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Önsöz

Sevgili öğrenciler, 

İnsanlar  isteklerini,  duygu  ve  düşünlerini  ifa-
de etmek için diğer insanlarla iletişim kurmak 
zorundadır.  Bu  da  sözle  ve  yazı  ile  mümkün 
olur. Dilde her zaman nesnelerin, durumların 
ve hareketlerin nicelikleri ve nitelikleri için ke-
limeler  tek  başına  yeterli  gelmeyebilir.  Böyle 
durumlarda kelimeler bir araya gelir, bir grup 
oluşturur  ve  kelimelerin  tek  tek  anlatamadı-
ğı nesneyi, hareketi veya durumu  ifade eder. 
Anlatımı kolaylaştıran, netleştiren, daha zen-
gin bir anlatım sağlayan bu yeni yapıya kelime 
grubu adı verilir. 

Kelime  grupları;  bünyesinde  birden  fazla  ke-
lime  bulunduran,  yapı  ve  anlam  bakımından 
bütünlük gösteren, cümlede de bir bütün ola-
rak kullanılan, bir yargı bildirmeyen dil birlik-
leridir. Kelime gruplarını oluşturan kelimeler, 
arka arkaya gelirken belli bir düzen ve kurallar 
çerçevesinde dizilirler.

Bu  kitabımızda  sizlere,  Türkçedeki  kelime 
gruplarının  yapısı  ve  işlevleri  hakkında  bilgi 
vermeyi amaçladık. Bu çerçevede  inceleyece-
ğimiz  konular;  isim  tamlaması,  iyelik  grubu, 
sıfat  tamlaması,  sayı  grupları,  tekrar  grupla-
rı,  isim-fiil  grupları,  sıfat-fiil  grupları,  zarf-fiil 
grupları, birleşik fiil grupları, kısaltma grupla-
rıdır. 

Kelime  grupları,  söz  diziminin  temel  konusu 
olan cümleyi oluşturan yapılardır. Bu grupla-
rı  incelemeye  başlamadan  önce  Türkçe  biçim 
bilgisi  konularına  hâkim  olmanız  gerektiğini 
özellikle belirtmek isteriz. Bu dersimizde Türk-
çedeki yapıların daha ayrıntılı bilgileri ve cüm-
le içindeki işlevleri ile karşılaşacaksınız. 

Bu kitabı sizlerle paylaşırken başarıyı da pay-
laşmayı diliyoruz.

               Editörler

Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN

   Doç.Dr. Hülya PİLANCI
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Bölüm 1

Kelime Grupları: Ad Tamlaması

Anahtar Sözcükler: • Kelime Grupları • Belirtili Ad Tamlaması • Belirtisiz Ad Tamlaması 
• Takısız Ad Tamlaması

1
Kelime Grubu ve Özellikleri
1 Söz dizimini oluşturan kelime gruplarını 

ve kelime gruplarının özelliklerini 
kavrayabilme 2

Ad Tamlaması ve Türleri
2 Ad tamlaması türlerinin yapı ve özelliklerini 

sıralayabilme

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı



3

Türkçe Cümle Bilgisi I

GİRİŞ
İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemli 

özelliği konuşma ve düşünme yetilerine sahip ol-
masıdır. İnsanın konuşma ve düşünme yetisi onu 
diğer canlılardan üstün kılar. Ancak onun bu yeti-
lerinin olması, içinde bulunduğu çevreyle etkili bir 
iletişim kurması için tek başına yeterli bir özellik 
değildir. Etkili bir iletişim ancak anadilin özellik-
lerinin bilinmesi ve dilin kurallarına uygun bir bi-
çimde kullanılmasıyla gerçekleşir. 

Sözdizimi de kelime ve kelime gruplarından 
yola çıkarak bir cümlenin ilke ve kurallarını orta-
ya koymayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Sözdizimi, 
bir dili diğer dillerden ayıran yapısal unsurlardan 
biridir. Örneğin Türkçenin söz diziminin özne + 
tümleç + yüklem biçiminde sıralanması, yüklemin 
sonda bulunması gibi özellikleri onun ayırıcı bir 
özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Birden fazla 
kelimenin anlam ve yapı bakımından bir birliktelik 
oluşturduğu dil bilgisel yapılar olan kelime grupları 
da cümlenin yapısını ve işleyişini oluşturmada be-
lirleyici olan unsurlardan biridir. 

KELİME GRUBU VE ÖZELLİKLERİ
Kelime grubu, bir varlığı, bir kavramı, bir nite-

liği, bir durumu, bir hareketi karşılamak veya be-
lirtmek, pekiştirmek ve nitelemek üzere, belli ku-
rallar içinde yan yana dizilmiş kelimelerden oluşan 
yargısız dil birimidir (Karahan, 2006: 39). Kelime 
gruplarının özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

•	 En	az	iki	veya	daha	fazla	kelimenin	bir	ara-
ya gelmesiyle oluşurlar.
İhtiyar kadına göre, öteki levhâlar da aşağı 
yukarı aynı şeyi ifade etmektedir. (Reşat Nuri 
Güntekin, Çalıkuşu)

•	 Tek	başlarına	yargı	bildirmezler.	
 Ah şakıyan ormanı solukların,
 Öpüşün, bakışın yüreği
 Soran diri sessizliğinde. (Melih Cevdet 

Anday, Lale)

•	 Kelime	grubu	ögeleri	şiir	ve	konuşma	dilin-
de yer değiştirebilirler ancak bu yer değiş-
tirme cümlenin anlamında ve işlevinde bir 
değişikliğe yol açmaz. 

 Doğacaktır  sana va’dettiği günler Hakk’ın… 
(Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşı)

•	 Bir	cümle	içinde	birden	fazla	kelime	grubu	
yer alabilir ve bu kelime grupları iç içe ge-
çen bir özellik de gösterebilir.
İki saatten beri lâmbanın ışığında bu sa-
tırları yazıyorum. (Reşat Nuri Güntekin, 
Çalıkuşu)

“İki saatten beri” kelime grubu, içinde hem edat 
grubunu hem de kısaltma grubunu içermektedir. 
“-den” eki, ad ile edat arsına girmiş, böylece kısaltma 
gruplarından uzaklaşma grubunu oluşturmuştur.

Aynı cümle içinde “lâmbanın ışığı” ile de belir-
tili ad tamlaması oluşturulmuştur.

Daha uzaktan gözümüze çarpan şey iki yassı te-
penin arasındaki geçidiyle tabiî bir istihkâm man-
zarasıdır. (Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir)

Beş Şehir’de geçen “iki yassı tepe” sıfat tamla-
ması iken “tepenin arası” belirtili ad tamlamasıdır. 

•	 Cümle	içinde	isim,	sıfat,	zarf	olabilirler;	önü-
ne geldikleri ismi niteleyip, belirtebilirler.

 Ustamın dükkanından çok hoşlanırdım. 
(Cengiz Dağcı, Korkunç Yollar’dan) 

“Ustamın dükkanından” tamlaması cümlede 
yer tümleci görevinde kullanılmıştır.

Bir kedi kadar çevik, açıkgöz olan İzmirli Nusret, 
lisenin onuna kadar okumuş, cin gibi bir delikanlıydı.

“Bir kedi kadar çevik, açıkgöz olan İzmirli Nus-
ret”	 kelime	 grubu	 cümlenin	 öznesi;	 “cin	 gibi	 bir	
delikanlıydı” kelime grubu da cümlenin yüklemi 
görevinde kullanılmıştır. 

•	 Anlam	ve	yapı	bakımından	kendi	içlerinde	bir	
bütünlük taşırlar. Bu bütünlük nedeniyle cüm-
le içinde tek bir kelime gibi değerlendirilirler. 
Tekkenin cümle kapısında, yolcuları, iki derviş 
çömezi karşıladı. (Kemal Tahir, Devlet Ana)
Tanımadığı bir elçi Adnan’ı gülerek selamla-
dı. (Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul)
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Kelime Grupları: Ad Tamlaması

AD TAMLAMASI VE TÜRLERİ
İki ad unsurunun veya ad soyundan iki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu kelime grubuna ad 

tamlaması denir. Ad tamlamaları, iki dil birliği arasında aitlik, sahiplik, tür, özellik vb. bakımından bir 
nesnenin başka bir nesne ile arasındaki ilişkiyi işaret eder. 

