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TüRKÇEDE TAŞIMA DENETiM ALTINDA MI?

ilknul qDED 1

Balkız öZTü RK 2

Özeİ Bu çahşmada. Homstcin (l999. 200l)'in (lenetim yapılannı yükselıİe yapllanna indir8ediği "L§ıtİa te-

mclli" çözümlemesinin Türkçe'deki denetim yapı Ianna uygulanamayacağlnı göstcrilnıekteüjir. Buradan haleketle. bu

tarz birçözüm]emcnin dcnetim yapıları için diller it a-sl geçcrliliği oliu bir ııMelolaral önerilcmeye,ceğini savunul-

maktadlr.

Anahtar sözciikl€r: Denetiın, yükseIııe, Yijnetim vc Bağlıı,,na Kuraml. yetinme.i pro8İ.tm.

I§ Movement under Control in Turkish?
Ab§tract| This study shows that the movemenlbased account by Homstein (1999,200l). whcrc confo]

consülclion§ afe reduced to raising constructions is nol applicable to control construclions iD Turkish and proposes

üat such an accoun! cannoı be considered to be a cross linguisıically valid mGlcl ofcontıol

K€y words: ContiJl. rai§ing. Govcmmenl and Binding Theory, ıniniınalist pıogüam.

l. Gir§ ve Amaç
Bu çalışmanün amacı. Hornstein'in (1999. 2001) denetim yapılarını yikselınc yapılanna ben7er bir

biçimde çözümlediği "taşıma temelli" kuramının Türkçe'ye uygulanabilirliğini değerlendimektir,

Türkçcdeki aynk öncül ömekleıinin mümkün olduğu denetim yapı]aı, eş imlcmlemenin mümkün ol-

duğu eklenti tiimceleri. kısmidcnetiın ve örtük denetim yaplları ile k buyumlaıın zorunlu olmadığı de-

nctim öıneklerinden hareket]e, Homstein'in (1999.2ml) kuııııının Türkçe denetim yapıliınnl açıkla

ınakta yetersiz kaldığr ve bu yüzden de dillcr aııısı geçerliliği olan bir model o]arak önerilemcyeccği sa

vunulacaktır,

2. Yönetim ve Bağlama Kuramr çerçevesinde denetim ve

Hornstein (199, 2ffil)
Yönetim ve Bağlama (YB) Kuramı çerçevesinde. denetim yaprlan yan tiimcedc özne konumunda bir

scssiz ADIL (=PRO) içeıir:
(l) John; hopes [ADIL; to like Maryl

John umuyor Ç sevmck Man
'John Ma4'i .e\ nlc) i umu)ot

Buna ka§ın, yükselme yapı]annda yan tümccnin ö7nesi konumunda bir hareket sonucu oluşmuş bir
Ad Öbeği (AÖ) izi yer almaktadır:

(2) Johni seems lAÖ-izii to ıike Maryl

John göİünüyor Ç sevmck Mary
'John Mary.'i scvmiş gibi göfünüyor'

Ömek (l)ve Ömek (2) arasrndaki teınelfark, ana tümcelerdeki eylcınlerin gerektiıdiği anlamsal lol

l Boğaziçi Üniversi|esi
2 Yrd. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
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sayılanndan kaynaklanmi*tadır

.re./r,,< , KONU>
Konu=[ADtLi to likc MaLv]

iıte: <ALGILAYAN.KoNU>
Algılayan=ADIL
Konıı= Marv

(4) [ZoD to study synİrül is fun. > ZoD= Rastgele bjr öncül

Ç çalışmak sözdizim K eğlenceli
'Sözdizim çıılışmak cğlencclidiı.'

