer
ögeler ile iliþkisini belirleyen ekler: ev-i, ev-e, ev-de,
ev-den, ev-in.

ad kökenli (nominal): Ad ulamý ile ilgili.

adlandýrma (eponymy): Bir özel adýn cins ad olarak
kullanýmý.

adlandýrýlmýþ varlýk (named entity): Bir metinde
adýyla anýlan varlýklar için kullanýlan terim.

ad öbeði (AÖ) (noun phrase (NP)): Bir adýn ana kurucu
olduðu öbek.

ad tamlamasý (nominal compound): Temel ögesi ad
olan, ad tamlamasý: takým kaptaný, sokak baþý,
kýrkayak, külhanbeyi.

ad türetme (nominalization): Bir sözcükten ad
türetme iþlemi: yönelme,  geliþ.

ad ulamý (nominal category): Ad ile ilgili ulam: ad, adýn 
durumlarý ve sayýlar.

aðaç çizge (tree diagram): Aðaç biçiminde düzenlenen 
çizge.

aðaç yapýlý derlem (treebank): Tümce veya anlamsal
çözümlemesi yapýlmýþ derlem.

að gezgini (crawler veya spider): Genelað üzerinde
bulunan sayfalarý belli sýklýkta indiren programlara
verilen addýr.

alt tümce (tümcecik) (subordinate clause): Kendi
yüklem ve öznesi olan sözcükler kümesidir. tümcecik
olarak da anýlýrlar.

ana öge (head):  Bir öbeðin ana sözcüðü: Türkçede ana 
öge tümce sonunda yer alýr: her þey vatan için.

ana tümce (main clause): Birleþik veya giriþik
tümcelerde, asýl yargýyý belirten tümcedir.

andaç (token): Tümcenin ayrýþtýrýlmasý sonrasýnda
ortaya çýkan birimlere verilen ad.

anlam bilimi (semantic): Bir sözcük, tümce veya metni 
anlamaya çalýþan bilim dalý.

anlam daralmasý (narrowing): Bir sözcüðün anlamýnýn
zamanla daralmasýdýr. örneðin erik sözcüðü eskiden
þeftali, kayýsý ve erik için kullanýlýrken günümüzde
yalnýzca erik için kullanýlýr.

anlam sunum dilleri (meaning representation
languages): Bir tümceyi anlamsal açýdan sunan diller.

anlamsal çerçeve (semantic frame): Her baþsözcük
için tanýmlýdýr ve birden fazla olabilir. genellikle,
baþsözcüðün dildeki tüm farklý anlamlarý için ayrý bir
çerçeve oluþturulur. her çerçeve bir eylem veya oluþu
karþýlar. çerçevede eylemin tanýmý verilir ve eylemin
sýklýkla görülen paydaþlarý, anlamsal görevleriyle
beraber tanýmlanýr. 

aþamalanýr önad (gradable adjective):
Derecelendirmenin derecesini deðiþtiren önad türüne 
denir: sýcak deðil (ama soðuk da deðil).

art damak ünsüzü (velar): Damaðýn arka kesiminde
üretilem ünsüzlere verilen addýr.

art görümlü (retrospective): Bir biçimi yaratmýþ
olabilecek daha eski biçimi araþtýran dil bilimsel
yaklaþýmý belirtir.

ayrýlma durumu (ablative): Bir konumdan, durumdan
çýkma durumu  -dan eki ile ayrýlma, çýkma durumunu
belirtir: evden, okuldan. 

ayrýþtýrma (tokenization): Bir tümcenin dilimlenmesi
çalýþmasýdýr. bir tümce dilimlendiðinde sözcük, sayý ve
noktalama imleri ortaya çýkarýlmýþ olur. bunlara andaç
(token) denir.
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B
baðdaþýklýk (coherence): Bir metni anlamlý ve tutarlý
kýlma veya anlamlý ve tutarlý olma. 

baðlam (context): Bir konuþma veya yazýþmanýn ilgili
olduðu konu.

baðlaç (conjunction): Sözcükleri, öbekleri veya yan
tümceleri baðlayan sözcük: ve, ama, ancak.

baðlaçlýk (conjunct): Tümceler arasý baðlantýyý
saðlayan ilgeç.

baðlayýcý (copula): Bir özneyi tümlece baðlayan
eylem:  çaðdaþ bir öðrenci idi.

baðlayýcý eylem (copula verb): Özne ve tümleç
arasýnda baðlantý kuran eylem: çaðdaþ öðrenci idi.

baðlýlýk (dependency): Bir tümce içindeki sözcüklerin
birbirine baðlýlýklarý. 

baþarým (performance):  Elde edilen bir baþarýnýn
ölçüsü. 

baþat (dominance): Baskýn, egemen 

baþsýz birleþik sözcük (exocentric compound): Ýki
sözcüðün birleþmesinden oluþmuþ ve anlamý farklý
olan sözcük: devetabaný, aslanaðzý, imambayýldý.,
karagöz, hanýmeli.

baþsözcük : 1- (head word) tümcenin etrafýnda
döndüðü sözcük. 2- (lemma) bir sözün, sözlükte
baþsözcük olarak yazýlýþ biçimidir.

belgili (definite): Bir ad veya adýlýn belli olmasý
durumu: evi, okulu.