Ad tamlamalarında iki öge bulunur. Bu ögeler “tamlayan” ve “tamlanan” olarak adlandırılır. Ana öge 
olan “tamlanan” sonda, yardımcı öge olan “tamlayan” ise tamlanandan önce yer alır. Tamlayan tamlananla 
arasındaki ilgi ekle kurulabileceği gibi eksiz de olabilir.  

Konak halkı, hepimiz onu yürümeye, yatmağa alıştırıncaya kadar haftalarca neler çektik… (Refik Hâlit 
Karay, Bir Harp Zengini) 

Gecenin içinde gizli gizli söyleşen bu seslerden korkma. (Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu)
Yukarıdaki ilk örnekte “konak halkı” tamlamasında tamlayan ek almazken ikinci örnekte geçen “gecenin içi” 

tamlamasında tamlayan ilgi eki almıştır.
Bazen tamlayan ad yerine ad soylu bir kelimeyle de kurulabilir. Bu durumda tamlayanı zamir olan 

kelime grubu iyelik grubu olarak da adlandırılır.

Ben       +      im                  okul    +      um
Kişi zamiri ilgi hâli eki   ad iyelik eki      
_____________________  ________________________
               tamlayan        tamlanan

 onun okulu
 bizim evimiz
   senin düşüncen   >  iyelik grubu
 sizin oyuncaklarınız
 benim çantam  
 

Türkçenin söz dizimi özel-
liklerini araştırın.

“Kelime Grupları” konusunu 
aşağıdaki kitapta inceleyin.
Altun, M. (2011). Türkçede 
Kelime Grupları Çözümle-
meleri “Türk Romanın-
dan Örneklerle”. İstanbul: 
MVT Yayıncılık.

Kelime gruplarının özellik-
lerini tekrar edin. Yanlış bil-
dikleriniz var mı? 

Öğrenme Çıktısı

1 Söz dizimini oluşturan kelime gruplarını ve kelime gruplarının özelliklerini kavrayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Türkçe Cümle Bilgisi I

Ad Tamlamasının Özellikleri
•	 Ad	 tamlamalarında	bazen	 tamlayan	 ile	 tamlananın	yerleri	değişebilir.	Bu	durum	daha	çok	

yazınsal	metinlerde	karşımıza	çıkmaktadır.
 Yokluğun, dermanını aldı sanki ferimin (Ahmet Balaban, Yokluğun)   
 yemeni gibi üstünde tabutun,
 gölge veren ağaçsız bir gökyüzü.  (Melih Cevdet Anday, Gelinlik Kızın Ölümü)
 En güzel dalgınlığında ömrün (Cahit Sıtkı Tarancı, Bayram Yemeği)
•	 Ad	tamlamalarında	araya	başka	kelimeler	de	girebilir.

Aşkın şiirli şarkısı yüzlerce dildedir
 İspanya neş’esiyle bu akşam bu zildedir. (Yahya Kemal Beyatlı, Endülüs’te Raks)
 “Aşkın şarkısı” tamlamasında, tamlayan ile tamlanan arasında “şiirli” sözcüğü girmiştir.

Annabal’in yeniden evlendiğini duydu, eski bir iş arkadaşıyla. (Elif Şafak, İskender)
 “Annabal’in evlendiği” tamlaması arasına “yeniden” sözcüğü girmiştir.
•	 Bazen	ad	tamlamalarında	iyelik	grubundaki	tamlayan	belirtilmeyebilir.	İyelik	ekinin	kişi	eki-

ni	içermesi	tamlananı	işaret	eder.	Bu	durumda	tamlama,	tamlayanı	düşmüş	bir	iyelik	grubu-
nu	oluşturur.
Kitabın (senin kitabın), çantam (benim çantam), bahçeniz (sizin bahçeniz), oyuncakları (onların 
oyuncakları), televizyonu (onun televizyonu), çalışması (onun çalışması), ayakkabın (senin ayakkabın) 
Bacaklarımızda aba pantolonlar, sırtlarımızda beli kemerli önü ilikli, deri ceketler vardı. (Mahmut 
Yesari, Çulluk)
Cahilliğime acır gibi, derin derin yüzüme bakıp gülümseyerek: (Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu)

•	 Ad	tamlamalarında	tamlayan	ve	tamlanan	birden	fazla	olabilir.
Bunlar şirket memurlarının ve idare meclisi âzalarının / isimleriymiş ve bu defter Fahim Beyin
                    tamlayan     tamlayan        tamlanan
ne kadar vefalı bir kalbi olduğunu ispat ediyormuş. (Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz)

Bir de babaların, ağabeylerin /  müdahaleleri olmasa, buradaki kızlar da oğlanlarla rahatça
           tamlayan  tamlayan         tamlanan
dolaşabilse…(Emine Işınsu, Canbaz) 
Hayatımın / temeli, gayesi, sebebi olan kimseden on sene, hiç tereddüt etmeden, haksızlık 
 tamlayan tamlanan  tamlanan tamlanan

 edebileceğimi hiç düşünmeden şüphelenmiştim. (Sabahattin Ali, Kürk Mantolu Madonna)

 Gittim, yolun öte tarafındaki kestanenin altına oturdum, evinizin / pencerelerine,  duvarlarına
                            tamlayan      tamlanan      tamlanan
 baktım, senin içerde ne yaptığını merak ettim. (Orhan Pamuk, Sessiz Ev)  

•	 Tamlayan	ya	da	tamlanan	çoğul	ek	alabilir.
 -ŞİMDİLİK- öbür delikanlılara gelince, kız kardeşlerinin / flörtleriyle, arkadaşlık bile 
 kuruyorlarmış!... (Emine Işınsu, Canbaz)
“kız kardeşlerinin flörtleriyle” tamlamasında hem tamlayan hem de tamlanan –lar/ –ler çoğul eki almıştır.
Yüzyılın başında, Beyoğlunda kimbilir hangi mağazalarda satılan nota  / defterleri elbette yepyeniydi. 

(Selim İleri, Nota Defterleri)         
 “nota defterleri” tamlamasında tamlanan –ler çoğul ekini almıştır.
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•	 Ad	tamlamaları	cümlenin	öznesi,	nesnesi,	zarfı,	yer	tümleci	ve	yüklemi	olur.
 İplikhanenin koca göbekli, zampara ustası atölyenin arka kapısından usulcacık girdi, arka makineler-
den birinde sözde tamire başladı. (Orhan Kemal, Cemile)

 “İplikhanenin koca göbekli, zampara ustası” tamlaması cümlenin öznesidir.

Cümlenin alt tarafı, Suzy’nin hizmetçiyi çağıran öfkeli sesi altında ezildi. (Peyami Safa, Matmazel 
Noralya’nın Koltuğu)

 “cümlenin alt tarafı” tamlaması cümlenin öznesidir.

 Üçüncü gün ön ayaklarını karnına doğru çekti. (Abbas Sayar, Yılkı Atı) 
 “ön ayaklarını” tamlaması cümlenin nesnesidir.

 Edebâli şerbet bardağını ağzından hızla çekti. (Kemal Tahir, Devlet Ana)    
“şerbet bardağını” tamlaması cümlenin nesnesidir.

Alpaslan’ın söylemek istediği cümleyi geçirdi zihninden. (Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kilit)  
Alpaslan’ın söylemek istediği tamlaması, cümlenin nesnesidir.

Mataramda su kalmamış. (Sevinç Çokum, Ağustos Başağı)  
 “(Benim) mataramda” tamlamasının tamlananı cümlede yer tümleci görevinde kullanılmıştır.

 Sonra Büyükhanım’ı yine arkasında bırakarak Hatuniye türbesine yöneldi. (Nazan Bekiroğlu, Nar Ağacı)
 “Hatuniye türbesi” tamlaması cümlenin yer tümlecidir.

 Diyorlar ki Abdi’nin izni olmayınca kimse evlenemez, kimse köyden dışarı bile çıkamazmış. (Yaşar 
Kemal, İnce Memed)

 “Abdi’nin izni” tamlaması cümlenin zarf tümlecidir.

İhtiyarlık vaktinde gönlü hoş olsun! (Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz) 
 “İhtiyarlık vaktinde” cümlenin zarf tümlecidir.

