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SABRİ Koç 

Bilim uzmanlığı tezimizdel dönüşümlü-üretken dilbilgisinin kuru
cularından Noam Chomsky'nin (1965) Aspects of the Theory of Syntax 
adlı yapıtında önerdiği kuramsal modeli Türkçede 'tümcelerin ad
laştırıIması' konusuna uyguladık. Ayrıca bunu yaparken P.S. Rosen
haum'ın (1967) The Grammar of English Predicate Complement Cons
tructions adlı yapıtıyla R. Lees'in (1963) The Grammar of English No
minalizations adlı yapıtında savunduğu kuramsal modellerin kimi tu
tarsız yönlerini göstermeye çalıştık. Örneğin, Rosenbaum 

(1) The doct(}rfinisheo examining John. 
(Doktor John'ı muayene etmeyi bitirdi.) 

tümcesininköken yapısını (deep stmcture) (la) tümcesi gibi göster
mcsine karşılık, biz çalışmamızda (1) tüm ce sinin köken yapısının 

Chomsky (1965) Aspects modeline göre (lb) tümcesi gihi olması gerek
tiği sonucuna vardık. 

(la) [ [the doctor] [ [ [ finished] 
TıAÖ AÖ YÖ EÖ Ey. Ey. 

[examining John] ] ] ] 
T2 T2 EÖ YÖ 1\ 

(lb) [ [the doctor] [ [ [ finished] 
Tı AÖ AÖ YÖ EÖ Ey. Ey. 

[ [the doctor exaınined John] Al O·· E]O·· y]O.. ] 
AÖ T2 T2 Tı 

(lb) tümcesi EŞDEGERLİ AD ÖBEGİ SİLME (EQUI-NP DELETION) 
kurah ve ötekigerekli kuralların uygu.lann asıy la adlaştırılarak (1) 
tümcesi biçimine dönüştürülür. Rosenbau.n, 'ın çözümlemesinde (la) 

1 Koç, Sabri (1976): Deriving NP from S: A Transformational Approach to Sentential 

Nominalizations in Turkish, Lancaster Üniversitesi, Basılmamış Bilim Uzmarılığı Tezi. 
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doğrudan EYLEM ÖBEGİNE bağlı görünen Tı tümcesinin aslında 
bir AD ÖBEGİNE bağlı olması gerektiğini (lb tümcesi gibi) gösteren 
sözdizimsel kanıt vardır. Çünkü <examining John' öbeği bir AD ÖBEGİ 
gibi davranmakta, daha doğrusu bir AD ÖBEGİ işlevi görmektedir. 
'examining John' öbeğinin yerine bir AD ÖBEGİ koyunca dumm daha 
iyi anlaşılır. Şu iki tümcede altı çizili öbekleri karşılaştırınız. 

a) The doctor finished examining Joh-,ı. 

(Doktor John'ı muayene etmeyi bitirdi.) 

b) The doctor finished the pills. 

(Doktor hapları bitirdi.) 

Çalışmamızda Lees'in (1963) yaptığı gibi adlaşt.ırılan tÜIDcenin 
eylem köküne eklenen adlaştırma biçimbirimlerinin <OLGU', <İŞLEM', 
<GELECEK' gösteren biçimbirimler olarak adlandırılmasının doğru 

olmadığı, çünkü önermelerin gerçek durumunun (olgusallığının) başka 
etmenlere bağlı olduğu· Kiparsky and Kiparsky (1968) "Fact" çalış

malarına dayanılarak örneklerle gösterildi. 

Çalışmamızda Türkçede adlaştırılan ~imi tümcelerin eyleminin 
çeşitli etkenlere bağlı olarak { 0} biçimbirimi aldığını (2), (3), (4) bul
guladık ve bu gibi durumları incelemedik. Bunlardan (4) tümcesi Zaten 
Farsça'dan geçmiştir. 

2. [Ben [ [Sen mektubu yazdın] ] sanıyorum] 
Tı AÖ Tı Tı AÖ Tı 

3. [ [ [Cocuk kavaltısını etmiş] ]e benziyor] 
Tı AÖ Tı T2 AÖ Tı 

4. [Ben duydum ki L.. [Engin dün gelmiş] ] ] 
Tı AO T J T2 AÖ Tı 

Çalışmamızda bir üst tümcenin (Tıolarak gösterilen tümceler) 
öznesi ya da nesnesi işlevini gören bir alt tünıcenin (T2 tümcesi) AD 
ÖBEGİ durumuna dönüşürken (yani adlaştırma işleminden geçerken) 
geçir{liği dönüşüm aşamalarını ve bu İşleme bağlı sorunları işledik. 

