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A-binding
A-bağlama
A'-binding
A'-bağlama
A-zinciri
A-chain
A'-zinciri
A'-chain
A-position
A-konumu
A'-position
A'-konumu
kabul edilebilirlik
acceptabilitiy
bulunabilirlik
accessibility
accessible subject/sUBJECT bulunabilir özne/ÖZNE
-(y)I durumu; tümleç durumu
accusative case
yandaşlık
adjacency
belirteç imsi
adjunct
adjunction
ekleme
uyum
agreement
artgönderici
anaphor
öncül
antecedent
öncül zinciri
chain
öncül yönetimi
govemment
bölünmüş öncül
split
anti-c-command
karşı-K-buyruğu koşulu
condition
arb(itrary) interpretation
serbest yorum
A-denetimi
argument control
Avoid Pronoun Principle Adıl Dışlama İlkesi
engel
barrier
derin yapısal üretim
base generation
derin yapısal tam yansıma
base maximal
projection
derin yapı konumu
base position
ikiye çatallaşma
binary branching
bağlama
binding
bağlama kuramı
binding theory
tıkayıcı ulam
blocking category
sınırlama
bounding
sınırlayıcı boğum
bounding node
çatallaşan boğum
branching node
c-command
k-buyruğu
durum
case
absorption
durum emmesi
soyut durum
abstract case
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assigner
filter
inherent case
marking
category label
clausemate condition
coindex
coMP-fılter,

doubly-fılled
complementizer
complement
complete functional
complex (CFC)
control
deletion

durum verici
durum süzgeci
doğal durum
durum imleme (si)
ulam adı
aynı-tümce koşulu
eşdizin
çift doldurulmuş TÜM-süzgeci
tüm(leyici)
tümleç
tam işlevsel kitle (TIK)
denetim
silme

descriptive adequacy
dominance
embedding principle
empty category
Empty Category
Principle
empty operatör
exceptional case
marking (ECM)
explanatory adequacy
expletive

betimleme yeterliği
üstünlük
içeyerleşim ilkesi
sessiz ulam
Sessiz Ulam İlkesi

entended projection
principle
extraction
extraposition
feature
gamma-marking
governing category

genişletilmiş yansıma
ilkesi (GYİ)
çıkarma
dışakaydırma
özellik
gamma-imleme
yönetici ulam
yönetim
yönetici
yönetilen

govemment
govemor

govemee
head
i-within-i filter
implicit argument
inflection (INFL)
inheritance

IP
L-marking
landing site
left dislocation
lexical
logical form (LF)
licensing

sessiz işleyici
olağanüsü durum imlemesi

açıklama yeterliği
doldurucu

baş
i-içinde-i süzgeci
anlaşılan
çekim (Ç)
kalıtım
çekim öbeği (ÇÖ)
M-imleme
konma noktası
sola kay(dır)ma
sözcüksel
mantıksal biçim (MB)
izin verme

O zsoy

local processes
locality constraints
m-command
maximal projection
minimality
move-a
movement
cyclic
head-to-head
vacuous mov.
null element
operatör
parameter
parasitic gap
phonetic form
phrase structure
pleonastic it
precedence
predicate
prepose

yerel süreçler
yerel kısıtlamalar
m-buyruğu
tam yansıma
en küçüklük
a-yer değiştirmesi
yer değiştirme
dolanımsal yer değiştirme
baştan-başa yer değ.
boş yer değ.
boş öğe
işleyici
değiştirgen
asalak boşluk
sesbilgisel biçim (SB)
öbek yapısı
gereksiz it
öncelik
yüklem
öneyerleştirme

pro
pro- drop parameter
projection
quantifier
raising
referential expression
(R-expression)
representation
rewrite rules
S-structure
sisterhood
specifıer
........head agreement
specifier position
split antecedents
strong crossover
structural relation
subcategorization
subjacency
subject-object asymmetry

adıl
adıl -düşürme değiştirgeni
yansıma
niceliyici
yükseltme
gönderge birimi

PRO

ADIL

taslama
yeniden yazım kuralları
yüzeysel yapı
kardeşlik
belirleyici
belirleyici-baş uyumu
belirleyici konumu
bölünmüş öncüller
kuvvetli kesişme
yapısal ilişkiler
altulamlama
alttaşlık
özne/tümleç benzeşmemesi

subject/suBJECT

özne/ÖZNE

superiority condition
surface form
target of movement
theta criterion

büyüklük koşulu
yüzeysel biçim
yer değişim hedefi
Q-ölçütü
iz

trace
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intermediate
X-bound
trigger
understood argument
universal grammar
visibility
wh-movement
wh-absorbtion

ara iz
X-sınırlanmış
dürtü
anlaşılan
evrensel dilbilgisi
görünürlük
Ne-yer değiştirmesi
Ne-emmesi