Çılkır’ın leşiydi bu. (Abbas Sayar, Yılkı Atı)
 “Çılkır’ın leşi” tamlaması cümlenin yüklemidir.
•	 Ad	tamlaması	cümlede	sıfat	görevinde	kullanılabilir.
 Şimdi senin bana koyduğun teşhise…(Peyami Safa, Matmazel Noralya’nın Koltuğu)
    

Belirtili Ad Tamlaması
Tamlayanın ve tamlananın ek aldığı kelime grubudur. Belirtili ad tamlamalarında tamlayan ilgi (gene-

tif ) hâl eki, tamlanan ise iyelik eki alır. 

      telefon   +     un           tuş     +      u 
   (tamlayan +  ilgi hâli eki)  (tamlanan + iyelik eki)
            -nın/ nin/ nun / nün      -ı / -i / -u / -ü 
            -ın / -in / -un / -ün      -sı / -si / -su / -sü
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Belirtili ad tamlamasında tamlayan ve tamlanan arasındaki ilişki düzeyi ilgi eki ile ortaya konur. Ör-
neğin, okulun kapısı, apartmanın girişi, kapının kolu, masanın gözü, çocuğun kabanı derken tamlayanın 
tamlananın bir parçası olduğu belirtilir. Başka bir deyişle iki nesne veya varlık arasındaki ilişki daha “be-
lirli” bir özellik gösterir. Okul kapısı, apartman girişi, kapı kolu, masa gözü, çocuk kabanı örneklerinde ise 
ilgi eki kullanılmamıştır. Ek kullanılmadığı için iki nesne arasındaki ilişki zayıflamış ve nesneler arasında 
bir “belirsizlik” meydana gelmiştir.

Belirtili ad tamlamalarında ilgi ekinin olduğu tamlayan yardımcı öge, iyelik ekinin olduğu tamlanan 
ise temel (asıl, ana) ögedir. 

 televizyonun   kumandası
   tamlayan    tamlanan
(yardımcı öge)            (temel öge)

	 Belirtili	ad	tamlamasında	temel	öge	olan	tamlanan,	yardımcı	öge	olan	tamlayandan	sonra	gelir.
 Ali yazdığı kağıdı masanın üstünden aldı. (Ali Orhan Hançerlioğlu, Ali Sanatçı) 
                         tamlayan  tamlanan

Bunun  ikisini bir arada götüremezse bir eşkıya, dağlarda bir yıldan fazla yaşayamaz. (Yaşar Kemal, İnce Memed)
tamlayan tamlanan

Adamın elleri ceplerinde
 Kadın çocuğun elinden tutmuş. (Cemal Süreya, Fotoğraf)
              tamlayan  tamlanan

 devrilmiş sarayların dumanları savrulur. (İsmet Özel, Aynı Adam)
                tamlayan   tamlanan
       
	 Temel	öge	olan	tamlanan	bazen	yardımcı	öge	olan	tamlayandan	önce	de	gelebilir.	Bu	durum	

daha	çok	şiir	ve	konuşma	dilinde	karşımıza	çıkmaktadır:
 Kayalık burnunda koyun (İlhan Berk, Aşkımız)
            tamlanan  tamlayan

 Ve üstüne ölülerimizin (Bedrettin Aykın, Kar Altında Kasımpatılar)
   tamlanan   tamlayan

•	 Belirtili	ad	tamlamasının	tamlayanının,	başka	bir	ad	tamlaması	veya	kelime	grubundan	oluşması:	
Belirtili ad tamlamasının tamlayanı belirtisiz ad tamlaması, sıfat tamlaması, isim-fiil grubu, sıfat-fiil gru-
bu, unvan grubu, birleşik isim grubu, bağlama grubu gibi tamlama veya kelime gruplarından oluşabilir.

- Tamlayanı belirtisiz ad tamlaması olan belirtili ad tamlaması:
Kız kardeşlerinin hayret dolu bakışları altında bunları Hediye’ye götürdü ama o yalnızca suyu kabul 
etti. (Elif Şafak, İskender)

Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet (Nazım Hikmet Ran, Vatan Haini)
- Tamlayanı sıfat tamlaması olan belirtili ad tamlaması:

Bu dünyanın sevgisi, ağulu aşa benzer
 Soyunu sayan kişi, ağulu aştan geçer (Yunus Emre Divanı)      

Gelinin, yüzünü örten o pırıltılı kırmızı duvağın altında neler hissettiğini bilmek imkânsızmış.
 (Elif Şafak, İskender)
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 Kollarını dizleriyle dengeleyerek, bebeği hafif hafif sallıyor, gür kirpiklerin çevrelediği gözlerin canlı-
lığına, kamaştırıcılığına, tutkusunu yeterince yöneltebilmek isteğiyle, arasız gülümsüyordu. (Firu-
zan, Berlin’in Nar Çiçeği)

 Bu yel kızgın çöllerin	içinden	çıkmış	bir	âteşîndir;	alnımızı	bir	alev	gibi	yakıyor.	(Yakup	Kadri	Ka-
raosmanoğlu, Kiralık Konak)

- Tamlayanı isim-fiil olan belirtili ad tamlaması:
Girişin karşısında gelinle damadın babaları konuşmadan oturuyormuş yan yana. (Elif Şafak, İskender)

 Şimdi kovalanan bu vahşî hayvan gibi ölümden kaçan, bu kaçışın ne kadar süreceği, sonu nereye 
varacağı bilinmeyen bu adamla İstanbul’lu Hocanın ne alış verişi hangi bağı, bağlantısı olabilirdi? 
(Tarık Buğra, Küçük Ağa)

- Tamlayanı sıfat-fiil grubu olan belirtili ad tamlaması:
 Bildiğim bir şey varsa o da yüce efendimizin bir gözleri ahuya tutulduğu, avcının av olduğu, ava 

gidenin avlandığı, ceylanın aslanı esir aldığıydı. (İskender Pala, Şah Sultan)
- Tamlayanı unvan grubu olan belirtili ad tamlaması:

Hafız Nuri’nin dik, meşum bir sesle salâ vermesi, ezan okuması, cenaze namazı kıldırması tüyler ür-
pertecek bir şey. (Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu)

Piyano öğretmenim Mediha Hanımın ölümünden sonra dağılıp kaybolan nota defterlerini unuta-
mam. (Selim İleri, Nota Defterleri)

 Zeyni Babanın türbesi, mezarlığın en nihayetinde, kocaman bir servinin altında idi. (Reşat Nuri 
Güntekin, Çalıkuşu)

- Tamlayanı birleşik-isim grubu olan belirtili ad tamlaması:
 Hüseyin olmaktan, hele Sultan Selim’in sarayında Can Hüseyin olmaktan vazgeçtim bunun için. 

(İskender Pala, Şah Sultan)
Hakkı Celis’in kulakları bu istimdat ve istihkar seslerinin maverasında daha sûzişli bir feryadın aksi-
sadasını duyuyordu. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak)     
 

istimdat: yardım isteme
istihkar: aşağılama

Sonraki haberler Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi, Meclis-i Mebusan’ın toplanması ve Misak-ı Millî ile 
ilgiliydi. (Sevinç Çokum, Ağustos Başağı)    

 “Kör Hâlid’in hanına git de Murat Dayı’ya söyle, bize üç kahve getirsin” der. (Hâlikarnas Balıkçısı, 
Aganta Burina Burinata)

 Yanındaki bir gazetede Marilyn Monroe’nin resimlerine bakıyor. (Cemal Süreya, Göçebe)
- Tamlayanı bağlama grubu olan belirtili ad tamlaması:

Gül-ü reyhanın kokusu, âşıklara maşuk yeter
 Aşık olanın maşuku hergiz öğünden gitmeye. ( Yunus Emre Divanı)
 gül-ü reyhanın kokusu: reyhan ve gülün kokusu
Çağımızın ve Türkiye’nin gündemindeki, duygusal eşeysel sorunlar sürecine sınıfsal açıdan bir yaklaşım 

denemesinde bulunursak, bu bağlamdaki ekonomik, üretimsel sorunsalın kaynaklandığı güncel önemi 
genelde vurgulamak önemlidir. (Süreyya Berfe, Merak)

 Hırlıyım, böylece büyüyor baldırlarım ve boynumun öpülen yeri. (İsmet Özel, Geceleyin Bir Korku)
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Belirtili	ad	tamlamasının	tamlananının,	başka	bir	ad	tamlaması	veya	kelime	grubundan	oluşması:	
Belirtili ad tamlamasının tamlananı, sıfat tamlaması, isim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, bağlama grubu, sayı 
grubu gibi tamlama veya kelime gruplarından oluşabilir.