Yönetim ve Bağlama Kuıamı'nda ZD yapılıuındıüi ADIL. eylemleıin anlamsal özellikleıine göre

ana tümcenin Özncsi vcya Nesnesi tiuafından denetlenebi]ir. Aşağıdaki tümcelerde, Ömek (5)'dc adtl tıı
nc tarafından, Ömek (6)'da ise nesne tarafından denet]enıncktcdiı|

(5) Johni wants [ZDito call Mary] - ZD=John (Özne)

John istiyor Ç araııai Mary
'John Mary'i aramak istiyor,'

Homstein ( l999. 200l ), Yetinmeci Progriım çerçevesinde ortaya koyduğu taşıma temeJli kuramında,
yukanda anlaftüğımız ADIL'ın ve onun dağılımını düzenleyen denetim kuramünıır dilbilgisini gcreksiz
yere karmaşıklaşlrdığnla inanır ve bu ncdcnle de ADIL'ın ortadıuı kaldınlmasl gerektiğini savunur. De
netim yapılarında Anlam Kıstası (Theta criteİion) nedeniyle ADIL'a duyulan gerckliliği oıtadan kaldır-

io7ıeı <ALCILAYAN, KONLr>
ALGlLAYAN=John
Konu=[ADJLi ttı like Marv]

Yönetim ve Bağlama Kuramında bir ad iibeği birden fazla ıurlıunsal rol ııliunaz. Bu 1uzıJen Ömek
(l)'de iope eyleminin Algılayııı rolünü Join aldığı için /ite eyleminin Aigılayan rolünü ka4ılayabilmek
için bir boş ulam olan ve |+göndergesel. +adılsıl] özellik ti§üyan ADIL ilncrilmiştir,

Yönetim ve Bağlama Kunmı çerçevcsindc. ADIL'ın [+göndergesell özelliği aıa tümce iç]nde biı
öncülün bulunması gcrcken Zırunlu Denetim (ZD) yap]lannda, [+adılsıl] özelliği ise tümce bağlamında
belirli bir öncül gerektinneyen Zonınlu Olmayan Denetim (ZOD) yapılannda görülür. Aşağıd.tki tümcc-
leı sıra_sıyla ZD ve ZoD'e örnektir:

(3) John; needs [ZDi tocall Matvj > ZD=John
John gerckiyoI Ç .uım* Mary
'John'un Mar.v'i araması gerekiyoı'

(6) John1 told Mary [ZDi to call Bill] > ZD- p1* 

'*"rn"'John söyledi MaD, Ç aramak Bill
'John M;ırl"e BilJ'i ıramasını söyledi.'
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mak için, Homstein Ad Öb€klerinin birden fazla anlamsalıol alabileceğini savunur. Bu şkilde Homsa-
in. kuram çerçevesindc ADIL'ı ortadaı kaldınp denctim yapıl.ırmı yükselme yapılanna indirgemeyi öne
ril. Homstein'in kurnmı çerçevesinde, aşagıda gdruldügü gıbi hem İİmek 171'ileki yükselme yapısı hem
de Ömek (8)'deki denetim yapısı AÖ-izi ile çözüm]enir:

(7) John1 seems [AÖ izii to like Maryl

John 8örünüyor Ç scvmek Mary
'John Maa'i sevmiş gibi görünüyor,'

(8) John; hopes lAÖ-izii to like Mary]

John umuyor Ç sevmek Mary
'John Mary'i sevmeği umuyor,'

Homstein ( l999. 200l) ve Bo€ckx & Homstein (2003, 2(n4), zorun]u olmayan denetim yapılannda
ki boş ulamın ise, İtalyanca, İspanyolca vb. 4.11düşüren dillelde görülen ve gijnilergeleri eylemler üze-
rinde bulunan kişi uyum eklerince belirlenen odıi(=pro) gibi olduğunu vaI sayal Başka bir deyişle. yö
neıim vc bağlama kuramlnda ZoD olar.ü değerlendirilen Ömek 1oa)'dıki boş ulırn. Homstein'in kuıı-
münda (9b)'de görüldüğü gibi arlıi 'o eşdeğeıdir:

(9) a. [ZoD to study synta\l is fun - Y&B Kuramı

Ç çıılışmak sözdizim K cğlcnceli
'Sözdizim çahşmak eğlcncelidir.'

