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( 76000 )

(background)

SOV 2

SOV
SOV

Eser Emine ERGUVANLI The Function of Word Order in Turkish Grammar, University of 
California Press, 1984

In terms of word-order typology, Turkish has been and is correctly classified as a rather rigid 
SOV language; that is, given this fact about Turkish, we can to a great extent predict the 
constituent order in certain constructions. Frequently, however, the sentence structure in the 
language (both written and spoken), differs from the canonical SOV order. (ERGUVANLI, 1984, 2) 

                                                          
1 A 19202015 

( 19
22 Ye im AKSAN Mustafa 
AKSAN
2 GÖKSEL & ÖZSOY (2003) 1144: Turkish is an SOV language with permutations to this basic order also being allowed. 

KORNFILT KORNFILT (2005) 163: Turkish is known to be a 
free word-order language. KILIÇASLAN KILIÇASLAN (2004) 
717: Turkish is a very flexible language in terms of word order variations. 



Dan I. SLOBIN 500 2-3 14 100
1 3

1

SOV 46 % 48 %
OSV 7 % 8 %

S,O
 53%,  56% 

SVO 17 % 25 %
OVS 20 % 13 %
VSO 10 % 6 %
VOS 0 % 0 %

S,O
 47%,  44% 

1 2
(SOV, OSV)

(SVO, OVS, VSO, VOS)
SLOBIN 2

2 1

SOV devrik cümle
D ZDARO LU

Yüklemi sondan öne alınmı  yargılı anlatıma devrik tümce denir. 
Yüklemin sonda bulunmamasına bakarak devrik tümceyi «kuralsız tümce», «yanlı

tümce», «bozuk tümce» sanmamalıdır. Devrik tümce, düz tümce gibi, bir anlatım türüdür; 
belirli bir düzeni ve kuralları vardır. 

Kaldı ki, devrik tümce, Türkçenin yabancısı de ildir. Yapılan ara tırmalara göre, 
yinelemeler dı ında, O uz Ka an Destanı’nda 4, Orhun Yazıtları’nda 2, Dede Korkut 
Kitabı’nda 61, Kabusname Çevirisi’nde 273, A ıkpa azade Tarihi’nde 165 devrik tümce 
bulunmaktadır. (D ZDARO LU, 1976, 250) 

(devrik tümce)

(düz tümce) 1

                                                          
3 ERGUVANLI (1984) 2 Dan I. SLOBIN and Thomas G. BEVER (1982)



O uz Ka an Destanı 4 Orhun Yazıtları 2 Dede Korkut Kitabı 61
Kabusname 273 A ıkpa azade 165

D ZDARO LU

Tahir Necat GENCAN

GEL GÜZEL KONU MALARDA TÜMCE
4

(devrik cümle) (düz cümle kurallı cümle)

SOV

1

Claire BLANCHE-BENVENISTE

Le préjugé est très fort: pour qui n’a pas une longue expérience de l’oral (ou des textes anciens 
écrits sans ponctuation): les productions orales seraient dépourvues de grammaire et ne seraient 
organisées que par des enchaînements discursifs assez flous. Il serait donc indispensable de les 
amender avant de pouvoir les analyser. BLANCHE-BENVENISTE (2005) 49. 

                                                          
4 Geli igüzel konu malarda an, düzenle u ra mayı gerekli saymaz, u ra maz. Onun için bu tür konu malarda söcüklerin 
sıralanı ı, dü üncelerin, anlamların do u  sırasına göre olur. GENCAN (1979) 114. 



topic focus (background)
5 1

1

KILIÇASLAN

6

ERKÜ ERGUVANLI (1984)

A: Murat nerede?
B: Galiba Murat okula gitti.