- Tamlananı sıfat tamlaması olan belirtili ad tamlaması:
 Adnan, dedi: Sen de senin yazı yazan arkadaşların da memleketin murdar adamlarına kızarken niçin 

kızdığınızı bilmiyorsunuz. (Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul)

 Kiliselerin kuytu köşelerinden ayrılmazdı. (Hâlide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal)    
Bu insan yığınının öyle hakikî faciaları vardır ki…(Hâlide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal) 

- Tamlananı isim-fiil olan belirtili ad tamlaması:
 Sonraki haberler Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi, Meclis-i Mebusan’ın toplanması ve Misak-ı Millî 

ile ilgiliydi. (Sevinç Çokum, Ağustos Başağı) 

 Peregrini’nin gelişine memnun olmuştu. (Hâlide Edip Adıvar, Sinekli Bakkal)    
Bir an Tahir’in kendisine oyun oynaması, yepyeni bir tuzağa düşürmek için böyle bir sahne tertip 
etmiş olması ihtimalini düşündü. (Sâmiha Ayverdi, Mesih Paşa İmamı)

- Tamlananı sıfat-fiil olan belirtili ad tamlaması:
 Kollarını dizleriyle dengeleyerek, bebeği hafif hafif sallıyor, gür kirpiklerin çevrelediği gözlerin can-

lılığına, kamaştırıcılığına, tutkusunu yeterince yöneltebilmek isteğiyle, arasız gülümsüyordu. (Firu-
zan, Berlin’in Nar Çiçeği)

	 Adnan	 şaşaladı; kendisinin mel’un dediği adam, Hüsrev’in kereta dediği adamdı. (Mithat Cemal 
Kuntay, Üç İstanbul)

 Rehberimizin söylediğine göre çölde kıtlık, açlık ve susuzluk olmadıkça kervanlara veya ordulara 
saldırmaz ve bu kadar büyük sürüler hâlinde gezmezler imiş. (İskender Pala, Şah Sultan)

 O resim bir gemicinin yaptığı bir gemi resmiydi. (Hâlikarbas Balıkçısı, Aganta Burina, Burinata)
- Tamlananı bağlama grubu olan belirtili ad tamlaması:
 Bütün o kaba yüzün maskara teferruatını, zift kaşları, havuç burnu, yorganın kirlerini ve yırtıklarını, 

şiltenin altında davul gibi gümbürdeyen gaz sandıklarını gözün görmedi ama için gördü ve kaydet-
ti. (Peyami Safa, Matmazel Noralya’nın Koltuğu)

 Ama şu anda gönlü ve kafası çırılçıplaktı, bomboştu. (Tarık Buğra, Küçük Ağa)
 “(onun) gönlü ve kafası” derken tamlayanı düşmüş bir iyelik grubu vardır. Tamlanan ise bağlama 

grubundan oluşmuştur.

- Tamlananı sayı grubu olan belirtili ad tamlaması:
 Yüzün ayın on dördü. (Gökhan Edip Şenel, Yüzün Ayın On Dördü)
•	 Tamlayan	ile	tamlananın	yer	değiştirdiği	belirtili	ad	tamlaması:	 	
 Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının (Cemal Süreya, Üvercinka)    

Erzincan’ın düzünü asma bahçelerini Babil’in (Cemal Süreya, Ülke)     
Yürümek istiyorum yollarını dünyanın. (Özdemir İnce, Yaşamak)

•	 Tamlayanın	birden	fazla	olduğu	belirtili	ad	tamlaması:
 Dokumada çalışan kızların
 günleri naylon iplik, ucuz keten

emeğin, alınterinin ve aşkın
kanı damlar kirpiklerinden (Refik Durbaş, Dokumada Çalışan Kızlar)    
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Kutupların, denizlerin, romanların sihrini taşıyordu. (Cahit Külebi, Kuşun Hikâyesi) 
trenlerin uçakların vapurların eksilmez yolcusu (Özdemir İnce, Ozan)

•	 Tamlananın	birden	fazla	olduğu	belirtili	ad	tamlaması:
 Beş köyün hükûmeti, padişahı Abdi Ağa imiş. (Yaşar Kemal, İnce Memed)
 Yeni getirdim ıslak bir tarladan
 Toprağın demiri, ıspanakları (Süreyya Berfe, Manav)
•	 Tamlayan	ile	tamlananın	arasına	başka	kelimelerin	girdiği	belirtili	ad	tamlaması:

Hatıraların bu uyanma vaktinde (Ahmet Muhip Dranas, Olvido)
 Hasanla Hüseyin ormanın en kuytu köşesinde, insanlardan uzak, insan kalabilmişlerdi. (Ali Orhan 

Hançerlioğlu, Ali Sanatçı)
Yalının tunç tokmaklı kapı kanatları açılmış, komiserler, kavaslar, haremağaları bir antika binadan 
kopmuş oymalar, renkli motifler gibi duruyorlardı. (Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul)

Belirtili ad tamlamalarında, tamlayan ile tamlanan arasına giren başka kelimeler, yeni tamlamalar da 
oluşturabilir. 

•	 Deyimle	yapılan	belirtili	ad	tamlaması:
Gecenin körü (Uygar Yeni, Gecenin Körü)       
Bir aşağıya, bir bana baktı, sonra geldi, ayağımın dibine yattı. (Kemal Bilbaşar, Cemo)
Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum öbür ucundaki ırmakları. (Atatol Behramoğlu, Bir 
Gün Mutlaka)

Belirtisiz Ad Tamlaması
Yalnızca tamlananın ek aldığı kelime grubudur. Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan ilgi (genetif ) hâl 

eki almaz, tamlanan ise iyelik eki alır. 

      duvar           saat     +      i 
 (tamlayan + ø )   (tamlanan + iyelik eki)
                      -ı / -i / -u / -ü 
                     -sı / -si / -su / -sü

Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan yardımcı öge, iyelik ekinin olduğu tamlanan ise temel (asıl, ana) 
ögedir. 

televizyon   kumandası
tamlayan    tamlanan
(yardımcı öge)  (temel öge)

Belirtisiz	ad	tamlamasında	yardımcı	öge	olan	tamlayan,	tamlanandan	önce	gelir:
Bir Akdeniz şehri çıkabilir içinden. (Cemal Süreya, Cıgarayı Attım Denize)
   tamlayan   tamlanan

Ne büyük ne sonsuz bir akşam vakti. (Hâlil Uysal, Bursa Deniz Değildir)
    tamlayan tamlanan

Yirmi dört yaşında. İntihar sürgünü. (Refik Durbaş, Acıyla) 
         tamlayan tamlanan
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Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasın-
daki ilişki belirtili ad tamlamalarından ayrı bir özellik göster-
mektedir. Bilindiği gibi belirtili ad tamlamalarında tamlayana 
getirilen ilgi hâl eki tamlayanı sahiplik / aitlik yönünden belir-
terek aralarında özel bir bağ oluşturmakta, anlamı biraz daha 
sınırlandırmaktaydı. Belirtisiz ad tamlamalarında ise tamlayanla 
tamlanan arasındaki ilişki belirtili ad tamlamasındaki gibi “özel” 
değil, daha “genel” bir durumu yansıtmaktadır. Örneğin kadı-
nın gömleği derken gömleğin bir kadına ait olduğu anlaşılmak-
tadır. Ancak tamlama kadın gömleği olarak kurulduğunda anlam 
daha genelleşir ve bu tür gömleğin yalnızca kadınlara özgü bir 
kıyafeti içerdiği anlamı taşır.

