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YENİ ÖRNEKLERLE BEŞİNCİ TİP KARMA KELİMELER
Ünal KALAYCI *
ÖZ
Türkçede otuzu aşan kelime yapma yolu var. Onlardan biri de “karma kelime” yapma yöntemidir. Bu yöntem ile
iki kelimenin farklı kısımları altı farklı şekilde birleştirilerek yeni bir kelime oluşturulabilmektedir. Oluşturulan
kelime oluşumuna kaynaklık eden kelimeleri çağrıştırmaktadır. Aynı zamanda bu iki kelimenin anlamını üzerinde
taşımaktadır. Türkçede bu yöntemle çok önceden oluşturulmuş az sayıda örneğe rastlanmaktadır. İngilizce gibi
başka dillerde de kelime yapma yolu olarak kullanılan karma kelime yöntemiyle Türkçede son zamanlarda daha
çok kelime yapılmaya başlanmıştır. “Karma kelime” terimi aynı dilden farklı kelimelerden hareketle oluşan yeni
kelimeyi ve farklı dillerden biçim birimlerle oluşan yeni kelimeyi karşılamaktadır. Çalışma konusu olan aynı
dilden en az iki kelimenin farklı kısımlarının birleştirilmesiyle oluşan “karma kelimeler” altı başlık altında
sınıflandırılabilir. Çalışmada kaynak tarama yöntemiyle tespit edilen TDK’nin Türkçe Sözlük’üne girmemiş beşinci
tip on “karma kelime” oluşumları ve anlamları bakımından incelenmiştir. Beşinci tip karma kelimelerin
oluşumunda “ikizleşme noktası” tespit edilmiş ve sonuç bölümünde bu husus açıklanmıştır. Türkçe için yeni
denilebilecek “karma kelime” yapma ön yargı ile yaklaşılmadığı takdirde Türkçeye zenginlik katacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kelime Yapma, Kelime Türetme, Karma Kelimeler.

THE FIFTH TYPE BLENDING WORDS WITH SOME NEW EXAMPLES
ABSTRACT
There are more than thirty ways of making words in Turkish. One of them is the method of making "blending
words". With this method, a new word can be created by combining different parts of two words in six different
ways. It evokes the words that are the source of the created word formation. It also bears the meaning of these
two words. There are a few examples in Turkish that were created long ago with this method. Recently, more
words have been made in Turkish with the blending word method, which is used as a way of making words in
other languages such as English. The term "blending word" refers to the new word formed from different words
from the same language and the new word formed by morphological units from different languages. Blending
words, which are formed by combining different parts of at least two words from the same language, Which is the
subject of study, can be classified under six headings. In the study, fifth type ten "blending words" that did not
enter the Turkish Dictionary of TDK, which were determined by the source scanning method, were examined in
terms of their formations and meanings. In the formation of the fifth type of “blending words”, the "twinning
point" was determined and this point was explained in the conclusion section. It is thought that making a new
“blending Word” for Turkish will add richness to Turkish unless it is approached with prejudice.
Keywords: Word Making, Word Derivation, Blending Words.
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1. Türkçede Kelime Yapma Yolları ve Karma Kelimeler
1.1. Türkçede Kelime Yapma Yolları
Yapı bakımından sondan eklemeli bir dil olan Türkçede yeni kelime yapmanın en
eski iki yolu yapım eklerini kullanmak ve kelimeleri birleştirmektir. Çeşitli sebeplerle
zaman içinde kelime yapmada yeni adlandırmalara gidilmiş ve yeni yöntemler
geliştirilmiştir.
Demir ve Yılmaz, Türkçede kelime yapma yollarını dört başlık altında ele
almışlardır. Bunlar: 1. Türeme 2. Birleştirme 3. Kısaltma 4. Kopyalamadır (2014, s. 193200).
Yıldız, Türkçede kelime yapma yollarını şu şekilde adlandırmıştır: A. Türkçede
başlangıçtan beri sistemli kelime yapma yolu: 1. Türetme 2. Birleştirme. B. İngilizce gibi
başka dillerde alternatif kelime yapma yolu olarak görülen Türkçede eskiden beri
kullanılan ancak Türkçe gramer kitaplarında kelime yapma başlığında yer almayan kelime
yapma yolları: 3. Yansıma 4. İkileme. C. Halkın ve bazı kurumların katkısıyla ortaya çıkan
Türkçede alternatif kelime yapma yolları: C.1. Kısaltmalar: 5. Kırpma 6. Harmanlama 7.
Akronim. C.2. Aktarmalar: 8. Kişi isimleri 9. Ürün isimleri (2010, s. 1034-1035).