3. Taşıma teınelİ denetim kuran ruı Tiirkçe denetim yapılaruıa uygulanma.sı
Homstein'in taşıma tcmel]i denetim kulamının Tiİkçeyc uygu],ınmasına baktığımızda, bu kurıunın

basit özne ve nesnc zorunlu denetim yapılarına kolaylıkla uygulanabildiğini görürüz:

ı l0) a. Johnı |ADIL; gilmek] i.ıilor . /,orunlu Öznc Dencıimi
b JUhn| [ AÖ-izlI giımek] isıi)orA]

Yukandaki tümcelerde Ömek (10), zoruniu iizne denetim yapısına. Ömek (l l) ise zoıı.ın]u nesne de-

netim yapJs]na ömektir. (a) tümceleri bu yapılann Yönetim ve Bağlama Kuramı'ndaİi çözümlemesini,
(b) tiimceleri ise Homstein'in L§ma temelli denetim kııramındııki çözümlemesini göstermektedir.

Homstein'in kunmı doğrultusunda ( l0b)'yi şu şekiJde çözümleyebiliriz: Jolıı önce gitmek eylemi ile
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b. [,rdıi to study SynLaı] is tun * Homstein (1999. 200l)

Ç çalışmak sözdizim K eğlenceli
'Sözdizim çalışmak eğlencelidir.'

(l l) a. John Maryl'i [ADILIgitmeyel zorladı.-> zorunlu Nesne Denetimi
b. John Maryi'i lAÖ-izii gitmeye] zorladı.A]



birleşip onun öznesinin anIamsal rolünü al]f. Ardlndan ana tiimceyc yükselip istemck eyJeminin iiznesi

nin aı amsal folünü alır. Bir öğenin birdcn fazla aılamsıİ ro] alabildiğini var sayanak (l lb)'yi de aynı

şekilde açıklayabilir, Maıl'nin önce "gitmek" cy]eminin öznesinin an]amsal rolünü sonra diı zorlamıık

cyleminin konu rolünü aldığını söylcycbiliriz.

3.1 Türkçe ZD yapılannda ayrık öncüller
Homstein'jn kuram] görünüşte Türkçeyc uygulanabilir giizükse de Türkçc denetim yapıları. taşıııa

tcmelli denetim kuramı açısından sorun oluşturabilecek ömekler içeİmektedir.

Homstcin'in önerdiğidenctim kuİamı. taşıma temelliolduğu için Zonınlu dcnctim yapılannda aynk

önçül kullüıımı mümkün değildir. Bir başka deyişle Önıek (J2)'de görüidüğü gibi. bir b<ış ulam aynı an-

da birden fazla öncülle eş imlenlenemcz:

(l2) *Johnitold Maryi [ADILi+j to leave to8ethcr]

John Söyledi M.u} Ç gitmek biİlikte
'John Mary'e birliktc gitmeği önerdi.' (Homstein. 2ü)l:3l )

ingilizce'deki bu durumun tersine Türkçede aşağrdaki tümcelerde görüldüğü gibj zonınlu deüreti]ı

yapılımnda scssiz ADlL'ın ayrık öncül]ü okumasına izin verilir:

(l3) John; Maryl'i [ADILi+j birlikte Syntax çalıŞmayal ikna etti,

(1,1) John1 Mary.,'i ırtık [ADIL11J birbirlerinc saıqmamaya] ikna etti.

Hom\ıein bu ıur öm(k lerdeki bu) ulrml. ıek hir AJ ÖbcPt'nin ıa5lnmbı .Jnucu nlu)mu) blı Ad Öhe-

ği izi oltn"İ gördüğündcn ve iki farklı Ad Öbell'nın i]) nı konumJa hırleşmesı mümkün ol.unayacağın

dıuı, Homstcin'in kuramı bu tür aynk öncül okumalannı açıklayıun:z.