Belirtisiz ad tamlamaları kalplaşmaya elverişli tamlamalar-
dır. Tamlayan ile tamlanan arasında genel bir anlamı çağrıştıran 
güçlü anlam ilişkisi, birleşik kelimenin oluşmasını sağlamıştır. 
Bunlardan bazıları şunlardır:

•	 Bitki	adları: aslanağzı, gelinfeneri, camgüzeli, gecesefası, 
civenperçemi, kuşburnu, kuşyemi, semizotu, turnagagası, 
venüsçırağı, …

•	 Hayvan	adları: danaburnu, denizaslanı, denizatı, sazka-
yası, şeytaniğnesi, yalıçapkını…

•	 Alet	ve	eşya	adları: balıkgözü, keçitırnağı, kedigözü, ley-
lekgagası, adayavrusu…

•	 Yiyecek	adları: dilberdudağı, hanımgöbeği, kadınbudu, 
kuşlokumu, bülbülyuvası…

•	 Renk	adları: baklaçiçeği, balköpüğü, devetüyü, kahve-
rengi, kavuniçi, tavşankanı, vişneçürüğü, yavruağzı…

Yine aynı şekilde yer, kişi adları ile birlikte bazı kelimelerin 
de bu tamlama ile kurulduğu görülmektedir:

Beypazarı, Kırklareli, Pınarbaşı… (yer adları) Gündoğdu, Karaosmanoğlu, Boyuneğri… (kişi adları), ata-
sözü, denizaşırı, derebeyi, milletvekili, öteberi, yeryüzü, yılbaşı… (kalıplaşmış kelimeler)

•	 Belirtisiz	ad	tamlamasının	tamlayanının	başka	bir	ad	tamlaması	veya	kelime	grubundan	oluş-
ması:	Belirtisiz ad tamlamasının tamlayanı belirtisiz ad tamlaması, sıfat tamlaması, isim-fiil grubu, 
bağlama grubu gibi tamlama veya kelime gruplarından oluşabilir.

 Tamlayanı belirtisiz ad tamlaması olan belirtisiz ad tamlaması:
 Büyük Türk Şiiri Antolojisi (Ataol Behramoğlu, Büyük Türk Şiiri Antolojisi)
- Tamlayanı sıfat tamlaması olan belirtisiz at tamlaması:

bir şair cesedinden hiç farkı yok denizin. (İsmet Özel, Propaganda)
Bozuk motorlar altında
Körpe gençlikler gidiyor (Yaşar Miraç, Çömlekçi’li Çıraklara Türkü)

- Tamlayanı isim-fiil grubu olan belirtisiz ad tamlaması:
Kahramansız yaşamak kahrına mahkumdurlar. (Faruk Nafiz Çamlıbel, İnancını Kaybetmiş 
Zümrelere Sesleniş)

- Tamlayanı bağlama grubu olan belirtisiz ad tamlaması:
 O sırada, pek de uzak olmayan bir yerde, kar küresi içindeki bir figür gibi yalnızlık ve sessizlik ör-

tüsüne bürünmüş hâlde, mutfak penceresinden bakmakta, kaygıyla oğlunu beklemekteydi Pembe. 
(Elif Şafak, İskender)

Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan ile 
tamlanan arasına sıfat giremez. Örneğin 
“İzmir eski valisi” yanlış bir kullanımdır. 
Yine “müdür baş yardımcısı”, “devlet eski 
bakanı” gibi örnekler de yanlış kullanım-
dır. Çünkü belirtisiz ad tamlamalarında 
başa gelen sıfat tamlananı niteler. Ör-
neğin “eski İzmir valisi” derken  “eski” 
sözcüğü “İzmir”i değil, “vali”yi niteler. 
Dolayısıyla “eski” sözcüğü ile işaret edilen 
“vali”dir. Aynı şekilde “müdür baş yar-
dımcısı”	yerine	 “baş	müdür	yardımcısı”;	
“devlet eski bakanı” yerine “eki devlet ba-
kanı” ifadesini kullanılmalıdır. Tıpkı “su 
kırık şişesi” diyemeyeceğimiz gibi.

dikkat

Yabancı dillerin etkisiyle bazı tamlama-
larda da yanlışlık yapılmaktadır. Örne-
ğin “bayan ayakkabı, “kepek ekmek” 
gibi tamlamalar yabancı dil mantığına 
göre oluşturulmuştur. Doğru kullanım-
ların “bayan ayakkabısı”, “kepek ekme-
ği” biçiminde olması gerekmektedir.

dikkat
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- Tamlananın birden fazla olduğu belirtisiz ad tamlaması:
 Şimdi kovalanan bu vahşî hayvan gibi ölümden kaçan, bu kaçışın ne kadar süreceği, sonu nereye 

varacağı bilinmeyen bu adamla İstanbul’lu Hocanın ne alış verişi hangi bağı, bağlantısı olabilirdi? 
(Tarık Buğra, Küçük Ağa) 

- Deyimle yapılan belirtisiz ad tamlaması:
 Hâlis Efendinin yormak istememesine rağmen, bu adamın başından bir gönül rüzgârı esmiş gibi 

idi. (Sâmiha Ayverdi, Mesih Paşa İmamı)       
 Yatmışım sırt üstü, gözüm tavanda  (Özdemir İnce, Ölmeyecek Kadar Yaralı)    

   
Takısız Ad Tamlaması

Tamlayan ve tamlananın ek almadan bir araya gelerek 
oluşturduğu tamlamalardır. Takısız ad tamlamaları çoğunluk-
la yabancı dil mantığından yola çıkarak oluşturulmuş kelime 
birlikleridir. Belirtisiz ad tamlamasından iyelik ekinin atılması 
ile birlikte ortaya çıkan yapı, birçok birleşik kelimelerin olu-
şumuna yol açmıştır. Özellikle bazı yer adları, kurum ve kuru-
luş adlarında bu tür yapılara sıkça rastlamak olasıdır:

Ak Sigorta, Anadolu Sigorta, Güneş Sigorta, Akbank, Odea-
bank, Citibank, Çınar Otel, Anemon Otel, Esentepe Hotel, Be-
gonvil Resaurant, Gölcük Doğa Restaurant, Egeli Balık Restoran, 
Garaj Büfe, Alternatif Büfe, Furkan Tost, Asya Halı, Royal Halı…

Yine belirtisiz ad tamlaması özelliğinde olan bazı kalıplaş-
mış ifadelere de rastlanılmaktadır:

toplum bilim ‹ (toplum + bilimi), kestane kebap ‹ (kestane + 
kebabı), tükenmez kalem ‹ (tükenmez +kalemi), kurşun kalem 
‹ (kurşun + kalemi), Çengelköy ‹ (Çengel + köyü), Korukent ‹ 
(Koru +kenti), Sümer Sokak ‹ (Sümer + Sokağı)…

Kadın kahraman, narin, fakir bir kızmış, zengin ve şımarık 
bir oğlana abayı yakmış. (Elif Şafak, İskender)

Takısız ad tamlaması ad tamlamaları içinde tar-
tışmalı konulardan biridir. Kimi alan uzmanları, 
bu yapıda kurulmuş olan kelime birliklerinin 
sıfat tamlaması olduğu bu nedenle böyle bir ayı-
rıma gidilemeyeceği hakkında görüş bildirirken 
kimi alan uzmanları da tam aksi görüş ileri süre-
rek bu yapıda kurulmuş olan kelime birliklerini 
takısız ad tamlaması olarak adlandırmışlardır. 
Birinci görüşü ileri süren alan uzmanları, altın 
makas, çelik kasa, yün çorap, tahta masa gibi ör-
neklerden yola çıkarak öndeki birinci adın ikinci 
adı daha çok işlev yönünden etkilediğini, birin-
ci adın sıfat görevini üstlenerek sıfat tamlaması 
oluşturduğunu	ileri	sürerlerken;	diğer	uzmanlar,	
tamlananın neden yapıldığı ve neye benzediği 
sorusuna odaklanarak bu yapıda oluşturulmuş 
tamlamaların takısız ad tamlaması olarak adlan-
dırılması gerektiğini ileri sürerler. 

dikkat

Yalnızca hayvanların sesi, ırmak-
ların, rüzgarın ve müziğin sesi 
duyuluyordu artık. (Mevlâna 
İdris, Ütüsüz Ayakkabılar) cüm-
lesinde ad tamlaması cümlenin 
hangi ögesi olarak kullanılmıştır?

Ünitemizin “Araştırmalarla 
İlişkilendir” bölümünde söz 
edilen çalışmaları inceleyin.  