Alibekiroğlu, on iki farklı, sözlük hazinesini zenginleştirme ve sözcük türetme
yolundan bahsetmektedir: A. Türkçede sözlük hazinesini zenginleştirme yolları: 1.
Türetme 2. Birleştirme 3. Derleme ve tarama 4. Örnekseme 5. Ödünçleme 6. Eğretileme 7.
Özel adların varlık ya da kavram adı olarak kullanılması 8. Kısaltma. B. Sözcük türetme
yolları: 9. Türetme 10. Birleştirme 11. Örnekseme 12. Ses Değiştirme Yöntemi (2017, s.
38).
Eker, sözcük yapımı ile ilgili başlıca yolları şu şekilde sıralar: 1. Birleştirme 2.
Türetme 3. Kalıplaşma 4. Örnekseme 5. Kırpma 6. Karma 7. Kısaltma 8. Kasıtlı yaratma 9.
Ters türetme 10. Derleme 11. Tarama 12. Genelleşme 13. Kopyalama (2018, s.107-110).
Eker, başka bir çalışmasında yukarıdaki kelime yapma yollarına ilave olarak anlam
kayması, adlaşma ve eylemleşme, uydurma ve ödünçlemeyi de saymıştır (2019, s. 326327).
Sarı, Türkçede on dört farklı kelime yapma şekli olduğunu dile getirmiştir: 1.
Türetme 2. Kırpma 3. Eksiltme 4. Karma 5. Başharfleştirme 6. Geri oluşum 7. İşlev
değiştirme 8. Genelleme 9. İkileme 10. Birleştirme 11. Kopyalama 12. Yansıma 13.
Uydurma 14. Eşleştirme (2015, s. 44).
Hazar, konu üzerine daha önce yapılan çalışmalardan hareketle Türkçede otuz üç
farklı kelime türetme yolu olduğunu dile getirmiştir: 1. Eklerle (affixation) 2. Anlam
etkilenmesi 3. Birleştirme ~ naht (compounding) 4. Cümle tipinde sözcük türetme (word
reproduction type in sentence) 5. Çeviri yoluyla aktarma (transfer by translation) 6. Çok
parçalı “birkaç dilden kelime ve ek alarak oluşan” sözcükler (multipart) 7. Çözümleyici
yolla fiil türetme “ol- yardımcı fiiliyle oluşan dolaylamalı filler” 8. Derleme (compiling) 9.
Eksiltme (ellipsis) 10. Genelleşme (genaralization) 11. Hece kesbirleme yoluyla kelime
türetme 12. İkilemeler (duplucation) 13. Örnekseme (analogy) 14. Öykünme ~ geri
oluşum (backformation) 15. Kalp “hecelerin yerini değiştirerek kelime türetme” 16. Karma
(blending) 17. Kelime diriltme (resurrection) 18. Kırpma (clipping) 19. Kısaltma
(acronym) 20. Kopyalama (copy) 21. Ödünçleme (browwing) 22. Örtmece ~ dolaylama
(euphemism) 23. Özel adların genel ad olması ~ genelleşme (common name) 24. Tarama
(scan) 25. Tamlama yapma yolu (determinative group) ve kelime grupları 26. Titremleme
(intonation) 27. Tür değiştirme ~ evrişim (conversion) 28. Uydurma ~ kasıtlı yaratma ~
yenicilik (coinage ~ neologism) 29. Yeni anlam yükleme (new meaning installation) 30.
Yerel sözcük türetme (domestic invented words) 31. Vezin ~ bükün ~ iştikak (prosody)
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kalıplarıyla türetme 32. Sözcük görevini yitirmiş ikinci derece kelimelerden oluşan türler edatlar “bağlaç, ünlem, ses taklitleri” ve biçimbirimler- (atrophy) 33. Sözcük ifade eden
işaretler (signs) (2015, s. 1651).
Yukarıdaki sınıflandırmalardan da açık şekilde görüleceği gibi Türkçe için kelime
yapma yollarından biri de bir çalışmada “harmanlama” diğerlerinde “karma (blending)”
olarak geçen kelime yapma yoludur. Bu çalışmada genelde kelime yapma yollarından
“karma” kelime yapma yolu özelde ise beşinci tip karma kelime yapma yolu ele alınacaktır.
Karma kelime terimi Türkçe iki ya da daha fazla kelimenin farklı şekillerde
birleştirilmesiyle oluşan yeni kelimeler için kullanılmaktadır.