(15) Johni Marrj'i lAÖ,izii birlikte Syniax ça]üşmayal ikna ctti

(16) John1 Mary;'i arık |AÖ-izi1*; birbirlerine sataşmamayal ikna etti

+.z]{

Aslında ayrık öncüJ okunıalıuı sadecc Türkçeye özgü biü,durum değildir ve bu tür ömekleıi Ingiliz

cc'de de bulmak olasıdır. Bu ise. Homstein'iır kuramının aynk öncül okumalırnnın müınkün olduğu zo-

nınlu denetim yapılannı açıklıııakta yetersiz kaldığını gösterir:

(l7) Johnlpromised his sonj [ADlL;ltogoto üe movics

John s.iu rerdi onun ogul Ç'giımek İLC T sınema1:,

togeüer]
birlikte
'John oğluna sinemaya gitmeğe söz vcrdi,'

(Landau, l999: ,13)

3.2 Türkçe eklenti tiimcelerinde fxi irn]ernleme

Homstein k§ıma temelli denetim kuramında. İngilizcc'deki eş imlemlcııe olasılıklıırındıuı hareketle,



zaman bildiren ek]enti tümcclcrinin. nesneyi içeren Eylem Öbeği'nin üzerinde daia yüksek bir konum-
da tiimceye eklendiğini ve bu yüzden eklenti tümccsi içindeki boş ulamın nesne ile değilde, yi nızca öz
neylc cş-imlemlenebileceğini savunur. Öme!in aşa§ıdaiı İngılızce tümecıJc boş ulıunın sadece özneylc
eş-imlemlenebilir:

( ] 8) Johni heard Maryj [before ADlLi4* leaving üc nxıml
John duydu Mary önce çıkma T oda
'JohnMııry'iıtadanç:kmadanduydu.' (Homstein, l999:88)

Türkçedeki dcnetim yapllannda isc ömck (l9)'da görüldüğü gibi heün öznc hcm de nesne eklenli
tümcesindeki boş ulamı dcnctlcyebilir:

( l9) JohnlMary;'i I ADII-4 odadıın çlkmad.ur önce] duydu

I]u tiir ek]enti tüınceleri, Homstein'in stjylediğinin aksine, Tiirkçede eklcnti tümcesinin düa alt bir
konumuna eklenebildiğini ve ncsne denetiminin rnümkün olabildiğini göste.ir,

Ömek (l9) için mümktin olan nesnc denetimii okuma, Homstein'in öncrisi çeıçevesinde incelc-
nccck olursa eklenti tüırrccsinin eylem ile birieşmesinin, nesne tümceye eklenmeden önce olması ge
rekir, ancak ürctjci kuramda eyleınlcrin ilk önce nesneleıini seçtik]eri. bu yüzden de nesneleıin di-

ğcr tüm öğelerden daha aşağı konumda bulunan öğcler oldukliırı göİüşü genel kabu] giirınektedir
(Chomsky, l98l). Bu nedenle de (19)'da eklenti tümcesinin nesneden öncc cylem ile birleşmesi ku-
ramsai açıdan sorun oluşturınaktadır. Bir başka deyişIe, nesncniı, eklenti tümcesinden öncc evlem
ile birleşınesi gcrcktiği düşünülürse. Hornstein'in kuramı boş ADIL'ın ncsnc ile eş-imlemlenebildi-
ği bu tümceyi üretemez.

3.J Türkçede kısmi denetim

Landau (1999), ZD yapılarünı Tam Denetim (Exhaustive Control) ve Kısmi Denetim (Pallial Con-
troi) olm.t ızere iki gruba avınr. Tam Denetim'dc ADIL tiırnaıDlyla ana ttimce içinden bir öğe ile eş
göndergelidjr. Kısmi Denetim'de isc ADIL'ın göndergesi çoğuJluk ifadc cdcr. ADIL, ana tiimce içindcn
Zorunlu olarak bir öğe ile eş göndcımclidir. ama bu öğeye ek olarak konuşmacının zihninde bulunan da-
ha gcniş bir grubu da kapsar. Bir başka devişle. Kısmi Denctinı'de ADIL'ın göndergesi çıığuldur:

