Section 1: Dilbilgisi - Referans

Relative clauses aynı zamanda adjective
clauses olarak da adlandırılır. Sıfatlar isimleri
nitelendirdiklerine
göre
relative
clause
(adjective clause) da mutlaka önüne geldiği
ismi nitelendirir. Dolayısıyla bir relative clause
cümlesi oluştururken mutlaka önünde bir noun
(isim) olması gerekir.
Relative clause iki cümleciği birleştirip tek bir
cümle yapar. Dolayısıyla iki cümleciği birleştirmek
için bir bağlaca ihtiyaç olacaktır. Relative clause’
da iki cümleyi birleştirmek için kullanılan
bağlaçlara relative pronouns denir.

- I know the girl who works for an international
company.
(Uluslararası bir şirkette çalışan kızı tanıyorum)
2. HOW DO WE USE RELATIVE PRONOUNS?
(BAĞLAMA ZAMİRLERİNİ NEREDE KULLANIRIZ?)
who; sadece insanlar için
which; hayvanlar ve cansız varlıklar için
that; insanlar, hayvanlar ve cansız varlıklar için
whom; sadece insanlar için
whose; insanlar, hayvanlar ve cansız varlıklar için
sahiplik gösteren isimlerle
where; şehirler, yerler vs. için
when; zaman gösteren isimlerle (tarih, gün, yıl,
vs.)
why; sebep gösteren isimlerle

1. RELATIVE PRONOUNS
(BAĞLAMA ZAMİRLERİ)
who, which, that, whom, whose, where, when,
why

Relative clause’lar anlamlarına göre ikiye
ayrılırlar;
A: DEFINING RELATIVE CLAUSES
B: NON-DEFINING RELATIVE CLAUSES

Örnek;
- I know the girl. (main clause)
- She works for an international company.
(dependent clause)

3. DEFINING RELATIVE CLAUSES (TANIMLAYAN İLGİ
CÜMLECİKLERİ)
De ning relative clause’lar önüne geldiği isimleri
nitelendirirler. Dolayısıyla tanımlanan isim için
çok önemlidirler. Relative clause cümle içinden
atılırsa anlamda bozulma olur.
Relative Clauses yapılarına göre de ikiye ayrılırlar;
I. Subject relative clause
II. Object relative clause

Bu iki cümleyi bir relative pronoun kullanarak tek
bir cümleye dönüştüreceğiz. İlk cümleyi (I know
the girl) ana cümle olarak adlandırdık. Çünkü
bu cümleyi tek başına okuduğumuz zaman
kafamızda bir anlam canlanmaktadır. İkinci
cümleye ise (She works for an international
company) bağımlı cümle dedik. Çünkü tek başına
okunduğunda bir anlam ifade etmeyecek, birinci
cümle ile bir anlam kazanacaktır. Bunları uygun
bir relative pronoun kullanarak bağlayacağız ve
tek bir cümle haline getireceğiz. Relative clause’
lar isimleri nitelendirdikleri için ilk adım ana
cümledeki ismi bulmak olacaktır (girl). Dolayısıyla
relative clause’u girl’den sonra oluşturmamız
gerekmektedir.

3a. SUBJECT RELATIVE CLAUSES (ÖZNE DURUMUNDA
İLGİ CÜMLECİĞİ)
Örnek 1;
- The author has sold millions of books worldwide
= main clause
- He wrote about global warming = dependent
clause
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Yukarıdaki örnekte ilk adım ana cümledeki ismi
(noun) bulmak; the author. Dependent clause
ise bu ismi tanımlayan cümlecik olacaktır.
- The author who wrote about global warming
has sold millions of books worldwide.

- The book which I bought last week is missing=
subject relative clause değil.
(Geçen hafta aldığım kitap kayıptır.)
3b. OBJECT RELATIVE CLAUSES (YÜKLEM DURUMUNDA İLGİ CÜMLECİĞİ)
Örnek 1;
- The expert claims that the unrest-stricken
country is teetering on the verge of an economic
crisis.
- I watched him on TV last night.

Bu cümlede “who” dependent clause’daki “he”
yerine kullanılmıştır. “He” ise cümlenin öznesi
(subject) dir. Dolayısıyla bu cümle bir subject
relative clause’ dur. Bu cümlede “who” yerine
“that “pronoun’u da kullanılabilir.

- The expert who I watched on TV last night claims
that the unrest-stricken country is teetering on
the verge of an economic crisis.
(Geçen gece televizyonda seyrettiğim uzman
kargaşa içindeki ülkenin ekonomik krizin
eşiğinde olduğunu söyledi.)