belirgin tanýmlýk (definite article): Hint-Avrupa
dillerinde bir sözcüðü belirginleþtirmek amacýyla
kullanýlan parçacýk: the, le, la, les, der, di, das 

belirsiz (indefinite): Belirli olmayan, belgisiz: ev, okul

belirsiz adýl (indefinite pronoun): her þey, biri, bir þey,
herkes.

belirsizlik (ambiguity): Bir sözcük, söz öbeði veya
tümcenin birden çok anlam taþýmasý durumu.

belirteç (adverb): Bir eylemi, önadý veya bir belirteci
niteleyen sözcüklerdir: hýzlý yürümek, çok sýcak, çok
çok sýcak.

belirteç tümleci (adverbial): Bir belirteç gibi iþlev
gören sözcük öbeði veya yan tümce: geçmiþ dönem.

belirtici (determiner): Ad öbeðinde ana addan önce
gelen iþlev sözcüðü: tanýmlýk, gösterici, niceleyici ve
ilgi eki.  

belirtili nesne (direct object): Bir eylemin yalýn veya
belirme durumundaki nesnesi: kitap okudum, kitabýmý 
okudum.

belirtik (explicit): Bir þeyin tümüyle belgelenebilir
biçimde açýklanmasý veya gösterilmesi.  

belirtme durumu (accusative): Bir nesneyi doðrudan
imleyen durum eki, -(y)i  evi, okulu. 

benzeþme (assimilation): Bir sesin komþu bir sesin
özelliklerini almasý.

betimlemeli dil bilgisi  (descriptive grammar): Bir
dilin, ana dili olanlar tarafýndan söyleniþ ve yazýlýþ
biçimini açýklayan dil bilgisi,

biçim anlamsal (morphosemantic): Bir sözcüðün
biçimsel anlamýný gösterir.

biçimbirim (morpheme): Bir sözcüðün en küçük ve
parçalanamayan birimidir. bir biçimbirim anlamýný
deðiþtirilmeden parçalanamaz. örneðin sil bir
biçimbirimdir. Ýlk harf s atýldýðýnda yeni bir biçimbirim
( sil ) oluþur. bu örnekten görüldüðü gibi iki
biçimbirimin anlamlarý farklýdýr.

biçimbirimcik (allomorph): Biçimbirimin bir çeþididir.
örneðin küçültme eki -ak sözcük sonuna eklenerek
yeni sözcük türetilir: bardak, benek

biçim bilimi (morphology): Bir sözcüðü oluþturan
biçimBirimleri inceleyen bilim dalýdýr.

biçimcilik (formalism): Özü, içeriði yeterince
önemsemeden yalnýz biçim üzerinde duran, biçime
aðýrlýk veren görüþ.

bildirim (statement): Yazýlý olarak yapýlan açýklama.

bilgi çýkarýmý (information extraction (IE)): Bilgi
çýkarýmý, bilgiyi çýkarma, özütleme. düz metinlerden,
yapýsal veri elde etme iþlemidir.

bilgiyi getirme (bulma) (information retrieval (IR)):
Bilgiyi bulma, bilgiyi çekme, bilgiyi getirme: 1- deðiþik
bilgi kaynaklarýndan uygun bilgileri elde etme
(devþirme) eylemi. 2- Bir metin içinden bilgi devþirme
iþlemi.

birleþme ölçüsü: Bir sözcük baþýna düþen ortalama
biçim birimi sayýsýdýr.

birleþik (compound): Birleþik sözcük biçiminde belirli
kurallar içinde kalýplaþmýþ sözcükler: aslanaðzý,
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baþþehir, kaptýkaçtý, gecekondu, çuha çiçeði, duvar
saati, fýndýk faresi, yer elmasý gibi.

birleþtirme (compounding): Birleþik sözcük biçiminde
belirli kurallar içinde kalýplaþmýþ sözcükler oluþturma.

birliktelik (collocation): Ýki veya daha çok sözcüðün
oluþturduðu dize.

bitiþken dil (agglutinative): Kök sözcüðe ulanan ekler
ile yeni sözcükler üretebilen dillere verilen ad.

boðumlama (articulation): Ciðerlerden gelen havanýn, 
aðýz ve burundaki çeþitli nokta ve bölgelerde
engellemeye uðrayarak ses olarak çýkmasý.

bölek: paragraf

bulanýklýk (perplexity): Bir olasýlýk daðýlýmýnýn bir
örneði ne kadar öngörebildiðinin ölçüsüdür. 
bulanýklýðýn düþük olmasý, olasýlýk daðýlýmýnýn örneði
daha iyi öngörmesini saðlar.

bulma (recall): Bir veri kümesi içinde aranan bir veriyi
bulma oraný.

bulunma durumu (locative): -da eki . evde, okulda

bürün bilgisi: Dil biliminin konuþmanýn duygusal
özellikleri ile ilgilenen alt dalýdýr.

büyük ünlü uyumu (backness harmony): Kalýn
ünlülerin kalýn ünlüleri, ince ünlülerin ince ünlüleri
izlemesi özelliði.

Ç
çatý (voice): Bir eylem ve ad öbeði arasýndaki iliþkiyi
açýklar: Örneðin etken, edilgen, iþteþ

çevrit (contour): Bir elektriksel sinyalin veya resmin
dýþ hatlarý.