Ad tamlamalarının özellik-
lerini tekrar edin. Eksik bir 
öğrenme kaldı mı?

Öğrenme Çıktısı

2 Ad tamlaması türlerinin yapı ve özelliklerini sıralayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Kelime	Gruplarının	Tanımı	
Kelime grupları birden fazla kelimenin an-

lam ve yapı bakımından bir birliktelik oluşturdu-
ğu dil bilgisel yapılardır. Bu yapılarda kelimelerin 
birden fazla oluşuna dair dil bilgisi kaynaklarında 
ortak bir görüş bulunduğu hâlde, bunların sayı-
ları hakkında farklı sınıflandırmalar söz konusu-
dur. Ergin’in (1995) sınıflandırması genellikle te-
mel kabul edilmekte, sonradan yazılan dil bilgisi 
kitaplarında bu sınıflandırmanın dikkate alındığı 
görülmektedir.  Gökdayı (2010), Ergin’e dayan-
dırılan sınıflandırmada kimi tutarsızlıklar ve ka-
rışıklıklar olduğundan söz edip Uzun (2000) ve 
Uzun-Aydın (2010)’a atıfta bulunarak ‘kelime 
öbekleri’nin çağdaş dil bilimi ilkelerine göre sı-
nıflandırılması gereğini vurgulamıştır.

Yüksek lisans ve doktora tezlerinde ise du-
rum biraz daha farklılaşır. Ergin’in bu tezlerde 
de izleri sürülmekle birlikte kelime gruplarının 
işlevsel/görevsel bir yaklaşımla alt başlıklara ay-
rıldığı görülmektedir. Kimi tezlerde kelime gru-
bunun cümle içindeki işlevi, kimi tezlerde gruba 
adını veren kelime türünü temsil eden kelimeler, 
kiminde kelimeye eklenen yapım ve çekim ekle-
ri, kiminde ise grubun öğelerinin yapısı dikkate 
alınmakta ve metin örnekleriyle bu sınıflandır-
malar desteklenmektedir. Tezlerdeki bu farklı 
yaklaşımların, kelime gruplarını işlev ve görev 
yönünden ayrıntılı olarak bir betimleme çabasın-
dan kaynaklandığı söylenebilir. Ancak Ergin’in 

sınıflandırma yaklaşımının da bu farklılıklara 
zemin hazırladığını belirtmek gerekir. Kelime 
grupları sınıflandırmasında “okur odaklı” dil bil-
gisi yazımının da önemli bir rolü olduğunu dü-
şünüyoruz. Dil bilgisi kitaplarının sadece akade-
misyenlere değil özellikle üniversite öğrencilerine 
de yönelik olması, onların eğitsel amaçlı hazır-
lanmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu bakımdan 
kaynakları akademik ve eğitsel dil bilgisi kaynak-
ları olarak da değerlendirmek mümkündür. Dil 
bilgisi kitaplarının tezlere nazaran daha sadeleşti-
rilmiş alt başlıklarla yazılması buna bağlanabilir. 
Değerlendirilmesi gerekli bir başka nokta da keli-
me grupları sınıflandırmasının Batı’daki dil araş-
tırmalarının tarihsel süreci içindeki yeri ve bunun 
Türk dil bilgisi kaynaklarındaki yansımasıdır. 
Türk dil bilgisi kaynaklarının hemen birçoğunun 
metin odaklı filolojik-dil bilgisi yaklaşımıyla dil-
deki yapıları ele aldıkları ifade edilebilir. Ancak 
günümüz dil bilimi yaklaşımlarıyla Türk dilinin 
söz dizimini inceleyen kaynakların da yeterli dü-
zeyde olmadığını belirtmek gerekir. Bu incele-
melerde de Chomskyan Üretici yaklaşımın diğer 
dil bilimsel söz dizimi yaklaşımlarına göre baskın 
olduğu görülmektedir.

..........
Kaynak: Mustafa Altun. (2011). Türkçede Keli-
me Grupları Çözümlemeleri “Türk Romanından 
Örneklerle”, İstanbul,  s. 11-13.  (Kısaltılmıştır.)

araştırmalarla 
ilişkilendir
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1
Söz dizimini oluşturan kelime 
gruplarını ve kelime gruplarının 
özelliklerini kavrayabilme

Kelime Grubu ve Özellikleri

Kelime grupları şu özellikleri içermektedir: En az iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle 
oluşurlar. Kelime grubu ögeleri şiir ve konuşma dilinde yer değiştirebilirler ancak bu yer değiştirme 
cümlenin anlamında ve işlevinde bir değişikliğe yol açmaz. Bir cümle içinde birden fazla kelime grubu 
yer alabilir ve bu kelime grupları iç içe geçen bir özellik de gösterebilir. Cümle içinde isim, sıfat, zarf 
olabilirler;	önüne	geldikleri	ismi	niteleyip	belirtebilirler.	Anlam	ve	yapı	bakımından	kendi	içlerinde	bir	
bütünlük taşırlar. Bu bütünlük nedeniyle cümle içinde tek bir kelime gibi değerlendirilirler.

2 Ad tamlaması türlerinin yapı ve 
özelliklerini sıralayabilme

Ad Tamlaması ve Türleri

İki ad unsurunun veya ad soyundan iki kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu kelime grubuna ad tamlaması 
denir. Ad tamlamaları, iki dil birliği arasında aitlik, sahiplik, tür, özellik vb. bakımından bir nesnenin başka bir 
nesne ile arasındaki ilişkiyi işaret eder. Ad tamlamalarında iki öge bulunur. Bu ögeler “tamlayan” ve “tamlanan” 
olarak adlandırılır. Ana öge olan “tamlanan” sonda, yardımcı öge olan “tamlayan” ise tamlanandan önce yer alır. 
Tamlayan tamlananla arasındaki ilgi ekle kurulabileceği gibi eksiz de olabilir.  Ad tamlamalarında bazen tamlayan 
ile tamlananın yerleri değişebilir. Ancak bu durum daha çok yazınsal metinlerde karşımıza çıkmaktadır. Ad tam-
lamalarında araya başka kelimeler de girebilir. Bazen ad tamlamalarında iyelik grubundaki tamlayan belirtilme-
yebilir. İyelik ekinin kişi ekini içermesi tamlananı işaret eder. Bu durumda tamlama, tamlayanı düşmüş bir iyelik 
grubunu oluşturur. Ad tamlamalarında tamlayan ve tamlanan birden fazla olabilir. Tamlayan ya da tamlanan 
çoğul ek alabilir. Ad tamlamaları cümlenin öznesi, nesnesi, zarfı, yer tümleci ve yüklemi olur. Ad tamlaması cüm-
lede sıfat görevinde kullanılabilir. Belirtili	Ad	Tamlaması: Tamlayanın ve tamlananın ek aldığı kelime grubudur. 
Belirtili ad tamlamasında tamlayan ve tamlanan arasındaki ilişki düzeyi ilgi eki ile ortaya konur. Belirtili ad tam-
lamalarında ilgi ekinin olduğu tamlayan yardımcı öge, iyelik ekinin olduğu tamlanan ise temel (asıl, ana) ögedir. 
Belirtili ad tamlamasında temel öge olan tamlanan, yardımcı öge olan tamlayandan sonra gelir. Temel öge olan 
tamlanan bazen yardımcı öge olan tamlayandan önce de gelebilir. Bu durum daha çok şiir ve konuşma dilinde 
karşımıza çıkmaktadır. Belirtili ad tamlamasının tamlayanı veya tamlananı başka bir ad tamlaması veya kelime 
grubundan oluşabilir. Tamlayan birden fazla olabilir. Tamlayan veya tamlanan birden fazla kelimeden oluşabilir. 
Tamlayan ile tamlanan arasına başka kelimeler girebilir. Belirtisiz	Ad	Tamlaması: Yalnızca tamlananın ek aldığı 
kelime grubudur. Belirtisiz ad tamlamalarında tamlayan yardımcı öge, iyelik ekinin olduğu tamlanan ise temel 
(asıl, ana) ögedir. Belirtisiz ad tamlamasında yardımcı öge olan tamlayan, tamlanandan önce gelir. Belirtisiz ad 
tamlamalarında tamlayan ve tamlanan arasındaki ilişki belirtili ad tamlamalarından ayrı bir özellik göstermekte-
dir. Bilindiği gibi belirtili ad tamlamalarında tamlayana getirilen ilgi hâl eki tamlayanı sahiplik / aitlik yönünden 
belirterek aralarında özel bir bağ oluşturmakta, anlamı biraz daha sınırlandırmaktaydı. Belirtisiz ad tamlamala-
rında ise tamlayanla tamlanan arasındaki ilişki belirtili ad tamlamasındaki gibi “özel” değil, daha “genel” bir du-
rumu yansıtmaktadır. Örneğin “kadının gömleği” derken gömleğin bir kadına ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
tamlamayı “kadın gömleği” olarak kurduğumuz da anlam daha genelleşir ve bu tür gömleğin yalnızca kadınlara 
özgü bir kıyafeti içerdiği anlamı taşır. Belirtisiz ad tamlamaları kalplaşmaya elverişli tamlamalardır. Tamlayan ile 
tamlanan arasında genel bir anlamı çağrıştıran güçlü anlam ilişkisi, birleşik kelimenin oluşmasını sağlamıştır. 
Belirtisiz ad tamlamasının tamlayanı veya tamlananı başka bir tamlama veya kelime grubundan oluşabilir. Tam-
layan ve tamlanan birden fazla kelimeden oluşabilir. Deyimlerle kurulabilir. Takısız Ad Tamlaması: Tamlayan ve 
tamlananın ek almadan bir araya gelerek oluşturduğu tamlamalardır. Takısız ad tamlamaları çoğunlukla yabancı 
dil mantığından yola çıkarak oluşturulmuş kelime birlikleridir. Belirtisiz ad tamlamasından iyelik ekinin atılması 
ile birlikte ortaya çıkan yapı, birçok birleşik kelimelerin oluşumuna yol açmıştır. Özellikle bazı yer adları, kurum 
ve kuruluş adlarında bu tür yapılara sıkça rastlamak olasıdır.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelime gru-
bu kullanılmamıştır?