(20) The chair prefened [ADILI.. tıı meet at six]
T başlın ıercih.eııı Ç ıoPlanmik il c.lıt
'Başkan 6'd:ı ıı,plırımr) l ıertih Ctıj,

(Landau, 2000:l4)

Yukandaki tümccde ADIL'ın eş göndergcsi. sadece ılıe r,/ııır (başkaı)'ı değil konuşmacının ailın
dati diğer kişileri. ömeğin şirkcttc çalışaı belli bir grubu da içerir, Bu nedenle. buradali boş ulam
ADILla ile gösterilerek, tümcede krsmi denetimin olduğuna vc ADIL'ın göndergesinin çoğul olduğuna
işaret edilir.

Ömek (20)'deki gibi Kısmi Dcnetim yapılan Türkçede de bulunmaktadır. Aşağdaki ttimce Tükçe-
dc Kısmı Denetim'e ömcktiı:

(2l) Başkaı [ADIL i,. saat 6'da bulu§mayt] tercih efti
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3.4 Türkçede k-buprma zoruııluluğunun olmadrğ denetim yapılan
Gerck Yönetim ve Bağlama Kuram]'nda gerekse Homstein'in ti§ıma temellidenetim kuıamında, zo-

runlu denetim yapılarının k buyunna'yı geıektirdiği var sayı]ır, Bununla birlikte. Ömek (22)'den hare-

ketle. Luıdau (l999) ZD için k-buyurmanın gerekli olmadığını savunuı:

(22) Yesterday, it spoiled Mary;'s m(x)d [ADILj to listen to

dün Y bozdu Mtir1 pots moral Ç dtnlemek iLC
üe newsl
T haberler

'Dün haberleri duymak Mary'nin moralini bozdu.'

Türkçede de k buyuıma o]maksızın zorunlu denetim yapılanna izin verilir:

(23) [ADlLidün habcrleri dinlemek] Mary,;'nin canınü sıktı

Bu ömekte gijrüldüğü gibi. "Mary" ana tiimcedeki nesne öbeğinin içinde yer almakta vc bu yüzden

ADIL'ı k-buyurması olırsı <leğildir. Bu durumda bu yapılann bir AJ Öbegi hareketi sonucu oluştuğu söy

lençmez.

Homstein'in kuramına göre, Ömck (23)'te. boş ul.irn vc öncülü ar.Lsında k buyurma siiz konusu ol-

madığı ve "Mary". ADIL için yerel konumda bil öncül oluşturmadığı için bu tümcenin zorunlu dcnetim

yapısı olıırak ele alınmaması gerekir. Ancak bu tiimcede ADIL'ın öırcülü yalnrzca "Mar/'olabilir. Baş-

ka bir deyişle. tiimcc bir Zorun]u denetim ömeğidir ve Homstein'in kuramı için problem oluşturur,

35 Tiiırkçede ört'ıik denetim
Öniık Denetim yapılan, ADIL'ı denetim altında futan iiğenin tümce içindc bulunmadığı yapılardır

Aşağıdaki tümce Tüfkçeüle öftük denetime ömektir:

(24) [ADlLi ev sigofiadan para almak için] yakılmışı ve sonunda suçlular;

yakalaıdı.

Yukandakitiimccde rastgele denetim söz konu§u değildir, ADILbağlam içinde "suçlul.ır'ilc eş gön

dermelidil. Ancak öncül 'suçlular' ADIL ile aynı tümce içinde değildir.

