
A
ablative: ayrýlma durumu 

accusative:  belirtme durumu

acronym: kýsaltma

active voice: etken çatý

adjectival compound: önad tamlamasý

adjective: önad, bir adý niteleyen sözcük

adverb: belirteç

adverbial: belirteç tümleci

affix: ek, bir köke eklenen biçimbirim

agreement (subject-verb agreement): özne yüklem
uyuþmasý

agglutinative: bitiþken dil, eklemeli dil

agreement: uyum 

alignment: hizalama, eþleme

allomorph: biçimbirimcik

allophone: sesbirim

alveolar: diþ eti ünsüzü 

alveoplatal: diþ eti damak ünsüzü.

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

anaphora : öncül

antonyms: karþýt anlam

aorist: geniþ zaman

argument: öznelik

articulation: boðumlama

assimilation: benzeþme

attributive adjective: niteleme önadý

augmentative plural: saygý çoðulu

auxiliary verb: yardýmcý eylem.

B
back vowel: kalýn ünlü.

backness: damak

backness harmony: büyük ünlü uyumu

bilabial: çift dudak ünsüzleri

bilingual corpus: koþut derlem

binary antonym: karþýt anlam

binary branching tree: Ýkili aðaç

blending: kaynaþtýrma

borrowed word: yabancý sözcük

C
case: adýn durumu

case assigner: durum atayýcý

causative: ettirgen çatý

chunk: sözcük yýðýný

clause: yan tümce veya  tümcecik

clipping: kýrpma

closed class: kapalý sýnýf

coherence: baðdaþýklýk, tutarlýlýk 

cohesion: tutarcýlýk

collocation: birliktelik

competence: ustalýk, edinç

complement: tümleç

complementary distribution: bir ses veya
biçimbirimin ayný yerde olamamasý durumudur.
örneðin -ler olmasý gereken yerde -lar olamaz.

compound: birleþik

compounding: birleþtirme

concessive adverbial: umulmayan belirteç

concordance: uygunluk

conjunct: baðlaçlýk

conjunction: baðlaç

connotation: yan anlam

consonant: ünsüz.

continuant consonant: süreksiz ünsüz.

constituent: kurucu

constituent structure: kurucu yapý

context: baðlam

converse antonyms: farklý bakýþ açýsý olan sözcük çifti:
ata/çocuk, borç almak/ödünç vermek

Ýngilizce Dizin



conversion: dönüþme, evrilme

copula: koþaç, baðlayýcý.

copula verb: baðlayýcý eylem

co-referential: eþgöndergeli

crawler: að gezgini

criteria: ölçüt

crowdsoursing: Ýmece topluluðu

D
dative: yönelme durumu

daughter: çocuk

definite: belgili

deictic: gösterici

deictic expressions: gösterici açýklama

demonstrative: göstermeli veya imlemeli

denominal: addan türetilmiþ sözcük

denotation: sözlük anlamý

derivation: türetme

derivational morpheme: türetme eki

descriptive grammar: kuralcý dil bilgisi

determiner: belirtici 

deverbal: eylemden ad türetme

diphthong: Ýkiz ünlü, çift ünlü

direct object: belirtili nesne

discourse: söylem

discourse analysis: söylem çözümlemesi

disjunct: tümce belirteci

disjunction: VEYA iþlemi

ditransitive: çift geçiþli eylem

E
ellipsis: eksiltme

embedding: yerleþtirme

entropy: daðýntý

eponymy: adlandýrma

euphemism: örtmece

exocentric compound: baþsýz birleþik sözcük

explicit: belirtik

extraction: çýkarma, özütleme

F
factive: olgu adýlý

final devoicing rule: ötümsüzleþme

fricative: sýzýcý

front vowel: Ýnce ünlü

G
genitive: Ýlgi (tamlama) durumu)

genre: tür

glossing: sözcük sözcüðüne çeviri

glottal: gýrtlaksý

gradable adjective: aþamalanýr önad

gradable antonym: dereceli karþýtlýk

H
head: ana öge

hyponym: þemsiye (üst) terim)

I
illocutionary act: eyleyici edim

immediate constituent: Ývedi kurucu

impersonal passive: kiþisiz edilgen

implicit: örtük

indefinite: belirsiz.

indefinite pronoun: belirsiz adýl

inferential: çýkarýmsal

infinitive: mastar

infix: iç ek

Inflectional: çekim

inflectional morpheme: çekim ekleri

information extraction (IE): bilgi çýkarýmý, bilgiyi
çýkarma, özütleme.