B Murat galiba
7

A: Kitabı kim okudu?
B: Ahmet okudu kitabı. 8

B kitabı

                                                          
5 KILIÇASLAN (2004) 718 (background) tail

SEVER VALLDUVÍ (1990) SEVER (2003) p.1028
HOFFMAN (1995) 129

6 KILIÇASLAN (2004) 754: “Turkish does not employ any syntactic strategy to mark the informational status of a sentence 
element” (...). 
7 ERKÜ (1983) 108
8 ERKÜ (1983) 136. kitabı A B



A: Bahçede kim bir köpek gördü?
B: Bahçede Oya bir köpek gördü.
C: *Bahçede bir köpek Oya gördü. 
D: *Bir köpek bahçede Oya gördü. 9

A B
Oya

C D

A. Kaç ki i geliyor?
B. Üç buçuk mu demeli, bir tane de ufak çocuk. Antalyada evinde kaldı ımız aile. Onlar 

stanbula geldi Bayrama, yarın gidiyorlar. 
3 1

10

Bayrama 2
stanbula

Bayrama geldi
GÖKSEL ÖZSOY

focal accent
11

ERKÜ (1983) ERGUVANLI (1984)
KORNFILT (1997) GÖKSEL & ÖZSOY (2000) (2003) SEVER (2003) KILIÇASLAN (2004) GÖKSEL

& KERSLAKE (2005) NAK PO LU (2009)

                                                          
9 KILIÇASLAN (2004) 721. 
10 ERGUVANLI (1984) 63. 
11 GÖKSEL & ÖZSOY (2000), (2003). 



2009
2009 12 12

23 2

2 2009 

( )
1 2

001 39:39 6458 HD SA
002 18:27 2782 HD SA
003 1:03:14 5739 ZO SA
004 15:32 2226 BY SY
005 11:06 1627 1 AD AA
006 16:34 2939 2 AD AA
007 20:18 3652 AD AA
008 16:32 2213 MC IY
009 18:36 2331 MC IY
010 11:59 1417 BY MÖ 
011 17:18 2419 BÖ ZS
012 21:32 2858 BÖ ZS
013 23:35 3710 AB SP
014 21:38 1911 BS YA
015 21:33 2215 BS YA
016 21:24 3275 NE ES
017 20:19 3040 AM YA
018 20:26 3609 AB SP
019 21:38 3587 MM ÇH
020 20:35 3229 MM ÇH
021 36:34 5111 MÖ BY
022 25:04 4636 AA FD
023 27:36 4954 AA FD

8 51 09 75938      

                                                          
12  Selim YILMAZ  Arsun URAS YILMAZ 2



12 2 11 25
18 7 3

3 13

(?), (!)  

-

#, ##, ###

Ooo, aaa  yook haayır

( . )  

(…..)  

______  

e (eee)  

m (mmm)

{…..}   hava güzel {bugün} = bugün hava güzel. 

[…..]  

<…..>  

*…..*  

Xxx 

%.....%  

AA20- [gülme] # ya spanyolca da ö renicez (ö recene iz) {seneye} onun için de ayrıca hem 
heyecanlıyım hem de mutluyum # sonuçtaa mezun oldu umuz zaman üç dilimiz olucak 
(olacak) {bu ya ta} ve bence çok büyük bi(r) geli me olucak (olacak) {bu} <yaani> 
Türkiye gibi bi(r) yerde e bu genç ya ta üç y(.) üç dili ö renmek # kolay de il {aslında} 

AA20- [ ] #  { }
 # 3  { }

 { }  3.. 3
 #  { } 14

                                                          
13 YILMAZ (2006) pp. 202–205
14



AA20 AA 20
[  ] [gülme] (  ) 

ö renicez  olucak 
 (ö renece iz) (olacak) 

# ## <  > 

y(.) 
yaani yani bi(r) 

bir {  } 
{seneye} {bu ya ta} {bu} {aslında} 

 ö renicez ( ) olucak de il

2009 76000
{  }

2009
15

{  }

AD13- anla ılacak ekilde vee gaayet de iyi konu uyo(r) <zaaten ey olabili(.)> Fransızca
yazmasını bilmiyo(r) {ama} <evet> 

AD13- 
 { }

ES35- (...) ## Fransızlar böyle mi (?)16 # hani bilmiyorum tam olarak ya antılarını ben de 
bilmiyorum {ama} # hani imdi bildi imiz kadarıyla # hani ne biliyim belki hobileri 
vardır (...) 