çekim (inflection): Ad ve eylem soylu sözcüklere
çekim eklerinin getirilmesi.

çekim ekleri (inflectional morpheme): Bir sözcüðün
sýnýfýný belirten ekler: çiçekler (ad çoðul eki), okuyor
(eylem zaman eki) 

çýkarma (extraction): Doðal dilimizde ürettiðimiz
tümcelerden yapýsal biçimde bilgi türetmeye verilen
addýr.

çýkarýmsal (inferential): Görsel veya duyumsal
çýkarýmý belirtir. örneðin Eren gelmiþ.

çift dudak ünsüzleri (bilabial): Ýki dudak ile üretilen
sesler.

çift geçiþli eylem (ditransitive): Nesne ve dolaylý özne
gerektiren eylem: vermek, koymak.

çift ünlü (diphthong): Tek hece içinde ünlünün
deðiþmesi .

çocuk (daughter): Bir aðacýn düðümünün kollarý.

çok anlamlýlýk (Polysemy): Bir sözcüðün birden fazla
anlamý olmasý durumu.

D
daðýntý (entropy): Bir sistemdeki rastgelelik veya
düzensizlik nedeniyle öngörülmesi ve üstesinden
gelinmesi zor olan rastgele deðiþken.

damak (backness): Ýnsan ses üretme organýnda dilin
en üst bölgesi.

damak-boþluk sesleri (palato-alveolar): Damak
boþluðunda oluþan sesler.

deðiþken (parameters): Dilden dile deðiþen özellikler.

denek (reference): Ölçme veya karþýlaþtýrmada
mihenk taþý olan örnek.

dereceli karþýtlýk (gradable antonym): Birbirinin
derecelendirilmiþ karþýtý olan sözcükler.

derlem (corpus): Bir dilde yazýlmýþ ve söylenmiþ
olanlarý içeren sözcük kümesine verilen addýr. derlem
DDÝ alanýnda kullanýlabilen ve sözcükler üzerinde
iþlemlerin hýzlý ve doðru þekilde yapýlmasýný
saðlayabilen, metinlerden oluþan özel bir sözcük
daðarcýðý olarak da tanýmlanabilmektedir. 

dilek kipi (optative): Dilek bildiren eylem kipi:
okuyayým.

dilimleme (segmentation): Bir metnin tümcelerine
ayrýlmasý iþlemi.

dilsiz sözcük (stop word): Tümcenin çözümlenmesine
anlam katmayan sözcük.

diþ dudak ünsüzü (labio-dental): Alt dudak ve üst diþ
arasýnda üretilen sesler.

diþ eti ünsüzü (alveolar): Diþ eti bölgesinde üretilen
ünsüz sesler.

diþ eti damak ünsüzü (alveoplatal): Diþ eti ve damak
arasýnda üretilen ünsüz sesler.

dize (string): harf katarý.

doðal ünlü (neutral vowel): Çok belirgin olmayan
ünlü.
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dönüþlü (reflexive): Eylemin özneye dönüþmesi
durumu.

dönüþlü eylem (reflexive verb): Eylemin özneye
dönüþmesini saðlamak için çoðu kez -n- bazen de -l-
veya -þ- çatý ekleriyle kurulan eylem: yýkanmak,
sarýnmak, sürünmek.

dönüþlü adýl (reflexive pronoun): Kiþi kavramýný
pekiþtiren “kendi” sözü: ben kendim aldým. kendini
yýkadý.

dönüþlü yüklem (relative clause): Ad öbeðinin ana
sözcüðünü nitelemek üzere kurulan yüklem öbeði.

dönüþme (conversion): Bir sözcüðün birden çok
sözcük sýnýfýnda kullanýlma durumu. örneðin boya ad
veya eylem olarak kullanýlabilir.

durum atayýcý (case assigner): Bir sözcüðe durum eki
yardýmýyla görev atayan eylem, önad veya ilgeç türü
sözcük: çiçeði sevdim, sudan sýcak, günlerden beri.

düðüm (node): Bir aðacýn düðümü.

düzgü (norm): Norma uygun.

düzgülemek (normalized): Norma uygun biçime
getirme, normalize etme.

düzsöz edimi (locutionary act): Bir þeyi
dolandýrmadan düpedüz söylemektir. 

E
edim (pragmatics): Bir konuþma ve onun anlamý ile
ilgili çalýþmalar.

edilgen (passive): 1. Yapýlan iþten etkilenen, pasif,
etken karþýtý. 2. a. db. edilgen eylem .

edilgen çatý: Türkçede ünsüz ile biten eylemlere -(i)l
eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten eylemlere -(i)n-
eki getirilerek kurulan, sözde özne ile kullanýlan eylem
çatýsý.

edilgen eylem: Türkçede ünsüz ile biten eylemlere -(i)l 
eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten eylemlere -(i)n-
eki getirilerek kurulan, gerçek öznesi belli olmayan,
sözde özne ile kullanýlan eylem, edilgen, meçhul:
yaz-ýl-mak, oku-n-mak, taný-n-mak vb.

edilgen kiþiler (personal passive): Eylemden etkilenen 
kiþiler, söyleyiþ biçimi. 