“Karma kelime” terimi ayrıca iki farklı dilden biçim birimlerle oluşan kelimeler için
de kullanılmaktadır (Gözütok, 2008, s. 20). Türkçe sayış- fiiline Moğolca -tai/tay eki
getirilerek oluşturulan “sayıştay” kelimesi buna örnek olarak gösterilmektedir (Şirin,
2019, s. 13-14). Aynı terimin farklı iki dil olayı için kullanılması karışıklığa neden olabilir.
Bu karışıklığı gidermek amacıyla aynı dilden kelimelerin farklı bölümlerinin
birleştirilmesiyle oluşan yeni kelime türleri için Şenel, aşağıdaki terim önerilerini dile
getirmiştir:
“(Kısaltma +birleştirme) kısbir
(Kesip + birleştirme) kesbir
(Kes + kopyala +yapıştır) keskopyap
(Böl + yapıştır) bölyap
(Parçala + yapıştır) paryap
(Bölme + birleştirme) bölbir
(Parçalama + birleştirme) parbir
(Kopyala + yapıştır) kopyap” (Şenel, 2009, s. 108).
Bu çalışmada terim karmaşasına dikkat çekilerek önceki çalışmalarda kullanıldığı
gibi bir dilden iki ya da daha fazla kelimenin farklı kısımlarının birleştirilmesiyle oluşan
yeni kelimeler için karma kelime terimi kullanılacaktır.
1.2. Karma Kelime Türleri
Karma kelimeler farklı şekillerde yapılmaktadır. Bu oluşum şekillerine isimler
verilerek sınıflandırmalar yapılmıştır. Sarı, karma kelimeleri oluşumlarına göre altı başlık
altında sınıflandırmıştır:
“(a) İki sözcüğün ilk kısımları (ses ya da heceleri) alınır ve tek bir sözcük yapısında
birleştirilir. Ortaya çıkan yapının anlamı, esas öbeğin baş ögesinin anlamıyla aynıdır.
Bunun yanı sıra sadece (b) birinci, (c) ikinci sözcüğün bazı kısımlarının atıldığı veya (d)
sözcüklerin farklı kısımlarının indirgendiği karma tipleri de mevcuttur. Üç sözcükten
oluşan karmalar da mümkündür (e). Bazı karmalar (e ve b'de görüleceği üzere) bir özel ad
niteliği kazanabilirler” (Sarı, 2015, s. 52-53).
Duman, oluşumları
sınıflandırmıştır:

bakımından

karma

kelimeleri

beş

başlık

altında

“1. Karma kelimeyi meydana getiren kelimelerin baştaki hece ya da hecelerinin
kullanılmasıyla oluşturulan karmalar
2. Karma kelimeyi meydana getiren kelimelerin baş harflerinin bir araya
getirilmesiyle oluşturulan karmalar
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3. Karma kelimeyi meydana getiren kelimelerden sadece ilkinin kırpılmasıyla
oluşturulan karmalar
4. Karma kelimeyi meydana getiren kelimelerden sadece ikincisinin kırpılmasıyla
oluşturulan karmalar
5. Karma kelimeyi meydana getiren kelimelerin ilkinin başından diğerinin ise
sonraki hecelerinden ses alınması ile oluşturulan karmalar” (Duman, 2017, s. 370-373).
Sarı tarafından yapılan sınıflandırmanın “a” maddesinde iki sözcüğün de ilk
kısımları denilirken hece yanında seslerin de karma kelimenin oluşumuna dahil edilmesi
kısaltma ile karışmasına neden olabilmektedir.
Duman tarafından yapılan sınıflandırmanın ikinci başlığında kısaltmayı oluşturan
kelimelerin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulanlar ifadesi de karma
kelimenin kısaltma ile karışmasına neden olabilmektedir.