information retrieval (IR): bilgiyi bulma, bilgiyi
çekme, bilgiyi getirme

intensifier: pekiþtirici

interjection: ünlem

interlingua: ortak dil

Internet: Genelað)

interrogative pronoun: soru adýlý

intransitive verb: geçiþsiz eylem
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ipa (international phonetic alphabet): Uluslararasý
abece.

iterative: yinelemeli

L
labio-dental: diþ dudak ünsüzü

letter: harf.

lexicon: sözce

locative: bulunma durumu

locutionary act: düzsöz edimi

long range dependency: uzun erimli baðlýlýk

M
main clause: ana tümce.

measure: ölçek

meta tag: üst bilgi

metric: ölçü 

modifier: niteleyici

monotransitive: tek geçiþli

morpheme: biçimbirim 

morphology: biçim bilimi

morphosemantic: biçim anlamsal

morphotactic: ek sýrasý

N
named entity: adlandýrýlmýþ varlýk

narrowing: anlam daralmasý

nasal: geniz

neutral vowel: doðal ünlü

node: düðüm

nominal category: ad ulamý

nominal compound: ad tamlamasý

nominal: ad kökenli

nominalization: ad türetme

nominative case: yalýn durum

noun incorporation: bir ad öbeðinin eylem ile
birleþmesi. 

noun phrase (NP): ad öbeði (AÖ)

noun: ad

number: Sayý

O
onomatopoeia: yansýma

ontology: varlýk daðarý

open class: açýk sýnýf

operatör: iþleç 

optative: dilek kipi

orthography: yazým bilimi

P
palatal: ön damak sesleri

palato-alveolar: damak-boþluk sesleri

parameters: deðiþken

particle: parçacýk

passage: parça, pasaj

passive: edilgen

perfect of persistent situation: geçmiþte baþlamýþ ve
hâlâ devam eden eylemi belirtir. 

perfect: o anda tamamlanmýþ olan eylemi belirtir. 

performance: baþarým

perlocutionary act:  etkisöz edimi

perplexity: bulanýklýk

personal passive: edilgen kiþiler

personal pronoun: kiþi adýlý

phoneme: sesbirim

phonetics: ses bilgisi

phonology: ses bilimi

phrase öbek

polarity: eyilim

polysemy: çok anlamlýlýk

possessive adjective: iyelik önadý

possessive pronoun: iyelik adýlý

postposition: ilgeç

pragmatics: edim, kullaným bilgisi

precision: tutturma

predicate: yüklem

prefix: ön ek

prescriptive grammar: kuralcý dil bilgisi

principles: ilkeler

process: süreç

pronoun: adýl
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proposition: önerme

R
recall: bulma

reciprocal: iþteþ çatý

reciprocal pronoun: iþteþ adýl

reduplication: pekiþtirme

reference: gönderme

reflexive: dönüþlü

reflexive pronoun: dönüþlü adýl

relative clause: dönüþlü yüklem

relative pronoun: ilgi adýlý

retrieval: getirme, çekme, eriþme

retrospective: art görümlü

reversal: tersinme, tersine çevirme

root: kök 

rounding harmony: yumuþama

rounding: yuvarlama

S
segmentation: dilimleme

sister: kardeþ

spider: að gezgini

speech act: söz edimi

statement: bildirim

stem: gövde

stop word: dilsiz sözcük

subject: özne

subject complement: özne tümleci

subordinate clause: alt, yan tümce

suffix: son ek (ek)

superordinate (hypernym):  þemsiye, üst terim

surface form: görünen biçim

synset:  Bir ya da tüm baðlamlarda eþ anlamlý olduðu
varsayýlan sözcükler kümesi.

syntax: söz dizimi

T
tense: zaman

text: metin

thesaurus: kavramlar dizini

token: andaç

tokenization: ayrýþtýrma

transitive verb: geçiþli eylem

treebank: aðaç yapýlý derlem

tree diagram: aðaç çizge

U
ultimate constituent: sonuncul kurucu (bileþen)): en
küçük kurucu.

universal grammar: evrensel dil bilgisi

V
valency: uydu 

velar: art damak ünsüzü.

verb: eylem.

verbal category: eylem ulamý

verbal compound: eylem tamlamasý

vocal tract: ses organý

voice: çatý

voiced consonants: ötümlü ünsüzler

voiceless consonants:  ötümsüz ünsüzler

volition: isteklik

vowel harmony: ünlü uyumu.

W
word associations: sözcük çaðrýþýmý

word class: sözcük sýnýfý

word-token: Söz daðarýnda var olan bir sözcüðün
metin içinde geçmesi.
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