Ömek (2,1), Homstein'in taşıma temelli kuramına göre çöZümlenecek oluna, ilk tiimcede boş ulam

için bir öncül yokfur, b4ka bir deyişle AÖ izinin oluşrurdugu zincırin baş kısııı bulunmamııktadrr,

(2,1)'teki boş ulam Homstein'in kuramı çeıçevesinde adıl olan* da incelenemez çünkü Türkçede adıl

eylem üzerinde kişi uyum ekleıi olduğu zaman ortaya çıkal (Komfilt 1984, Ozsoy ]987). Bu tümcedeki

boş ulamın Ömek (25)'tc üzeri çiz€lerek gösterilen Eden tarafından denetlendiği düşiinülebilir:

(25) IADII" ev sigortadan para almak için] suç{tı}e*taıı{+ndaa yakılmışı.

Böylece Ömek (24)'teki boş ulıırnın ijncülünü. Örnek (25)'teki Edefl'l içeren suçlular toraİündan ek
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Homstein'in tişıma ıemelli denctim kuramı, bu tür küsmi denetim ömcklerini açıklayamaz çünkü bu

kurama gij.c AÖ izi yatnızca öncülüyle eş-göndcnneli olabiliı. Kısni Denetim yapü]annda ise tiimcc

içinde bulunmayaİ kişiler de öncüle diüildir,



3.6 Ara özet
Özetle, Türkçedeki alnk öncüllü denetim yapılan, eş imlemlemenin mümkün olduğu eklenti tiimce-

leri, kısmi ve örtük denetim yapülan ve k-buyurmanln zorunlu olmadığı denetim ömekleri, Homstein'in
(1999, 200l) kuramı için problem oluşnırmııkta ve bu kuram Türkçe denetim yapılannı açıklamakta ye-

teısiz ka.lmaktadır, BiI son-raki bölümde Türkçedekı yükselme }Jpı]urınü AÖ-jzinin zorunlu olmadığlnı
gösteren ömeklere bakacağız.

(26) Johni seems |AÖ-izi; to be happyl
John görünüyor Ç o]mak mutlu
'John mutIu 8örünüyor.'

özne t özne

(27) Mary considen John; [AÖ-izi1 to be happy] Özne - Nesne
Mary Saİlyor John Ç olmak mudu
'Mary John'u mutlu San]yor.'

Aşağıda 8örüldüğü gibi, Homstein Zorunlu Özne dcnctim yapılaıını (26)'ya, Zorunlu Nesne l)ene-

tim yapılannl da (27)'ye paralel olarak inceler:

(28) Johnlwaıts |AÖ iziito be happy] özne - özne
(Özne Denetimi)

John istiyor Ç olıft* mutlu
'John mutlu olmak istiyor,'

(29) Mary told Johni [AÖ izii to go]A]
Mary Söyledi John Ç gitmek
'Mary John'a gitmesini söyledi.'

özne - Nesne
(Nesne Denetimi)

Homstein denetim yapılıırını yükselme yapılanna panlel olaıai incelemektedir ancak, Tiirkçedeki
yükselme yapılzırında AÖ Taşımasının zorunlu olmadığı görülmektedir (Aygen 2002, Öztirk 2$5).

(30) a. Senibaııa [AÖ-izi1 üz-ül-müş-sun] gibi görün ü}or sun Özne . Özne

b. bana [sen üz-ül-müş-siiİı] gibi görün üyor

Ömek (30a) ve (30b) eşit delecede dilbilgiseldir. (30a)'daki yükselme yapısında ana tümcede

26l

lenti ttimcesinin oluşfurduğu ve (24)'ün bu tiimcenin düşürülmesi sonucu oluşfuğu savunulabiliı. Bunun-

la bidikte zorunlu denetim okumasının bundan kaynaklanabileceği düşünüls€ de t]dyle bir tiiretim yine

de Homstein'in kuramü için sorun oluştunrr, çünkü bu yapıda da boş ulam ve öncülü arasında k-buyuI-

ma ilişkisi bulunmamaktadır.

4. Tiit,kçede yiikselme
İngilizce'de iki tür yüks€lme yapısı vard]r: (i) Özne konumundan Özne konumuna yükselme. (jt) Öı

ne konumundan Nesne konumuna yükselme.