A. Ayşe uzakta durdu.
B. Bırak kardeşim şu inadı!
C. Bekir sonsuz kederlere gömüldü.
D. Yolun sonuna geldik.
E. Aslanlar gibi mücadele etti.

2  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelime gru-
bu kullanılmamıştır?

A. Türlü türlü rüyalar gördüm.
B. Ağzı ve gözü farklı şeyler söylüyordu.
C. Havada kar taneleri adeta dans ediyordu.
D. Tekrar kaçmak istedi, kaçamadı.
E. Rum köyünün kırmızı damları görünüyordu.

3  Aşağıdakilerin hangisinde iyelik grubu kulla-
nılmamıştır?

A. Tanımadığım kadın anneme selam söyledi.
B. Annesinin yeni aldığı kazağı pek sevdi.
C. Kapısının önünde yığılıp kaldı.
D. Hasanın yüzünden terler boşalıyordu.
E. Kaleme aldığım son yazım arkadaşlık üzerine.

4  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla 
kelime grubu kullanılmamıştır?

A. Her yer, sinmiş taze et kokuyordu.
B. Birden, fotoğrafçı siyah örtüsünü başından ata-

rak doğruldu.
C. Niçin her hafta buraya uğramadık?
D. Belki o zaman bu resmimi de sergiye gönderirler. 
E. Bu hepimizin bildiği bir korku idi.

5  Aşağıdaki tamlamalardan hangisi bir iyelik 
grubudur?

A. Ayakkabı boyası
B. Yolun sonu
C. El çantası
D. Cep telefonu
E. Onun arabası

6  Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin tamla-
nanı başka bir ad tamlamasıdır?

A. Annemin kalın gözlüğü
B. Evin arka balkonu
C. Eskişehir’in Batıkent Mahâlilesi
D. Arabanın eski anahtarı
E. Ufuk’un sevimli kedisi

7  Aşağıdaki tamlamalardan hangisi yapı bakı-
mından diğerlerinden farklıdır?

A. Camgüzeli
B. Gözü yaşlı
C. Keçi tırnağı
D. Denizatı
E. Kedigözü   

8  Aşağıdakilerden hangisinde ad tamlaması 
nesne görevinde kullanılmıştır?

A. Dülger balığının ölümü uzun sürüyor.
B. Edremit pazarına bir şeyler almaya gittim.
C. Zeytin ağaçları ilgilenildiği zaman çok yaşar.
D. Kazdağı’nın eteklerinde türlü bitkiler vardır.
E. Bölüm yazıcısından muhasebe kayıtlarını istedim.

9  Aşağıdakilerden hangisinde ad tamlaması 
farklı bir görevde kullanılmıştır?

A. Eskişehir hamamları hıncahınç doluydu.
B. Camekânın menteşelerini birlikte onardılar.
C. Mahâllenin esnafı buraları terk etti. 
D. Zincirlerin şıngırtısı her yerden duyuluyordu.
E. Yaprakların hepsi sararmıştı.

10  Aşağıdakilerden hangisinin tamlayanı bir iye-
lik grubudur?

A. Sizin yüzünüzün güzelliği
B. Evin arka odası
C. Gökyüzünün beyaz gülü
D. Ali’nin okul arkadaşı
E. Umudun sessiz tükenişi
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Yanıtınız yanlış ise “Kelime Grubu ve Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Ad Tamlaması ve Türleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Kelime Grubu ve Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Ad Tamlaması ve Türleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Kelime Grubu ve Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D Yanıtınız yanlış ise “Ad Tamlaması ve Türleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Kelime Grubu ve Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Ad Tamlaması ve Türleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Ad Tamlaması ve Türleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Ad Tamlaması ve Türleri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

1

Araştır 1

Türkçe sözdizimi özellikleri açısından pek çok yönden kendine özgü özellikler 
gösteren bir dildir. Daha çok Altay dilleri ile benzerlik gösterir. Türkçede cüm-
le kuruluşu özne + nesne + yüklem düzenindedir. Türkçe aynı zamanda esnek 
bir kullanım özelliği olan bir dildir. Cümle kuruluşu her ne kadar özne + nes-
ne + yüklem biçiminde düzenlenmiş olsa da cümle farklı bir biçimde dizilerek 
değişik vurgularla başka anlamları da yansıtabilir. Örneğin: “Adam arabasını 
tamirciye gösterdi” cümlesi, “Adam tamirciye arabasını gösterdi”, “Tamirciye 
arabasını adam gösterdi” gibi kullanımları çoğaltarak kullanmak olasıdır. Yine 
Türkçenin söz diziminde yüklem sonda bulunur. Sıfatlar adlardan önce gelir. 
Sayı sıfatlarından sonra gelen adlar çoğul ek almaz.  

Araştır 2
“Yalnızca hayvanların sesi, ırmakların, rüzgarın ve müziğin sesi duyuluyordu 
artık.” cümlesinde ad tamlaması “özne” görevinde kullanılmıştır.
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Bölüm 2

Sıfat Tamlaması ve Sayı Grubu
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GİRİŞ
Sıfat tamlaması, bir ismin bir başka isim tarafından nitelenmesi veya belirtilmesiyle oluşan kelime gru-

budur. Alanla ilgili kimi kaynaklarda sıfat takımı; sıfat için ön ad terimini kullanan kimi kaynaklarda da ön 
ad takımı, ön ad tamlaması terimleri de kullanılmaktadır. Sıfat tamlamasını oluşturan kelimelerden her biri 
esasen isimdir. Ancak, biri diğerini nitelediği veya belirttiği için sıfat özelliğini kazanmaktadır. Sıfat tamla-
masını oluşturan kelimelerden sıfat kısmı, bir sıfat ya da sıfat olarak kullanılan bir kelime grubu, isim kısmı 
yine bir kelime grubu olabilir, yani sıfat kısmı birden fazla sıfattan oluşabileceği gibi isim kısmı da bir isim 
tamlamasından oluşabilir. Sıfat ögesi olarak birden fazla sıfat kullanılıyorsa araya virgül konur; en son gelen 
sıfat ögesi ile isim arasına virgül konmaz. Tam tersi olarak bir tek sıfat birden fazla ismi de niteleyebilir. Sıfat 
tamlamalarında sıfat/sıfat grubu tamlayan, isim/isim grubu da tamlanan durumundadır. Türkçede temel 
unsurun sonda yer alması dolayısıyla, tamlamada asıl anlatılmak istenen isim kısmıdır yani tamlanandır. 