Yüklemİ eylem olan üst tümcelerin <nesne' durumundaki AD ÖBEGİ 
(5), yüklemi ad ya da önad olanüst tümcelerin ise <özne' durumundaki 
AD ÖBEGİ ele alınmıştır. (5) ve (6)'dasözedilen duruma gelebilmeleri 
için alt tün celerin eylem köklerine eklenecek şu adlaştırma biçimbirim-

. ' 
lerı bulunmuştur: 

{-DIK} , {-MA}, {-(Y)IŞ}, {-MEK} , {-(Y)ACAK}. 
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Tüm bu aşamaları göstermek için ilk elde Chomsky'nin (1965) 
Aspects modeline göre türetilen tümcede sözcük yok, ama sözcük gir
mesi gerekli yerlerde { ~ r delta' imi vardır. Adlaştırmaİşleminde kul
landığımız tÜmce yapılarının ÖBEK-YAPI KURALLARI'nı şöyle 
saptadık. 

Başlangıç dizi #- T #- ise 

T ---+ AD ÖBEG-İ YÜKLE M ÖBEGİ . 
1 

AÖ ~ (Belirteç) AD 

~ ---+ 
T 

II 

III YÖ -'--+ tZaman) tYer) EYLEM ÖBEGİ EKLER 

. 
ıv EÖ 

~ (Belirteç) AD ~ EKEYLEM 
---+ ONAD 

" 

AÖ (Durum) EYLEM 
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v Ekler 
___ > ~ Eklerı 

( Ekler2 
/ EKEYLEM __ # ~,' 
i EYLEM # ı 

vi Eklerı ---+ Zamanı Kipı Kişi 

vii Ekler2 -->- Zaman2 Kip2 Kişi 

{ geniş , 
VIlı Zan:..manı ---+ } geçmiş ~ 

, -miş'li geçmiş. ) 

. 
IX 

X Kipl 

Xl Kip2 

Xll Belirteç ---+ 

Ad ---+ 

Eylem ---+ 

Önad ---+ 

Ekeylem ---+ 

Z&man ---+ 

Yer ---+ 

Durum ---+ 

Geniş ---+ 

genış. 

geçmış 

-miş 'li geçmiş 
gelecek 
süı'ekli 

Bildirme 

~ Bildirme 

~ Hikaye 
Rivayet 

b-

b- Geçmiş 

b- -miş'li geçmiş 

b- Gelecek 

b- Sürekli 

~ Bildirme 

b- Hikaye 

b. Rivayet 

b- Kişi 

---+ b-

---+ b-

---+ b-

---+ b-

---+ b. 

---+ b. 

---+ b-

---+ b. 

Köken yapının oluşabilmesi için SÖZCÜK YERLEŞTİRME KU
RAL! ile işe başlamak gereklidir. { b-}' dclta' imlerinin yerine yerleş
tirilecek sözcüklerin sözdizimi ve anlam özelliklerini gösteren bir ·söz
lük'e gerek duyulmuştur. Bu amaçla 59 EYLEM, 10 ÖNAD ve 8 AD'm 
yalnızca adlaştırma işlemine ilişkin dilbilgisel özelliklerinin verildiği 

bir sözlük düzenlenmiştir. Buna göre bir sözcüğün sözlükteki durumu 
şöyledir. (sayfa 5) 

çalışmamızda hirtümcenİn hir üst tümce içine yerleştirilerek adlaş
tırılması İçİn aşağıdaki kurallar saptanmıştır. 7 zorunlu ı seçimli dönü
şü:m kuralı aşağıdaki değişmez sıraya dizilmiştir. 
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SÖz et ~ Söz. et. 

+ EYLEM 

+ 1>1 K 

+MA 
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+ (Y)ACAK 

+ NESNE 
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1. SÖZCÜK YERLEŞTİRME KURALI 
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Her { Ll.} 'delta' İçin köken yapıya bir sözcük aktarılır. Örneğin, 
eylem durumundaki bir sözcük şöyle dönüştürülür. 

[ Ll. ] ==*" 
Eylem Eylem söz et ....... söz et 

+ EYLEM 

+ DIK 
+MA 
+ MEK 
+ (Y)IŞ 
+ (Y) ACAK 

+ DEN 

_ + NESNE 

2. ALT TÜMCE EYLEM EKLERİNİ SİLME KURALı 

x [ [ x 
AÖ T2 

'-- -..-

[x EÖ 
YÖ 

Ekler] ] ] x 
YÖ T2 AÖ . 