"görün-" ey]emi üzerindc 2. tckil şahıs uyum eki bulunmaktadır, (30b.)'de ise aıa tiimcedeki eylemin
böyle bir uyum eki taşımaması bu tiimcede. Zımu Ötıegi'nın belirlelicisinin boş olduğunu gösteımek

tedir, (3ob.ü'dcki 2. tckil şahıs uyum ekinin yan tümcedeki "üZülmek" ey]emi üzerinde bulunması, yan

tıimce öznesi "sen"in ana ttimceye yükselmediğini sösterir. Bu da Türkçede yan tümcedeki öznenin zo

runlu olarrk iura tümccnin iiznc konumuna yükselmesi gerekmediğini göstermektedir.

Ömek (3l)'de gösterilen yan tiimcenin öznesinin belirtme durum eki aldığı yapılar. Türkçede Özne
konuınundan Ncsnc konumuna yükselme yapılan olank incelenmiştir (Komfllt, l977:George&Komfilt.
I08l: Zıdını Lnıplu. la971 Mü]rc. IaqR ıe Özto1. 2002ı. Ancit. A}gen ı2002ı ıe Özıürk ı2005ı bu

yapıLırda zorunlu bir yükselme duruınu olmadığını savunmaktadır:

(32) a. Cem lbu gece ise Ayşe-yi 8el-ecekl san-ıyor
b. *Cem Ayşe'yi [bu gece ise gel ecek] san lyor

Bruening (200J) konu öbeklerini. Jal»nca'da AÖ nşıması olmadığını göstermek için bir tcst olarak
kullanır, Aynı tcsti Ömek (32)'deki lümceyi kullanalak Türkçeye uygulayabiliriz,

Ömek (32a) şu aılıunı taşır: Her gece başka biri geliyor vc bu gccc ise Cem Ayşe'nin geleceğini sa

nryor, Bu tümcede, Ayşe'nin ana tümceye yükselip yükselmediğini anlamaİ için. (32b)'dc girrüidüğü gi-

bi Ayşe'yi y,ırı tümcenin 'ise' ıı]ıur konu öbcğinden sonra gctircbiliriz. Bunu yaptığrmrzda (32b)'de gö-

rüldüğü gibi tlimcenin dilbiigeselliği bozulur. Dolayısıyla, (32b)'nin dilbilgisel olmayışı bize b€lirtme du

ıum cki alan Ayşe'nin ana tümceye çıkmadığını gösteril.

Özet olarak Türkçede Özne Özne verı Özne Netnc yüksclmc 1:ıpıları İngilizce'deki gibi zorunlu

bir haıeket sonucu oluşmaz, Bu durum da denetimi açıklamak için yükselme yapüliuını temcl a]an Hom
stcin'in kurırmünın Tiirkçeye geçcrliliği açısından problem oluştuı,ı]r.

5. Sonuç
Üçüncü b<ilümdc incclediğimiz, ayrık öncül tıkumasının müürüün olduğu denetim yapıları, Türkçe

eklenti yapılannda hem özne hem de nesneyle eş imlemlemenin mümkün oluşu, Türkçcde kısmi ve ör
tük denetimin olabilmesi ve denetim yapılannda k buyurma Zorunluluğunun olmayışı, Homstein'in taşı-

ma temelli denetim kuramı için sorun oluşturur. Bunun y:ırrında, diirdüncü kjlümde gördüğümüZ ve

Tiirkçede zorunlu yükse]me yapılımnın olmadığını kluııtlay.ul ömekler. Homstein'in önerdiğigibi. dene

timi yükselme yaPılanndaki AÖ taşımasına benzer şekilde çözümleyen bir kuramın. yükselmenin zorun-
lu olmadığı Türkçeye uygulıuııunayacağını gösterir. Dıüa geniş bir çcrçcvedcn baktığümızda ise Homste
in'in kuramının Türkçe'ye uygulaıamayışı, bu kunmın diller arası geçerliliği açısındıuı soru işarcti uyan-

dırır.
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(3l) Ccm [Ayşc-yi gitti] sanryor,
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