- The author that wrote about global warming has
sold millions of books worldwide.
(Küresel ısınma hakkında yazan yazar dünya
çapında milyonlarca kitap sattı.)
Örnek 2;
- The new PC has sold millions so far.
- It just came out last week.

Üsteki cümlede “who”dependent clause’daki
“him” yerine kullanılmıştır. “Him” ise cümlede
tümleç (object) durumundadır. Dolayısıyla
bu cümle bir object relative clause’dur. Bu
cümlede “who” yerine “that“ ya da “whom” da
kullanabiliriz.

- The new PC which came out last week has sold
millions so far.
(Geçen hafta çıkan yeni PC şu ana kadar
milyonlarca sattı.)

- The expert that I watched on TV last night claims
that the unrest-stricken country is teetering on
the verge of an economic crisis.
- The expert whom I watched on TV last night
claims that the unrest-stricken country is
teetering on the verge of an economic crisis.
Ya da cümle bir object relative clause ise relative
pronoun cümleden atılabilir.
- The expert I watched on TV last night claims
that the unrest-stricken country is teetering on
the verge of an economic crisis.

Ya da;
- The new PC that came out last week has sold
millions so far.
Öyleyse subject relative clause’larda “who” ya
da “which” yerine “that”’ de kullanılabilir. Bu
pronoun’lar cümleden atılamazlar. Bir cümlenin
subject relative clause olup olmadığını anlamanın
basit yolu; eğer relative clause cümlesi bir clause
ile başlamıyorsa o bir subject relative clause’dur.
Örnek;
- The book which is on the desk is Jane’s= subject
relative clause
(Sıranın üzerindeki kitap Jane’indir.)

Örnek 2;
- The building attracts the attention of tourists.
- The municipality restored it.
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- The building which the municipality restored
attracts the attention of tourists.
- The building that the municipality restored
attracts the attention of tourists.
- The building the municipality restored attracts
the attention of tourists.
(Belediyenin restore ettiği bina turistlerin
dikkatini çekiyor.)

- The lm whose director died while he was
shooting the lm was released last week.
(Filmi çekerken yönetmeni ölen lm geçen hafta
gösterime girdi.)
Whose hem canlılar hem de cansızlar için
kullanılabilir. Cümleden kesinlikle atılamaz.
Whose’dan sonra mutlaka başka bir isim (noun)
gelmelidir.

Dolayısıyla object relative clause’larda “who”
yerine “that” veya “whom”, “which” yerine “that”
kullanabiliriz. Ya da pronoun’u atabiliriz. Bir
cümlenin object relative clause olup olmadığını
anlamanın kolay yolu; eğer relative clause
bir clause ile başlıyorsa o bir object relative
clause’dur.

3d. RELATIVE CLAUSES WITH A PREPOSITION
Örnek 1;
- The girl said she would never marry me= main
clause
- I am in love with her= dependent clause
Bu cümleleri relative clause olarak birleştirirsek
aşağıdaki gibi cümleler oluşturabiliriz.
- The girl who I’m in love with said she would
never marry me.
- The girl whom I’m in love with said she would
never marry me.
- The girl that I’m in love with said she would
never marry me.
- The girl I’m in love with said she would never
marry me (object relative pronoun)
(Aşık olduğum kız benimle asla evlenmeyeceğini
söyledi.)
Bu cümlede görüldüğü üzere bir preposition
bulunmaktadır; with. O zaman şöyle bir cümlede
oluşturabiliriz.
- The girl with whom I’m in love said she would
never marry me.

- The book which is on the book is Jane’s= object
relative clause değil
- The book which I bought last week is missing=
object relative clause.
3c. WHOSE
Whose sahiplik gösterir. Dependent clause’daki
possessive adjectives (my, your, his, her, its, our,
your, their) yerine kullanılır.
Örnek 1:
- The politician apologized.
- His speech prompted a wide spread violence in
the country.
- The politicians whose speech prompted a
widespread violence in the country apologized.
(Konuşması ülkede büyük bir şiddete sebep olan
politikacı özür diledi.)

Bu cümlede preposition’ı, pronoun’un önüne
kullandık. Bu durumda sadece whom kullanabiliriz. Who veya that kullanılmaz. Pronoun’
da cümleden atılamaz. Bu şekilde bir cümle
oluşturmak için relative clause’un, object relative
clause durumunda olması gerekir.

Bu cümlede “whose”, dependent clause’daki
“his” yerine kullanılmıştır.
Örnek 2;
- The lm was released last week.
- Its director died while he was shooting the lm.
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