edinç (competence): Bir doðal dile iliþkin kurallarýn 
ezbere bilinmesi.

egemen (dominance): Yönetimini hiçbir kýsýtlama
veya denetime baðlý olmaksýzýn sürdüren, baðýmlý
olmayan.

ek (affix): Bir köke eklenen biçimbirim. dilin özelliðine
göre kökün önüne (ön ek), içine (iç ek), sonrasýna (son
ek) çeþitleri vardýr. çekim ve yapým eki olarak ikiye
ayrýlýrlar: ev+i,  göz+lük

eklemeli dil (agglutinative): Kök sözcüðe ulanan ekler
ile yeni sözcükler üretebilen dillere verilen ad.

ek sýrasý (morfotaktik): Bir sözcüðe ulanan eklerin
sýrasý.

eksiltme (ellipsis): Bir söylemin içeriðinden
anlaþýlabilecek söz öbeklerinin çýkarýlmasý iþlemi.

eþgöndergeli (co-referential): Ýki veya daha çok ad
öbeðinin ayný bir varlýðý anmak.

eþleme (alignment): Bir metin parçasýnýn bir baþka
metinle hizalanmasý. Anlamlarý yakýn olan iki
tümcenin yan yana getirilmesi.

etken çatý (active voice): Konuþaný belirtmeyen ve
özne gerektiren eylem: iç-, uyu-.

etken sözcük: Sözcüklerin öbek içindeki diziliþleri
kurallýdýr. ad ve ad soylu öbeklerde etken sözcük
öbeðin sonunda dolayýsýyla yardýmcý sözcükler önde
yer alýrlar.  baþsözcük, uzun boylu delikanlý (etken
sözcük delikanlýdýr)

etkisöz edimi (perlocutionary act): Dinleyenlerin
düþüncelerini deðiþtirmek, umut vermek, ikna etmek
veya cesaret kýrmak amaçlý konuþmadýr. 

ettirgen çatý (causative): Bir kiþi veya bir þeye yönelik
yapýlan eylem: yaþatmak, yürütmek.

evrensel dil bilgisi (universal grammar): Tüm doðal
dillerin dil bilgisini açýklamaya yönelik dil bilgisi.

evrilme (conversion): Bir sözcüðün birden çok sözcük
sýnýfýnda kullanýlma durumu. örneðin boya ad veya
eylem olarak kullanýlabilir.

eyilim (polarity): Bir eylemin olumlu ya da olumsuz
olduðunu belirtir. sevdi (olumlu), sevmedi (olumsuz).

eylem (verb): 1. Ýþ, davranýþ. 2. Olumlu veya olumsuz
olarak çekimli durumda zaman kavramý taþýyan veya
zaman kavramý ile birlikte kiþi kavramý veren sözcük.

eylem tamlamasý (verbal compound): Ana sözcüðü
eylem olan tamlama: resim yapmak, durup kalmak, un 
elemek, söyleyivermek.

704 - Türkçe Kavram Sözlüðü 



eylem ulamý (verbal category): Eylem ile ilgili olanlar:
zaman, kiþi uyumu, eylem sýnýfý: zaman, kip, kiþi,
görünüm.

eyleyici edim (illocutionary act): Bilgi aktarma,

emretme, uyarma ve sorgulama amaçlý konuþmadýr.

Bir öneri, bir yönerge, bir söz verme, bir  tehdit de

olabilir. 

G
geçiþli eylem (transitive verb): Doðrudan nesne ile
kullanýlan eylem.

geçiþsiz eylem (intransitive verb): Nesne almayan
eylem: gülmek, aðlamak, düþmek, gitmek, küsmek,
barýþmak.

Genelað (Internet): Herkesin kullanýmýna açýk ve
yaygýn biliþim aðý.

geniþ zaman (aorist): Tüm zamanlarý kapsayan zaman
kipi

geniz (nasal): Geniz.

getirme (retrieval): Bir veri kümesinden ilgili veriyi
bulup getirme

geniz n'si (nasal -n): Genizden çýkarýlan ses.

gýrtlaksý (glottal): Gýrtlakta oluþan ses.

gönderme (reference): Bir kiþi ya da kaynaða atýfta
bulunma.

görünen biçim (surface form): Bir sözcüðün görünen
biçimi.

gösterici (deictic): Bir sözcük veya açýklama ile ilgili ve
kaynaðýný baðlamdan alan terim: burasý, orasý, 6'da.

gösterici açýklama (deictic expressions):
Konuþmacýnýn konum, zaman ve durum bildiren
söylemi. örneðin bu, þu, o zaman.

göstermeli (demonstrative): Bir þeyi imlemek için
kullanýlan terim: bu, þu, o.

gövde (stem): Bir kök sözcüðün çekim veya yapým eki
almýþ biçimi.

H
harf (letter): Dildeki bir sesi gösteren ve abeceyi
oluþturan imlerden her biri.

hizalama (alignment): Bir metin parçasýnýn bir baþka
metinle hizalanmasý. Anlamlarý yakýn olan iki
tümcenin yan yana getirilmesi.