ES35- (...) ## (?) # 
 { } #  # 

(...) 

                                                          
15 1

16 (?) 



NE45- (...) ## hani mesela dü ün bizim ülkemizde de çok önemli çok ünlü yazarlar var {ama}
sonuçta yurtdı ında da çok iyi yazarlar var 

NE45- (...) ## 
 { }

{ama} AD AA  <evet>
AD {ama} bilmiyo(r)

2 ES35 {ama} ES
{ama} bilmiyorum

3 NE45 {ama}
var sonuçta

3

2 1

AA22- evet Bursalılar daha farklı konu uyo(r) {aslındaa} # mesela ne yapıyorsun yerine naa(.) 
naapıyon (ne yapıyorsun) mesela <naapıyon (ne yapıyorsun)> mesela napıyo(r)sun (ne 
yapıyorsun) de il de naapıyon (ne yapıyorsun) geliyon mu (geliyor musun) gidiyon mu 
(gidiyor musun) {falan} 

AA22-  { } #
 naa(.) naapıyon ( ) naapıyon

napıyo(r)sun naapıyon
geliyon mu gidiyon mu { }

ÇH28- kesinlikle # ve ben de dü ünmüyorum {aslında ileride evime televizyon almayı} # 
ÇH28-  # { } # 

aslında
aslında konu uyo(r)

2 aslında ileride almayı
dü ünmüyorum

almayı



 ben de dü ünmüyorum {aslında ileride evime televizyon almayı}
aslında

 ben de dü ünmüyorum {ileride evime televizyon almayı}
aslında ileride

 ben de dü ünmüyorum {evime televizyon almayı}
aslında, ileride, evime

 ben de dü ünmüyorum {televizyon almayı}
evime, televizyon, almayı

 * ben de dü ünmüyorum {aslında ileride} 17

aslında, ileride, televisyon, almayı
 *ben de dü ünmüyorum {evime}

aslında, ileride, evime, almayı
 *ben de dü ünmüyorum {televizyon}

televizyon almayı

televizyon almayı -yı
238

566

2009 18

1 8 84.98% 4
2

                                                          
17 * 
18 1



4
 token %   token % 

1. 149 26.33% 8. 34 6.01% 
2. 68 12.01% 9. 22 3.89% 
3. 61 10.78% 10. 19 3.36% 
4. 47 8.30% 11. 17 3.00% 
5. 45 7.95% 12. 14 2.47% 
6. 40 7.07% 13. 7 1.24% 
7. 37 6.54% 14. 6 1.06% 

2

(token) (type)
TTR(Type/Token Ratio)

Guiraud 2009
Guiraud 5

5 19

Guiraud token type  Guiraud token Type 
8. 1.92 22 9 1. 

4.92 45 33 
9. 1.89 7 5 

2. 4.81 47 33 10. 1.54 34 9 
3. 4.10 149 50 11. 1.11 40 7 
4. 3.44 19 15 12. 0.73 68 6 
5. 3.40 17 14 13. 0.53 14 2 
6. 3.33 61 26 14. 1.22 6 3 
7. 3.12 37 19  566 238 

                                                          
19 token type

aramız-a - aramız bekledi imizi beklemek
çocuk çocuk-lar - type



26.33% 12.01% 10.78% Guiraud 4.10, 0.73, 3.33
Guiraud

2009

ERGUVANLI (1984) 2009
(artık, belki )