Çalışmanın birinci başlığında Türkçedeki kelime yapma yollarına özellikle yer
verilmiştir. O çalışmalarda “kısaltma” karma kelime dışında kelime yapma yolu olarak
verilmektedir. Dolayısıyla harflerle yapılan kısaltmaların karma kelime sınıflandırmasına
girmeyeceği açıktır. Buradaki karışıklık karma kelimenin de bir kısaltma olduğu
düşüncesidir. Harflerle yapılan yeni kelimelerin kısaltma, hecelerle yapılanların karma
kelime kabul edilmesiyle sorun çözülebilir. Bu tespitten hareket edilerek ve yukarıdaki
çalışmalardan yararlanılarak karma kelimeler altı başlık altında sınıflandırılabilir:
1.2.1. İki sözcüğün de ilk hece ya da heceleri alınarak yapılan karma kelimeler:
akbil<akıllı+bilet
1.2.2. İlk sözcüğün tümü ikinci sözcüğün son hece ya da heceleri alınarak yapılan
karma kelimeler:
morcivert<mor+lacivert
1.2.3. İlk sözcüğün tümü, ikinci sözcüğün baş kısmındaki hece ya da heceler alınarak
yapılan karma kelimeler:
kanka<kan+kardeş
1.2.4. Birinci sözcüğün baş kısmındaki hece ya da heceler, ikinci sözcüğün tümü
alınarak yapılan karma kelimeler:
tümgeneral < tümen + general
1.2.5. Birinci sözcüğün baş kısmındaki hece ya da heceler, ikinci sözcüğün son
kısmındaki hece ya da heceler alınarak yapılan karma kelimeler:
yarbay < yardımcı + albay
1.2.6. Üç sözcüğün de baş kısmındaki hece ya da heceler alınarak yapılan karma
kelimeler:
ASELSAN<askerî elektronik sanayi
1.3. Çeşitli Kaynaklarda Yer Alan Beşinci Tip Karma Kelimeler
Aşağıda karma kelimeler üzerine yapılan çalışmalarda geçen beşinci tip karma
kelime örneklerine yer verilmiş ve bu örneklerden hareketle karma kelimeler üzerine bazı
çıkarımlarda bulunulmuştur.
1. Çok önceden beri kullanılan bazı kelimelerin oluşumu karma kelimeye uygundur:
amca<amuca<abuce<apaçe<apa+eçe
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bilezik<bilek+yüzük
kaplıca<kaplı+ ılıca
kımran<kımız +ayran (Nalbant, 2017, s. 63-64).
2. “Karma kelime” yapma yoluyla yaşamın her alanına ait kelime yapmak
mümkündür:
peymacun<peynirli+ lahmacun
havet<hayır + evet
yarbay < yardımcı + albay
biyonik < biyolojik + elektronik (Sarı, 2015, s. 53-55).
3. İş yeri adlarında da karma kelime yapma yolundan yararlanılmaktadır:
Do-Rem (İç Çamaşırları) <Doğan + Kerem
Güncem (Takı ve Butik) <Günce + Ecem (Paylan, 2015, s. 164).
4. İngilizcede yapılan karma kelimeler Türkçe dâhil pek çok dile geçmiştir:
“smog<smoke + fog
motel<motor+ hotel
brunch<breakfast + lunch” (Şenel, 2009, s. 107).
telethon<telephone + marathon
electrocute<electronic + execute
clash< clap + crash
flop<flap + drop (Paylan, 2015, s. 167).
5. Karma kelimeler genelde karma kelimeyi oluşturan kelimelerin ortaklaşa
oluşturdukları anlam içerir. Aşağıdaki ilk karma kelime örneği karma kelimeyi oluşturan
kelimelerin dışında bir kavramı karşılamaktadır:
cehennet<cehennem+cennet: “araf”
Türkmanca<Türkçe+Almanca (Duman, 2017, s. 369, 373).
6. Kökeni Türkçe olmayan iki kelimeden bu yolla Türkçe kelimeler yapılmıştır:
resfebe<resimli+alfabe (Yıldız, 2010, s. 1036).
2. Beşinci Tip Karma Kelimelere Yeni Örnekler
Yukarıda karma kelimeler sınıflandırılırken beşinci öbek için birinci kelimenin baş
kısmındaki hece ya da heceler ve ikinci kelimenin son kısmındaki hece ya da heceler
alınarak yapılır, denmişti. Bu çalışmada TDK tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük’te yer
almayan ve konuyla ilgili çalışmalarda yer verilmemiş beşinci tip yeni karma kelimeler ele
alınmıştır. Kelimeler Genel Ağ’da kaynak tarama yoluyla tespit edilmiştir. Ele alınan
kelimelerin oluşumu açıklanmış ve kelimeler hakkında kısa bilgiler verilmiştir.
Genel Ağ’da konuyla ilgili tespit edilen kelimelerin en az 500 defa kullanılması alt
sınır olarak belirlenmiştir. Bu sayının altında kullanılanlar çalışmaya alınmamıştır.
1. Turanj<turuncu+oranj: Turuncu ve oranj (Fransızca orange) kelimelerinin
anlamını içeren yaygın kullanıma sahip bir kelimedir. Yapılan bir tezde kelime, televizyon
kişilikleriyle dile giren kelimeler arasında gösterilmiştir (Tombul, 2006, s. 36).