Ý
iç ek (infix): Bir kök sözcüðün içine yerleþtirilen ek.
Arapçada kullanýlýr:  hüküm� hâkim, tüccar� tacir.

içerik sözcükler (content words): Konu ile ilgili
sözcükler. 

ikili aðaç (binary branching tree): Her düðümünde iki
kolu olan aðaç yapýsý.

ikiz ünlü (diphthong): Tek seslem içinde yan yana
gelmiþ iki ünlü.

ilgeç (postposition): Bir addan sonra kullanýlan ve ad
ile dil bilimsel iliþkileri iþaret eden sözcük: beri, sonra,
üzerinde, için, dek, deðin, raðmen.

Ýlgi adýlý (relative pronoun): Ýngilizcede tümleceikleri
birbirine baðlayan (who, which, that, where, when,
whose, whom, why) adýllarýdýr.

ilgi durumu (genitive), -(n)in eki alýr: evin, okulun.

ilkeler (principles):  Her dilin bir yapýsý ve kurallarýný
tanýmlayan deðiþmez ilkelerdir. 

imeci: Bir iþi yapmak üzere bir araya gelen topluluðun
bireyi.

imece topluluðu (crowdsoursing): Ýmece biçimi
çalýþma yapan topluluk.

imlemeli (demonstrative): Ým konmuþ olan.

ince ünlü (front vowel): Dilin ileriye sürülmesiyle ön
damakta oluþan ünlü: e, i, ö, ü.

isteklik (volition): Ýstek bildirme: seninle gelirim.

iþleç: Operatör.

iþteþ çatý (reciprocal): Birlikte iþlenen eylemler:
dövüþtüler, üþüþtüler, çekiþtiler.

iþteþ adýl (reciprocal pronoun:): Birlikte katýlým:
birbirleriyle dövüþtüler.

ivedi kurucu (immediate constituent): Söz diziminde
en üstteki kurucu öge.

iyelik önadý (possessive adjective): benim, senin,
onun, bizim, sizin, onlarýn.

iyelik adýlý (possessive pronoun): benimki, seninki,
onunki, bizimki, sizinki, onlarýnki.
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K
kalýn ünlü (back vowel): Dilin geri çekilmesiyle art
damakta oluþan ünlü: a, ý, o, u.

kapalý sýnýf (closed class): Sýnýrlý sayýda üyesi olan ve
yeni üye alamayan biçimbirimler: ekler, baðlaçlar,
adýllar vb.

kapsayýcý anlam (superordinate, hypernym):
Sýradüzensel yapýda bir üst anlam. bir kümeyi
kapsayan üst anlam.

kardeþ (sister): Bir aðaçta ayný düzeyde bulunan
varlýk.

karþýt anlam (antonyms): Bir sözcüðün karþýt anlamlýsý 
olan sözcük.

karþýt anlam (binary antonym): Birbirinin tümüyle ters 
anlamlýsý olan sözcükler.

karþýt anlamlýk (converse antonyms): Farklý bakýþ açýsý
olan sözcük çifti: ata/çocuk, borç almak/ödünç
vermek.

kavramlar dizini (thesaurus): Sözcüklerin eþ/zýt
anlamlýlarýný, alt/üst kavramlarýný, parça/bütün
iliþkinlerini de içeren geniþ kapsamlý bir sözlük olarak
deðerlendirilebilir.

kaynaþma ölçüsü:  Bir sözcükte, biçim birimlerin
birbirinden ayýrt edilme kolaylýðýnýnýn ölçüsüdür. 
eklemeli dillerde biçim birimler çok belirgin olduklarý
için bir sözcüðün kök ve ekleri kolayca
parçalanabilirken bükünlü dillerde bu iþlem zordur.

kaynaþtýrma (blending): Ýki sözcüðü birleþtirip yeni bir
sözcük türetme: Avrupa + Asya = Avrasya

kýrpma (clipping): Bir sözcüðün veya sözcüklerin
kýsaltýlmýþ biçimi: kuru fasulye�  kuru, gecekondu �
kondu.

kýsaltma (acronym): Birçok sözcükten oluþan baþlýklarý 
sözcüklerin ilk harfleri ile kýsaltarak gösterme. örneðin
ÝTÜ (Ýstanbul Teknik Üniversitesi)

kiþi adýlý (personal pronoun): ben, sen, o, biz siz, onlar.

kiþisiz edilgen (impersonal passive): Kiþisi belli
olmayan edilgen eylem: yapýlýr, edilir.

koþaç (copula): Bir özneyi tümlece baðlayan eylem.
örneðin çaðdaþ bir öðrenci idi.

koþut derlem (bilingual corpus): Ýki dilden toplanmýþ
ve birbirinin çevirisi olan metinlerden oluþan derlem.

kök (root): Çekim ve yapým eki almamýþ ham sözcük.

kullaným bilgisi (pragmatics): Bir konuþma ve onun
anlamý ile ilgili çalýþmalar.

kuralcý dil bilgisi (descriptive grammar): Bir dilin nasýl
yazýlmasý ve konuþulmasý gerektiðini belirleyen dil
bilgisi.

kurucu: (constituent), Bir tümce içinde sözcük öbeði
veya yan tümceden oluþan öge. sözcük öbeði bir ya da
birden çok öbekten oluþabilir.  

kurucu yapý (constituent structure): Öbek ve yan
tümce içindeki sözcükleri kurallara uygun olarak
kümeleme.