20 3

1 açıkçası
 (11), aslında (17), esasında (3), gerçekten (5), 

hakikaten (2) 2009
6

6
token Type 

1. 42 artık (5), belki (5), herhalde (5), sanki (3), zaten (8), etc. 
2. 41 açıkçası (11), aslında (17), esasında (3), gerçekten (5), hakikaten (2), etc. 
3. 25 birbirinden (1), -ken (2)21, sonra (2), imdi (2), zaman (6), zamanda (2), etc. 
4. 14 bence (12), kanımca (1), sence (1) 
5. 14 mesela (14) 
6. 12 biraz (7), etc. 
7. 1 a a ı (1) 

149 (  )

                                                          
20 ERGUVANLI (1984) 63. 
21 -ken
zamanda -da



HS142- (...) # ben o yüzden buraya indim {açıkçası}22

HS142- (...) #  { }

AA20- (...) # kolay de il {aslında}
AA20- (...) #  { }

MM27- (...) # ama kullanmak zorunlu mu {gerçekten} (?) 
MM27- (...) #  { } (?) 

2 point of view 23

bence (12), 
görü ü (1), kanımca (1), sence (1)

ES27- (...) ## bunları anlamak gerçekten hani ee ## bizim boynumuzun borcu {bence}
ES27- (...) ##  ##  { }

BY1 – (...) ee bunlara bunlara bi(r) düzen getirilmesi gerekiyo(r) {kanımca} # 
BY1- (...)  { }

IY6- (...) evet peki bu çeviri ö retilebilen bi(r) ey mi ya da e ö renebilece imiz bi(r) ey mi 
{sence} (?) 

IY6- (...) 
 { } (?) 

3 mesela (14)

NE43- (...) # Türkçeye de Fransızcadan geçen kelimeler var {yani ee kariyer gibi mesela}
NE43- (...) #  { kariyer (= 

carrière) }

NE43 3

                                                          
22 açıkçası
23



24

HS142 BY1 NE43 {açıkçası}
{kanımca} {yani ee kariyer gibi mesela}

HS142- (...) # ben o yüzden buraya indim 
BY1 – (...) ee bunlara bunlara bi(r) düzen getirilmesi gerekiyo(r) 
NE43- (...) # Türkçeye de Fransızcadan geçen kelimeler var  

3

7 yani
70.59% yani

yani

7
 token % Type 

1. yani 48 70.59% aslında yani (2), ben yani (1), yani (42), etc. 
2. de 10 14.71% bu defa da (1), belki de (1), ben de (1), orada da (1), etc. 
3. ama 7 10.29% ama (7) 
4. 3 4.41% çünkü (1), hatta (1), yoksa (1) 

68   

de GÖKSEL & ÖZSOY (2003)
de de 2 25

2009

                                                          
24 “The types of constituents that are most commonly backgrounded are definite noun phrases and adverbials.” GÖKSEL and 
KERSLAKE (2005) 399. ERGUVANLI (1984) HOFFMAN (1995) KURAL (1997) GÖKSEL (1998)
KORNFILT (2000) KILIÇASLAN (2004) 727-729. 
25 GÖKSEL & ÖZSOY (2003) 1148. 



AA82- onlar da ö retirken ö reniyorlar {belki de}
AA82-  { }

AA141- evet korkunç bi(r) hızlı dü ü  var {or(a)da da}
AA141- 26  { }

AD20- a evet onu söylicektim (söyleyecektim) {ben de}
AD20-  { }

ZO236- böyle koyalım {bunu da}
ZO236-  { }

de 5
27

AD20 a evet ben de onu söylicektim de ben

AA82 AA141 belki or(a)da

ZO236 böyle bunu da koyalım de bunu
GÖKSEL & ÖZSOY (2003) de

28

8
-de/da/ta token  -de/da/ta token 

1. sonuçta 8  8. içerisinde 2 
2. Türkiye’de 8  9. içinde 2 

 10. normalde 2 3. bu konuda (5), her konuda (1), 
bu konularda (1) 

7
 11. okulda, okullarda 2 

4. o ekilde (2), ekilde (4) 6  12. sayede, sayesinde 2 
5. burada 3  13. 14
6. orada 3  61
7. çeviride, çevirisinde 2    

