
 CONCEPT DEFINITION 

1 Assimilation Ünsüz Benzeşmesi. Ö: "Good Boy" phrase'indeki "d"nin  sanki  "b"  imiş  gibi telaffuz edilmesi. "GooB boy" gibi. 

2 Elision Ünsüz Düşmesi. Ö: "You and me" derken  "d" harfinin düşüp "You an me" olarak telaffuz edilmesi 

3 Linking Ses Kaynaşması. Öndeki kelime ünsüzle bitip, sonraki kelime ünlü harfle başladığında olur. Ö: That's enough. "s" ve "e" sesi okurken birleşiyor. 

4 Homonym / Homophone Yazılışları farklı, okunuşları aynı olan kelimeler. "Flower" and "Flour" 

5 Heteronym Yazılışları aynı, anlamı ve okunuşları farklı olan kelimeler. "Lead" kelimesi. Okunuşuna göre "öncü olmak" yada "kurşun" anlamına gelir 

6 Homograph Eş sesli / Sesteş kelimeler. Yazılışları aynı, anlamı farklı.  "Bear" kelimesi. "Ayı" ve "tahammül etmek" gibi farklı anlamları vardır 

7 Polysemy Kelimenin birbiriyle alakalı birden fazla anlamı olması. "Book" kelimesi hem "yazılmış bir kitap" anlamına, hem de "kaydetmek" anlamına gelir 

8 Metonymy Ad Aktarması. "Hükümet" yerine "Ankara" demek, "Sobanın içindekileri yakmak" yerine "sobayı yakmak" demek, "ünlü tenisçi" yerine "ünlü raket" demek 

9 Synonym Eş anlamlı kelimeler. Türkçe'deki "ak" ve "beyaz" gibi. 

# Antonym Zıt anlamlı kelimeler. Beautiful x Ugly 

# Relational Opposites Biri var olduğunda mutlaka diğeri de var olan zıtlık kelimeler. Mesela "buy" and "sell". Bir "buy" durumu varsa mutlaka "sell" durumu da söz konusudur. 



# Riversives Birbirinin olumsuzu olan kelimeler. Örneğin "undress" fiili , "dress" fiilinin zıttı olabilir ama "dress"in zıttı "not dress" değildir. Bu onun olumsuzudur.  

# Epenthesis Ses Türemesi. Bir kelimeye extra bir ses eklenmesi. Örneğin: "kiss" fiiline, "he" zamirinde "-s" takısı konurken "kisss" olması gerekirken, "kisses" oluyor. 

# Metahesis Seslerin yanlışlıkla telaffuzda yer değiştirmesi. Örneğin: "kibrit" yerine "kirbit" demek. Özellikle bebeklerde ve foreign language öğrenenlerde olur. 

# Backformation Ek yada yanlışlıkla ek olarak algılanan kısmın atılarak isimden fiil türetilmesi. Örneğin: "worker" dan "er" atılıp "work" olması  

# 
Conversion / 

Zero Derivation 
Kelimenin işlevinde değişiklik olması. Örneğin "water" kelimesi bir isim olarak "su" anlamına gelirken, fiil olarak kullanılıp "sulamak" anlamına da gelmesi 

# Redublication İkileme. Örneğin: walkie-talkie, ding-dong  

# Blending İki kelimenin anlamsız kısımlarını alıp yeni bir kelime oluşturulması. Örn: Sitcom (situation+comedy), Globish (Global+English) 

# Coinage 
Dile tamamen yeni bir kelime girmesi. Özellikle de marka isimleri yada teknolojik gelişmeler vasıtasıyla. Örn: Google, e-mail, Nylon, Aspirin, Selpak (oysa ki selpak bir markanın 
adıdır ama kağıt peçete anlamında kullanılır) 

# Eponyms Bir şeyi icat eden ya da bulan kişinin ismini alması, kişi ya da yer isimlerinden dile geçen kelimeler. Örn: Fahrenheit, Watt, Paparazzi 

# Borrowing Başka dilden yabancı bir kelimeyi kendi dilimize katmak. Örneğin: Piano, sofa, CD 

# 
Loan Translation / 

Calque 
Başka bir dilden alınan kelimeyi, birebir tercüme ederek kendi dilimize katmamız. Örn: Sky-creper (Gök-delen) 

# Clipping Mevcut bir kelimeyi kırpıp yeni bir kelime elde etmek. Örn: "Mathematics" yerine "Math", "Gasoline" yerine "Gas" demek 



 

# Hypocarisms Bir kelimenin kısaltılıp, sonuna  "-y"  veya  "-ie"  ekini alması. Örn: Barbie (Barbecue) 

# Acronym Kelimelerin ilk harflerini alıp, araya nokta koymaksızın kısaltma oluşturulması ve oluşan kısaltmanın har harf değil de sanki bir kelimeymiş gibi okunması. Örneğin: NATO, UNESCO 

# 
Alphabetic 

Abbrevation 
Kısaltma. Örneğin: U.S.A - harf harf okunur  

# 
Orthographic 
Abbrevation 

Kısaltma ama kısaltma olarak yazıldığı halde kelimenin gerçek hali okunur. Örneğin: Dr., Prof., Mr. Gibi kısatmalar 

# Compound 
Birleşik kelime. Birleşik kelimenin türünü belirlemek için sağdaki kelimeye bakılır, çünkü İngilizce'de sağdaki kelime ana kelimedir. Örn: "Overtake". Over: preposition, Take: fiil dir. 
Öyleyse bu birleşik kelime bir fiildir. 

# Stem 
Ek alabilen kelimeler (root'lar-kök'ler). Örneğin: Believe kelimesi bir stem'dir. Ek alıp beliavable olabilir. Believable kelimesi de bir stem'dir. Ek alıp Unbelievable olabilir. Fakat 
Unbelievable bir stem değildir çünkü daha fazla ek alamaz. 

# Multiple Process 
Kelimenin birden fazla değişime uğraması. Örneğin: "Problems with the project have snowballed" cümlesinde "snowaball" sözcüğünde hem Compound hem de Coversion söz 
konusudur. 

# Phonotactic Constraints Bir dilde hangi seslerin yan yana gelip gelemeyeceğini belirleyen kurallar. Örn: Türkçe kelime "bğ" ile başlamaz. 

# 
Phonotactics / 

Sequence Constraints 
Bir dilde hece ve sözcükleri yabailmemiz için bir araya gelecek olan seslerin diziliş ve sayısındaki kurallar. Örn: İngilizce kelimenin başında üç taneden fazla sessiz harf bulunmaz. 