M
mastar (infinitive): Eylemin -mak / -mek veya -ma /
-me ekleri alan ve ad gibi kullanýlan biçimi, eylemlik:
al-mak, üþü-mek, gör-me, bul-ma vb. 

metin (text): Belirli bir iletiþim baðlamýnda yazýlý
olarak üretilen anlamlý yapý.

meyilli azalým (gradient descent): Azalma eðiliminde
olan deðiþim.

N
niteleyici (modifier): Etkenin niteliðini açýklayan ve
deðiþtiren sözcüðe niteleyen ya da niteleyici. niteleyici 
önad, belirteç veya ilgi tümcesi olabilir. niteleyiciye
yardýmcý da denilmektedir. doðal olarak önad ve ilgi
tümcesi adlarý, belirteç eylemleri, önadlarý ve
belirteçleri nitelerler.

niteleme önadý (attributive adjective): Bir ad
öbeðinde adý niteleyen önad. kolay iþ, özenli
konuþmacý.

O
olgu adýlý (factive): Bir olayýn gerçekleþtiðini belirtir.
örneðin Eren geldi.

ortak dil (interlingua):  Bilgisayarlý çeviride metnin
sunum katmaný.

Ö
öbek: (phrase): Ýçinde yüklem ve öznesi olmayan
sözcükler kümesidir. tek bir nitelikle etiketlenir.
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öge (argument): Bir tümceyi oluþturan özne, yüklem,
tümleç vb. birimlerden her biri.

ölçek (measure): Bir boyut, miktar ve dereceyi
açýklamak üzere kullanýlan ölçünlü birim.

ölçü (metric): Ölçmeye iliþkin ölçünler. bir sürecin
yerine getirmesi gereken ölçülebilir nicelikleri
belirleyen ölçünler. 

ölçüt (criteria): Deðerlendirme veya karar verme
süreci için belirlenmiþ nicelik, ilke veya ölçünler.

önad (adjective): Bir adý niteleyen sözcük: sýcak hava,
güzel kýz.

önad tamlamasý (adjectival compound): Ana ögesi
önad olan tamlama: gözü pek, kýsa boylu.

öncül (anaphora): Adýldan önce gelen varlýðý
karþýlama eylemi.

ön damak sesleri (palatal): Ön damakta üretilen
sesler.

ön ek (prefix): Bir sözcüðün önüne eklenen ek.
Hint-Avrupa ve Hami-Sami dillerinde bulunur.
Türkçeye alýnmýþ yabancý sözcüklerde vardýr: nahoþ,
namevcut.

önerme (proposition):  Bir tümcenin olumlu veya
olumsuz olabileceði anlamýdýr.

örtmece (euphemism): Bir tabu veya saldýrý sözcük
yerine kullanýlan sözcük.

örtük (implicit): Bir þeyi üstü kapalý olarak anlatma.

ötümsüzleþme (final devoicing rule): Bir sözcüðün
veya seslemin sonunda sesin sonlanmasý.

ötümlü ünsüzler (voiced consonants): Ünsüz ses
tellerinin titreþiminden oluþan sesler.

ötümsüz ünsüzler (voiceless consonants:): Ünsüz ses
tellerinin titreþmemesi ile oluþan sesler.

özne (subject): Bir tümcede bildirilen iþi yapan,
yüklemin bildirdiði durumu üzerine alan kimse veya
þey.

özne yüklem uyuþmasý (agreement (subject-verb
agreement): Bir eylemin kiþi ekinin tümcenin öznesi
ile uyumlu olmasý durumu.

öznelik (argument): Bir eylem öbeði içindeki ad
öbeðinin yüklemin parçasý olma durumu. kýzý öptü, 
eylem öbeðinin özneliði kýz'dýr. bazý durumlarda özne
de öznelik sayýlabilir.

özne tümleci (subject complement): Öznenin
anlamýný tamamlayan yardýmcý eylem: Eren adam
oldu.

özütleme (extraction): (information extraction (IE)):
Bilgi çýkarýmý, bilgiyi çýkarma, özütleme. düz
metinlerden, yapýsal veri elde etme iþlemidir.

P
parça: Pasaj, bir anlatýmýn geçtiði bölüm.

parçacýk: (particle): Çekim ile biçimi deðiþmeyen
sözcük. along, away, back, by, down, forward, in, off,
on, out, over, round, under, up.

pekiþtirici (intensifier): Bir sözcüðün anlamýný artýran
belirteç.

pekiþtirme (reduplication): Hecenin yinelenmesi ile
oluþturulan sözcük: bembeyaz, kýpkýrmýzý.