                                                          
26

27 GÖKSEL & ÖZSOY (2003) 1144. 
28 GÖKSEL & ÖZSOY (2003) 1148. 



8 -de/-da/-ta Türkiye’de
burada okulda orada sonuçta

bu konuda normalde , sayede, sayesinde
o ekilde

{  }

ES18- (...) ya sen ne dü ünüyo(r)sun {bu konuda} (?) 
ES18- (...)  { }

AA55- (...) hani yaz tatilini herkes sever {normalde} # 
AA55- (...)  { }

AA22- (...) ya çok güzel bi(r) ey Türkiye # gittikçe geli iyo(r) {yaani bu sayede}
AA22- (...)  #  { }

9
-(y)e/a token type 

1. 17 bana (6), bize (1), kendime (1), ona (2), sana (6), size (1) 
2. 13 araya (1), dile (1), duruma (1), kanala (1), etc. 
3. 7 insanlara (1), Türklere (1), yanıma (1), yanına (1), etc. 
4. 5 buraya (3), ortaya (2) 
5. 4 gelmesine (1), ö renmeye (1), seçti ime (1), uymaya (1) 
6. 1 seneye (1) 

47

9

almak (1) demek (3)
gelmek (2) gezdirmek (1) göstermek (1) katılmak

(4) söylemek (3) vermek (2) 2009

SY2- # bence ana sorun bu gibi geliyo(r) {bana} <evet> 
SY-2 #  { }



SY4- # ara tırmacı olarak bi(r) makaale gönderiyorum # yayın(.) yayınlıyorum # dosyama 
koyuyorum # jüri üyesi kalkıyo(r) bana diyo(r) ki bu dergi hakemli de il diyo(r) 
{bana}

SY4- #  # (.)  #  # 
 {

}

SY demek gelmek
bence bana {bana}

29

10
-(y)i/ı/u token

1. 24 bankayı (1), Bursa’yı (2), dergiyi (2), örne i (1), etc. 
2. 19 beni (1), bizi (1), bunu (7), kendimi (1), onu (1), seni (1), etc. 
3. 1 insanları (1) 
4. 1 almayı (1) 

45

2009
2

(backgrounding)

30

almayı
31

ÇH28- kesinlikle # ve ben de dü ünmüyorum {aslında ileride evime televizyon almayı} # 
ÇH28-  # { } # 

11
                                                          
29 ERGUVANLI (1984) 55
30 FOCUS (background) KILIÇASLAN (2004) 
727-728: Once the focus test suffices to identify the background of the sentence. Once the focus has been identified, the 
background will be, by definition, all that is not in focus. 
31 ERGUVANLI (1984) 63



76.92% asla
aslında peki yani

32

11
 token 
1. ben 16 asla ben (1), aslında ben (1), ben (12), yaani ben (2) 
2. bu 12 daha çok bu (1), bu (8), bunlar (1), peki bu (1), yani bu (1) 
3. o 5 aslında o (1), o (4) 
4. sen 4 sen (4) 
5. 3 biz (1), hepsi (1), unlar (1) 

40

gitmek
33 12 GÖKSEL KERSLAKE

34

12
 token type 

1. 14 adam (2), arkada  (2), babam (1), çocuk (2), insanlar (1), etc. 
2. 16 Fransızca (2), para (1), ey (2), üniversite (1), yükler (1), etc. 
3. falan 5 falan (4), hani ne o falan (1) 
4. 2 gitmek (1), orası (1) 

37

AD22- (...) Türkiye’de bi(r) tek bi(r) tane dil sınıfı vardı {Fransızca} <eveet> 
AD22- (...) 1  { }

MM23- (...) imdi Nn(.) Nasa’dan # istedi in her türlü bilgiye gezegenler hakkında <*hı hı*>
ula abiliyo(r)sun # geli mek zorunda {aslında teknoloji} <*evet*> (...) 

MM23- (...) Nn(.) NASA  # 
#  {

}  (...) 