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2. Süslüman<Süslü+Müslüman: Eleştirel bakış açısıyla oluşturulmuş bir kelimedir
(Albayrak, 2013).
3. Dingiltere<dingil+İngiltere: İngiltere’ye karşı kızgınlık ifadesi olarak
kullanılmaktadır. Böyle bir kelimeyi hoş karşılamayız fakat bu, kelimenin var olduğu
gerçeğini değiştirmez (Star, 2000).
4. İşengeç<işemek+üşengeç: Kalkıp gitmeye üşendiği için uzun süre tuvaletini tutan,
bu yüzden de böbrek ve idrar yolları sorunları yaşamaya namzet tembel kimse (Yaman,
2006, s. 26).
5. Türkilizce<Türkçe+ İngilizce: Türkçe-İngilizce karışık konuşma ve yazma. Ayrıca
Türkçe-İngilizce sözlükler için de kullanılmaktadır (Öztaş, 2020).
6. Burtvin<Bursa+Artvin: Artvinleşmiş Bursa anlamındadır (Kaplan, 2017).
7. Kankamatik<kanka+bankamatik: Maddi anlamda sıkışıldığında imdada yetişen
arkadaş anlamındadır (Nişancık, 2018).
8. Markalemun<marka+bukalemun: Saç şeklini ve rengini üzerindeki marka giysiye
göre değiştiren kişi (Selen, 2015).
9. Çingilizce<Çince+İngilizce: Bu iki dilin karışımı bir konuşmadır (Kamuran, 2015).
10. Tembesil<tembel+embesil: Tembel ve akılsız kişiler için kullanılır (Yaman,
2006, s. 450).
Değerlendirme ve Sonuç
1. Türk Dil Kurumu ülkemizde yaşanan dil kavgasından sonra pozisyonunu
toplumun önünden giderek dile yön vermekten çok toplumun ardından giderek toplum
tarafından genel kabul gören dil olaylarını tespit etmek şeklinde belirlemiştir. Hem toplum
hem de kurumlar tarafından karma kelime türetme yolu bir kelime yapma yolu olarak
kullanılmaktadır. Türkçenin temel kelime yapma yolu olan türetme ve birleştirme ile yeni
durum ve kavramlara karşılıklar bulunamadığı sürece farklı kelime yapma yollarının
kullanılması kaçınılmazdır. Toplumun kabul ettiği bu alternatif kelime türetme yolu ile
türetilen kelimelerin kalıcılığını yine toplumun kullanıp kullanmaması belirleyecektir.
2. Kaynaklarda “korkanç < korkunç+kıskanç, iğrence < iğrenç+eğlence, dali <
dahi+deli, cayrıntı < caydıran+ayrıntı” gibi pek çok beşinci tip karma kelimeye
rastlanmaktadır. Dikkat çekmek ve eğlenmek gibi nedenlerle yapılan bu kelimeler
kullanım yoğunluğu kazanmadığı için çalışmaya alınmamıştır.
Çalışmaya alınan kelimeler Genel Ağ’da taratıldığında birinci kelimenin 558.000,
ikinci kelimenin 40.700, üçüncü kelimenin 36.400, dördüncü kelimenin 7.670, beşinci
kelimenin 6.960, altıncı kelimenin 4.460, yedinci kelimenin 1.130, sekizinci kelimenin 692,
dokuzuncu kelimenin 600 ve onuncu kelimenin 547 defa kullanıldığı görülmektedir. Bu
kullanım sayısı kelimelere toplumun sahip çıkma oranını göstermesi bakımından
önemlidir.
3. İlk kelimenin baş kısmındaki hece ya da heceler ile ikinci kelimenin son
kısmındaki hece ya da heceler birleştirilerek oluşturulan beşinci tip karma kelimeler şekil
olarak da anlam olarak da kendine kaynaklık teşkil eden kelimeleri çağrıştırmaktadır.
4. İkizleşme noktası: Çalışmada bu yolla türetilen kelimelerin çoğunda ortak bir
nokta olduğu görülmüştür. Birinci kelimenin bitirildiği harf ya da hece ile ile ikinci
kelimenin başladığı harf ya da hece aynıdır. “Tembesil<tembel+embesil” örneğinde ilk
kelimenin
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“-be-” harfleri ile ikinci kelimenin “-be-“ harflerinin ortak olduğu görülmektedir. Bu
harf ya da harflerden dolayı ikinci kelimeye geçiş de kolay olmaktadır. Yukarıdaki on
örneğin dokuzunda bahsi geçen durum vardır. Bu durum tarafımızdan tespit edilmiş ve
“ikizleşme noktası” olarak adlandırılmıştır.
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