-------- --------1 2 3 --....... 103 

3. OL- EKLEME KURALI 

x L [x [{ (Belirteç) 
AO T2 Ey. ÖNAD 

AD} ] ] ] x 
Ey. T2 AÖ 

~ ---------1 2 3 - ...... 1 [2+ 01]3 
Ey Ey. 
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4. ADLAŞTIRMA BİÇiMBİRiMİ EKLEME KURALı 

x [ [x EYLEM] ] x [ [+x] x ] 
AÖ Tz Tz AÖ YÖ Ey. Ey. YÖ 

1 2 3 4 s --+ 1 2 +x 3 4 S 

Sa. - (N i Y)IN DURUM EKİ EKLEME KURALI 

x A~ lz AÖ x J
Z 

lö x 

1 2 3 --+ 1 2 + (N i Y)IN 3 

Koşul: Alt tümcenin nesnesi ile üst tümcenin nesnesi eşdeğerıei. 
birer AD ÖBEGİ iseler bu kuralı uygulamayınız, (Sb) 
kuralını uygulayınız. 

Sb. EŞDEGERLİ AD ÖBEGİ SİLME KURALI 

AÖ L. [O [ 
EO A . Tz 

AÖ x] ] ] x 
TzAÖ EÖ 

1 2 3 4 --+ 1 2 0 4 

Koşul: a) 1=3 olunca 

b) Bu kuralı yalnız Sa kuralının uygulanmadığı durumlarda 
uygulayınız. 

6. İYELİK EKİ EKLEME KURALI 

x ( [AÖ x 
AÖ Tz 

EYLEM ] 1. x 
Tz AO 

'---_.......-_-~ 

1 2 3 --+ 1 2+1 3 

, 
7. DURUM EKİ EKLEME KURALI 

x [ [ [x EYLEM] ] x [+y] ] x 
EÖAÖ Tz T2 AÖ Ey. Ey. EÖ 
~ ... - .. -" -----.....-

1 2 . 3 4 S -+ 1 2 3 +y 4 S 

Koşul: a) Bu 'kural ÖZNE-EYLEM UYUMU KURALlNIN uy
gulandığını varsaymaktadır. 
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b) Bu kural alt tÜID.ce üst tümcenin öznesi durumunda ise 
. uygulanmaz. Çünkü o durumlarda durum eki { 0} dır. 

8. ADILDAN ÖZNEYİ SiLME KURALI (seçimli) 

AÖ YÜKLEM ÖBEGİ 

1 2 ---+ 0 2 

Koşul: 1 = ADIL ise üst ve alt tümcelere uygulanabilir. 

Şimdi bu kurallara göre bir öruck dönüşümü ele alalım. 

Kurall. ben L. [ali dün geldi J lö kuşkulandım AO T2 T2 

Kural 2. ben L. [ali dün gel ] L. kuşkulandım 

AO T2 T2 AO 

Kural 4. ben L 
AÖ 

[ali dün gel +(Y)IŞ ] 1. kuşkulandım 1 

T2 T2 AO 

Kural 5. bcn L [ali +tN i Y)IN dün gel +(Y)IŞ] ] kuşkulandım 
T2 AÖ ·AO T2 

Kural 6. ben L. [ali+~N i Y)IN dün gel+(Y)IŞ+I ] L 
AO T2 T2 AO 

kuşkulandım 

Kural 7. ben löli + lN i Y)IN dün gel+(Y)IŞ+I+(N)DEN Ab 

kaşkulandım 

Kural 8. [ali +(N i Y)IN dün gel +(Y)IŞ + i +(N)DEN 
AÖ 

Sesbilim kurallarının uygulanmasından sonra tümce 

] 
AÖ 

kuşkulandım 

i Alinin dün gelişinden kuşkulandım?, durumuna gelir. 

Daha sonra çalışmamızda adlaştırma işleminin anlam ilişkileri 

üzerinde durduk. Anlam yönünden ·ANLAMSAL SEÇME-SINIRLAMA 
KURALLARI'yla aşağıdaki yanlış türetmelerin önlenmesi gerektiğini 
vurguladık. Ancak bu iş için oldukça ayrıntılı bir ·sözıük' hazırlanması 
gerektiği kanısına vardık. 

(*) Ahmetin düşünmesini duydum. 

(*) Ben Mary'nin evlenmesini J ohn'a verdim.· 

1 Kural 3 ve Sb bu diziye uygulanınıyor. 
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(*) Yağmurun yağması beştir. 

(*) Ahmetin imgeleyişini gördüm. 

çalışmamızda dönüşüu lü-üretken dilbilgisinin henüz çözümlen
ır emiş 'adlaştırılan yan tümce' ile ana tümce arasındaki ilişkinin nasıl 
sağlanacağının, dönüşüm kurallarının tümce snutlarını aşmasına, bu 
okulun kuramsal modeli içinde, yer verilip verilmemesine bağlı olduğunu 
belirttik. 