                                                          
32 5.1.
33 ERGUVANLI (1984) 45: Indefinite NPs (and non-referent DOs) cannot occur 
after the predicate. 
34 GÖKSEL and KERSLAKE. (2005) 399. 



AD22 MM23 NASA
{  }

MM40- (...) di er arkada ım da dedi ki # e hazır siyah giymi sin git i te nolucak (ne olacak) 
<[gülümseme]> ya var mı {böyle bi(r) mantalite (mentalite)} (?) (...) 

MM40- (...) #
[ ]  { } (?) (...) 

MM40 bir
bir mantalite (indefinite)

(specific)

ey falan

AA19- (...) # ama bu kadar basit diil (de il) {her ey}
AA19- (...) #  { }

BY5- # sanayide çalı an insan akademisyen olmak istiyo(r)sa ba vurabilir # i te dı ar(ı)dan 
doktorasını yapmı tır i te doçent olucaktır (olacaktır) {falan}

BY5- #  # 
 { }

13

13
 token   token 

1. için 11  6. göre 2 
2. gibi 6  7. hakkında 2 
3. olarak 6  8. kadar, ra men 2 
4. tarafından 3  34
5. diye 2    

SA11 AA15 2



35

SA11- # ama bundan sonrasında bundan sonrasında di er arkada lar için gerçekten 
üzülüyorum yaani ünivers(i)tede okumu  adamlar ge(.) s(.) sizin dedi iniz gibi yaani 
her eyiyle # kar ıda olsun burası olsun önemli diil (de il) # ama çok üzülüyorum 
{arkada lar için}

SA11- # 
ge(.) s(.)  # 

36 #  { }

AA15- zaaten tercümanlık öyle bi(r) ey ee hem dili çevirdi in ee # <hem de o kültürü 
çeviriyo(r)sun {aynı zamanda}> kültürü çeviriyo(r)sun {aynı zamanda dedi im gibi}

AA15-  # 
 { }  { }

SP77- bu domuz gribi Amerikalar tarafından verilmi  bi(r) ey diye bu da bi(r) psikolojik 
sava  ayriyeten bu bi(r) psikolojik sava  yani (.) 

SP77-
(.) 

MÖ1- # elektronik olarak # izlenebilecek bir ee seviyeye getirildi # {yaani Çevre Bakanlı ı
tarafından} <hı hı>

MÖ1- #  #  # {
}

SP77  verilmi
vermek domuz gribi

Amerikalar
MÖ1 getirilmek

seviyeye Çevre Bakanlı ı

                                                          
35 ERKÜ (1983) (backgrounding) (afterthought) ERGUVANLI

ERKÜ activated
ERKÜ (1983) 142-152

36



14

14
 token Type 

1. 9 aabi (6), abla (3) 
2. hoca 8 hocam (6), Selçuk hoca (1),37 Selçuk hocam (1)38

3. 5 Mert (1), sayın seyirciler (1), 39 sevgili Yusuf (2),40 Yusuf (1) 
22

AA57- *o* o konuda da ciddi problemler var {aabi (a abey)} 
AA57-  { }

15
-(y)le/la token Type 

1. 10 durumlarla (1), ihtimalle (3), trenle (1), zamanla (1), etc. 
2. 6 ailesiyle (1), arkada larımla (1), herkesle (1), karde inle (1), etc. 
3. 3 kadarıyla (3) 

19

16
-(n)in/ın/un token type 

1. 9 bunun (2), bunların (1), benim (3), bizim (1), onun (1), senin (1) 
2. 4 Kanada’nın (1), arkılarının (1), triicinin (1)41, yükseldi inin (1)42

3. 4 adamın (1), akademisyenin (1), çocu un (1), insanların (1) 
17

AD50

                                                          
37 hoca
38 hocam
39 seyirciler
40 Yusuf
41 3G’nin 
42 -dik- -dik-



AD50- # Kanada’nın aksaanı yaani Fransızcası farklı {Kanada’nın}
AD50- #  { }

MÖ3 - # ee para bulabilmesi için de # iyi projeler # gi(.) yaani yetkin projeler sunması laazım
ee {akademisyenin} <*evet*> 