S
saygý çoðulu (augmentative plural): Bir kiþiye duyulan
saygý nedeniyle sen yerine siz denilmesi.

sayý (number): Sayma, ölçme, tartma vb. iþlerin
sonunda bulunan birimlerin kaç olduðunu bildiren
söz, adet: bir, beþ, yüz.

sesbirim (phoneme): Bir sözcüðün anlamýný deðiþtiren 
ses.

sesbirimcik (allophone): Sözcüðün anlamýný
deðiþtirmeyen sesbirimlerine verilen addýr.

ses bilgisi (phonetics): Ses ile ilgili bilgiler.

ses bilimi (phonology): Sesin nasýl düzenlendiðini,
oluþtuðunu inceler.

sesçil (phonetic): Yazýldýðý gibi okunan, okunduðu gibi
yazýlan. 

ses organý (vocal tract): Ýnsanýn ses üreten organý.

sýradüzensel (hierarchy): Birbiri ile ast, üst iliþkisi olan
yapýda kurulan düzenleme (hiyerarþik).

sýra þaþýrmasý: Daktilo ve bilgisayar ile yazý yazýlýrken
iki harfin ters sýrada basýlmasý eylemidir.  

sýzýcý (fricative): Parçalý engelleme nedeniyle
sürtünme sonucu oluþan sesler.

sýzýcý ses (fricative): Parçalý engelleme nedeniyle
sürtünme sonucu oluþan sesler.
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son ek (ek) (suffix): Bir kök veya gövdenin sonuna
eklenen ek: -ma, -(y)acak, -malý (oku+ma, oku+yacak,
oku+malý).

sonuncul kurucu (bileþen) (ultimate constituent): En
küçük kurucu.

soru adýlý (interrogative pronoun): Soru biçimindeki
adýl: ne, kim, nerede, neden, nasýl, kimin.

söylem (discourse): Bir ya da birkaç kiþinin bir amaca
yönelik veya bilgi aktarýmý için ürettikleri tümceler
dizisi.  

söylem çözümlemesi (discourse analysis): Bir
konuþma ve yazýnýn (bölek, görüþme veya söyleþme)
incelenmesi.

söyleþme (dialogue): Karþýlýklý konuþma.

söylev (monolog): Tek kiþinin topluma karþý
konuþmasý, nutuk.

söz (lexeme): Bir dildeki her bir söz. Bir söz
biçimbirimlerden kurulur.

sözcük sýnýfý (word class): Bir dildeki sözcüklerin
niteliklerine göre sýnýflandýrýlmýþ biçim: ad, eylem,
belirteç, önad, adýl, ilgeç, baðlaç, ünlem.

söz dizimi (syntax): Bir tümcedeki sözcüklerin diziliþi
ile ilgili bilim dalý.

sözce (lexicon), sözce (söz daðarý): Bir dilin söz varlýðý.
sözcede, sözlükte görülen baþsözcükler ve ekleri yer
alýr. 

söz daðarý (vocabulary): Bir dilin söz varlýðýnýn yazýlý
biçimde yer aldýðý kaynak.

söz edimi (speech act): Söylenen söz ile iletilmek
istenen niyet.

söz öbeði (phrase): Ana sözcüðü ad olan söz dizimsel
yapý.

sözüt: (utterance): Ýki susma arasýnda söylenenler. Bir
sözcük veya sözcükler veya tümcelerden oluþabilir.

sözcük (word): Anlamlý ses veya ses birliði. 

sözcük yýðýný (chunk): Bir metinde, yinelenmeyen
sözcüklerden kurulan yýðýn, belli bir söz dizimi ulamýna 
göre kümelenmiþ sözcük yýðýný.

sözcük çaðrýþýmý (word associations): Bir sözcüðü
çaðrýþtýran sözcük.

sözcük sýnýfý (word class): Bir sözcüðün içinde
bulunduðu sýnýfýn adý: Ad, önad, adýl vb.

sözcük sözcüðüne çeviri (glossing): Bir belgenin
sözcük sözcüðüne çevirisi.

sözlük (dictionary): Bir dilin bütün veya belli bir çaðda
kullanýlmýþ sözcük ve deyimlerini abece sýrasýna göre
alarak tanýmlarýný yapan, açýklayan, baþka dillerdeki
karþýlýklarýný veren eser.

sözlük anlamý (denotation): Bir sözcüðün, sözlükteki
anlamý.

süreç (process): Aralarýnda birlik olan veya belli bir
düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen,
geliþen olay ve hareketler dizisi.

süreksiz ünsüz (continuant consonant): Sürekliliði
olmayan ünsüz ses.

Þ
þemsiye terim (Hyponym): Baþka sözcüklerin anlamýný 
da kapsayan sözcük:  taþýt (araba, kamyon, otobüs)

T
tamlama durumu (genitive), -(n)in eki: evin, okulun.

tanýmlýk (article): Hint-Avrupa dillerine özgü, bir
sözcüðü belirginleþtirmeye yarayan parçacýk.

tek geçiþli (monotransitive): Doðrudan nesne alabilen
eylem: sevmek, yatmak, uyumak.

tersinme (tersine çevirme) (reversal): Bir sözcüðün
anlamýný tersine çevirme eylemi. güzel-çirkin,
sýcak-soðuk.

tutarcýlýk (cohesion): Bir söylemde tümceler arasý
tutarlýlýðý saðlayan öge.

tutarlýlýk (coherence): Bir metni anlamlý ve tutarlý
kýlma veya anlamlý ve tutarlý olma.

tutturma (precision): Bir veri kümesi içinde aranan
veriler içinde doðru bulunanlarýn oraný.

tümce: Bir düþünceyi, bir duyguyu eksiksiz açýklayan,
baðýmsýz biçimde anlatan sözcükler dizisi.

tümce belirteci (disjunct): Konuþmacýnýn yorum ve
bakýþ açýsýný açýklayan belirteç.

tümlecik (clause):  Yan tümce veya  tümcecik,  özne ve
yüklem içeren dil bilgisi birimi. (AÖ EÖ)

tümleç (complement): Öbeðin ana ögesinin anlamýný
tamamlayan öge. tümleç zorunlu olmayan bir ögedir.

tür (genre): Genel ulamlar.
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türetim: (derivation): Türetme eyleminin sonucu.

türetme (derivation): Bir köke yapým eki eklenerek
yeni sözcük oluþturma. örneðin bul- eyleminden
-maca ekiyle bulmaca sözcüðünün türetilmesi.

türetme eki (derivational morpheme): Bir sözcüðün
anlamýný ve türünü deðiþtiren ek. Örneðin geç-
eyleminden geçit, yap- eyleminden yapýt.