MÖ3 - #  #  # gi(.) 
 { }

MÖ3 akademisyen

17
 token type 

1. ya 8 ya (8) 
2. i te  6 büyük gemilerde i te (1), i te (5) 

14  

18
 token type 

1. -di /ti /du 5 bekledi imizi (1), gösterdi i (1), oldu unu (2), üretti ini (1) 
2. -an 2 anla ılan (2) 

7

AA17 AD17 AA17
AD17

{zor oldu unu}

AA17- her eyi bilmek laazım tabii ki yaani bu # <aslında zor bi(r) bran > çok geni  bi(.) 
AD17- ki <çok geni > ço u insan bunun farkında de il {zor oldu unu} # yaa tercüman iki 

dili de biliyo(r) çeviriyo(r) (...) 
AA17-  # 

 bi(.) 
AD17-  { } # 

2  (...) 

ES NE  çok yaygın bir 
ey de il ne o



 ne demek 
oldu unu

NE41- (...) # çevirmenlik bizim toplumumuzda çok yaygın bir ey de il i te e ne olucaksın
(olacaksın) diyorlar i te ben tercüman olucam (olaca ım) diyorsun 

ES43- ne o diyorlar (!) 
NE42- bilmiyorlar {ne demek oldu unu}
NE41- 

ES43-  (!) 
NE42-  { }

FD47

FD47- # öbür tarafta *teknik e itime bakıyo(r)sun {öyle}* # *e itim fakültesine bakıyo(r)sun 
{öyle}* # *fen-edebiyata bakıyo(.)* # yaani bunların hepsinde benzer davranı lar var 
{ö rencilerin gösterdi i} ## 

FD47- #  { } # 
 { } # (.) #  {

} ## 

mi 43

47 kim
 *Kaya’yla evlendi kim? *

44 Kaya’yla kim evlendi?
Kaya’yla Oya evlendi. Oya Kaya’yla evlendi.

Kaya’yla
Oya

                                                          
43 KILIÇASLAN (2004) 728. 
44 HOFFMAN (1995) KILIÇASLAN (2004) 728-729 GÖKSEL and KERSLAKE (2005) 



all postverbal ones are 
backgrounded 5.1.

2 1
1

Kanserdir onun ölümüne sebep.
Var mı bana yan bakan? 45

EDISKUN 2
-dir

var mı 5.1.
2

A. Kaç ki i geliyor? 
B. Üç buçuk mu demeli, bir tane de ufak çocuk. Antalyada evinde kaldı ımız aile. Onlar 

stanbula geldi Bayrama, yarın gidiyorlar. 
3 1

46

B
Bayrama

onlar
stanbula geldi

Bayrama

                                                          
45 EDISKUN (1999) 368
46 ERGUVANLI (1984) 63. 



Bayrama
de

AA141- evet korkunç bi(r) hızlı dü ü  var {or(a)da da}
AA141-  { }

AD20- a evet onu söylicektim (söyleyecektim) {ben de}
AD20-  { }

{or(a)da da} {ben de}
dü ü  var onu söylicektim

5.1.

ÇH16- insanlık ili kilerini biraz zedeliyo(r) {açıkçası} <*hı hı*> bu açıdan kötü ama(...) 
ÇH16-  { }

(...)

AA23- eveet # zaaten Türkiye yabancı dil önemini yeni anlayan ülkelerden birisi o yüzden yaani 
biz son zamanlarda a ırlık verdik {dile} # yaani e er vaktinde anlasaydık belki u an daha 
fazla geli mi  bi(r) ülke haline gelebilirdik {bence} ben bu ekilde dü ünüyorum (...) 

AA23-  # 
 { } # 

 {
}  (...) 

2
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