U
umulmayan belirteç (concessive adverbial):
Umulayan belirteç 

ulam (Chatagory): Kategori, Aralarýnda herhangi
bakýmdan bir ilgi veya benzerlik bulunan þeylerin
tümü. Nesnel gerçekliðin ve bilginin en genel ve temel
özelliklerini, iliþkilerini yansýtan temel kavramlarýn her
biri, nicelik, nitelik, baðýntý.

ustalýk (competence): Bir doðal dile iliþkin kurallarýn 
ezbere bilinmesi.

uluslararasý abece (IPA): Tüm dillerde bulunan sesleri
gösteren abece.

uydu (valency): Bir tümceyi tamamlamak için
yüklemin gerektirdiði ad öbeði. 

uygunluk (concordance): Uygun olma durumu.

uyum (agreement): Bir sözcüðün diðer bir sözcük ile
dil bilgisi açýsýndan uyumlu olma durumu. Türkçe
tümcelerde özne ile eylem kiþi açýsýndan uyumludur.
ben geleceðim, siz geleceksiniz. 

uzun erimli baðlýlýk (long distance dependency):
Tümce içindeki baðlý sözcüklerin konum olarak
birbirinden uzak olma durumu.

Ü
ünlem (interjection): Ünlenerek söylenen söz:
yaþasýn!, of!

ünlü uyumu (vowel harmony): Türk dillerinde
ünlülerin belli bir kurala göre dizilme özelliði.

ünsüz (consonant): Ses tellerinin titreþmesi ile oluþan
sesler.

üst anlam (Superordinate, hypernym): Sýradüzensel
yapýda bir üst katmandaki anlam, bir kümeyi kapsayan 
üst anlam.

üst bilgi (meta tag): Bir metnin özelliðini belirten
etiket.

üst terim (Hyponym): Baþka sözcüklerin anlamýný da
kapsayan sözcük:  taþýt (araba, kamyon, otobüs)

V
varlýk daðarý (ontology): Varlýklar arasý iliþkileri
sýradüzensel yapýda gösteren nesneler daðarcýðý.

veya iþlemi (disjunction):  A ve b gibi iki mantýk deðeri
için veya iþlemi uygulandýðýnda sonuç ancak a ve b'nin
olumsuz olduðu durumda olumsuzdur; diðer
durumlarda olumludur.

Y
yabancý sözcük (borrowed word): Bir baþka dilden
alýnmýþ sözcük.

yalýn durum (nominative case): ev, okul.

yan anlam (connotation): Bir sözcüðün çaðrýþtýrdýðý
þey.

yansýma (onomatopoeia): Konuþmada veya
hayvanlarýn çýkardýðý yansýmalý sesler. örneðin  mööö,
meee, cik cik, miyav, þýrýl þýrýl, výcýk výcýk.

yan tümce (tümcecik) (subordinate clause): Kendi
yüklem ve öznesi olan sözcükler kümesidir. tümcecik
olarak da anýlýrlar.

yapým ekleri (derivational affix): Bir köke eklendiðinde 
anlamýný deðiþtiren eklere verilen ad.

yardýmcý eylem (auxiliary verb): Ad soylu sözcüklerin
veya bazý eylemsilerin eylem gibi kullanýlmalarýný
saðlayan “imek, etmek, eylemek, olmak, kýlmak”
eylemleri: hasta idim. naz eyledi. arz olunur gibi.

yazým bilimi (orthography): Bir sözcüðün nasýl
yazýldýðý ile ilgilenen bilim dalý. Türkçe için çok anlamlý
deðil.

yerleþtirme (embedding): Bir tümcecik içinde bir
baþka tümceciðin bulunmasý durumudur.

yinelemeli (iterative): Ýçinde yineme bulunduran: 
kahkaha, kýkýrdamak

yinelemeli sözcükler (iterative): Ýçinde yineme
bulunduran sözcükler:  kahkaha, kýkýrdamak

yönelme durumu (dative):  Bir konuma yönelme
durumu: -(y)a eve, okula.

yumuþama (rounding harmony): Bir sözcükteki
ünlülerin yumuþamasý ve ünlü uyumuna uymasý
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yuvarlama (rounding): Dilin ünlü ses üretirken dilin
konumu.

yüklem (predicate): Bir tümcede içinde özne
bulunduran eylem öbeði.  yüklem öznenin yaptýðý
eylemi açýklar.

Z
zaman (tense): Eylemlerin oluþum zamanlarýna
verilen ad.
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