I +    II          
Sıfat +  isim = Sıfat Tamlaması
Tamlayan + Tamlanan
ihtiyar + değirmenci
bitmeyen +  gece         
bitmeyen, sükûnlu +  gece  
dönülmez +  akşam
dönülmez +  akşamın ufku
o + hayal âlemi
paydos saatlerinde yollara dökülen soluk benizli + insanlar
yüz lira maaşlı, kibar bir + adam

SIFAT TAMLAMASININ YAPISI VE 
İŞLEVLERİ

1. Sıfat tamlamasını oluşturan kelimelerden sı-
fatlar, isim grubunda yer alan kelimeler olup 
nesneleri nitelemek veya belirtmek suretiyle 
karşılayan kelimelerdir. Sıfatların isim grubun-
dan olduğunu belirttik, ancak sıfatlar bir başka 
ismin önünde yer aldığında, onu çeşitli ba-
kımlardan niteleyip (biçim, renk, durum vb.) 
belirttiğinde (belli belirsizlik, sayı, işaret, soru) 
sıfat olma özelliği kazanırlar. Buna göre de gö-
rev ve anlam yönünden sıfatlar niteleme ve be-
lirtme sıfatları olmak üzere iki gruba ayrılır:

Niteleme (Vasıflandırma) Sıfatları: Varlıkların 
durumlarını, biçimlerini, renklerini, kısaca nasıl-nice 
olduklarını bildiren, onları çeşitli yönlerden niteleyen 
kelimelerdir. “Bu sıfatların işlevleri aynı olduğu için 
kendi içinde gruplara ayrılmadan niteleme sıfatı adı 
altında toplanır.” (Zengin, 2008:30): güzel (ses); ince 
(hastalık); uyanmış (tepeler); korkulu (gözler); susuz 
(yaz); güzel mi güzel (araba); tombul, beyaz kadınların 
yıkandığı (sahil); uzun (geceler) vb. Niteleme sıfatları 
üst üste gelebilir: ok atan, ihtiyar (Bektaş Subaşı) vb.

Belirtme Sıfatları: İsimleri işaret, soru, belli 
belirsizlik ve sayı bakımından belirten sıfatlardır. 
Buna göre de işaret sıfatları, soru sıfatları, belirsizlik 
sıfatları (belgisiz sıfatlar) ve sayı sıfatları olarak dört 
gruba ayrılır:

İşaret Sıfatları: İsimleri işaret yoluyla gösteren 
sıfatlardır ki bu gösterme, genellikle, isimlerden 
önce bu, şu, o sıfatları getirilerek yapılır: bu (yol-
culuk), şu (defa), o (ülkeler) vb. İşaret sıfatları ba-
zen niteleme sıfatları ile birlikte kullanılabilirler: bu 
son (fasıl), şu yalan (dünya), o gülümser (gözler) vb. 
Türkçede bu, şu, o kelimeleri, tek başına ve hâl ekle-
ri getirilerek kullanıldıklarında zamirdirler. Ancak, 
zamir olarak kullanıldıklarında bir ismi belirtmeyip 
ismin yerine kullanılırlar. 

Soru Sıfatları: İsimleri soru yoluyla belirten sı-
fatlardır: ne (zaman), nasıl (sevdalar), hangi (çılgın), 
kaçıncı (bahar), kaç (yıl), kaçar (ay) vb. Soru sıfatla-
rını da soru zamirleriyle karıştırmamak gerekir. Soru 
sıfatı bir isimle birlikte, soru zamiri ise ismin yerine 
kullanılır: Hangi (devir) (sıfat)? Hangisi (zamir)?

Belirsizlik Sıfatları (Belgisiz Sıfatlar): İsimleri, 
belli belirsiz şekilde belirten sıfatlardır: kimi (yol-
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lar),  bazı (sebepler), bir (sabah), başka (diyarlar), 
başka (topraklar), bütün (duygular), her hangi bir 
(mevsim) vb. Belirsizlik sıfatlarını da belirsizlik za-
mirleriyle karıştırmamak gerekir. Belirsizlik sıfatı 
bir isimle birlikte, belirsizlik zamiri ise ismin yerine 
kullanılır: kimi (şarkılar) (sıfat), kimisi (zamir) vb. 

Sayı Sıfatları: İsimleri sayı yoluyla (miktar, sıra, 
üleştirme, kesir) belirten sıfatlardır. Buna göre de 
asıl sayı sıfatları, sıra sayı sıfatları, üleştirme sayı sı-
fatları, kesir sayı sıfatları olarak türleri vardır:

Asıl sayı sıfatları, isimlerin kesin sayılarını be-
lirtir: Altı Arap atlı şahbaz nic’oldu (Dadaloğlu, 
1993:107), yedi (öğrenci), bin bir (gece), on dört 
(yaş) vb. 

Sıra sayı sıfatları, isimlerin sırasını belirten sıfat-
lardır: birinci (sınıf ), ikinci (bahar), yetmiş beşinci 
(yıl) vb. 

Üleştirme sayı sıfatları, “önüne geldikleri isim-
leri sayı bakımından paylaştırma, dağıtma, bölük 
bölük gösterme yönlerinden açıklayan sıfatlardır.” 
(Ergin ve Korkmaz’dan akt. Zengin, 2008:49): bi-
rer (elma), ikişer (ağaç) vb. 

Kesir sayı sıfatları, belirttiği isimlerin sayısını 
kesirli olarak gösteren sıfatlardır: yüzde üç (zam), 
binde bir (ihtimal), yarım (elma), çeyrek (altın) vb. 

Topluluk sayı sıfatları, “asıl sayı sıfatlarına gele-
rek belirttikleri nesneler arasında yakınlık, birlik 
olduğunu gösteren ve bir nesne topluluğu bildiren 
sıfatlardır.” (Korkmaz’dan akt. Zengin, 2008:50): 
ikiz (çocuk), üçüz (bebek) vb. 

2. Sıfat tamlamasını oluşturan kelimelerden 
sıfatlar, isim grubunda yer alıp nesneleri 
nitelemek veya belirtmek suretiyle karşıla-
yan kelimelerdir. Sıfatların isim grubundan 
kelimeler olduğunu belirttik, ancak bu keli-
meler bir başka ismin önünde yer aldığında, 
isimlerden sıfat yapma ekleri getirildiğinde, 
tamladığı ismi çeşitli bakımlardan niteleyip 
(biçim, renk, durum vb.) belirttiğinde (belli 
belirsizlik, sayı, işaret, soru) sıfat olma özel-
liği kazanırlar.
a. Türkçede pek çok özel isim, yer ve 

yerleşim yeri ismi, lakap isminde sıfat 
tamlaması kalıbında birleşik kelime 
bulunmaktadır. Bunlardan yer ismi ola-
rak kullanılanların çoğunlukla bitişik 
yazıldıkları unutulmamalıdır: Akdeniz, 
Bahçelievler, Bahçeşehir, Bakırçay, Büyü-
kada, Esenyurt, Eskihisar, Gaziantep, Gö-

kırmak, Gökova, Karacabey, Karacadağ, 
Kartaltepe, Küçükçekmece, Şanlıurfa, Şe-
nesenevler, Taşköprü, Uluçay, Uzungöl vb. 

b. Sıfat tamlaması kalıbındaki birleşiklerin 
çoğu, cins isim olarak kullanılır: adlî 
olay, ara sokak, arka bahçe, aşırı hız, ba-
tık gemi, bedensel engel, beyaz peynir, ça-
lar saat, çözümlü test, demir doğrama, do-
kuma kilim, edilgen çatı, finansal kaynak, 
füme balık, kanatlı hayvan, kara tahta, 
kel baş, kepçe kulak, sırık domates, sivri 
biber, şimşir tarak, temel harfler, uzun yol, 
yeşil ışık, yüzen ev, açıölçer, ağırayak, ast-
subay, başçavuş, başhekim, başyazar, bo-
zayı, dikdörtgen, ilkbahar, kargaburun, 
sıradağ, sonbahar, yanardağ vb. 

c. Sıfat tamlamasında sıfat tamlayan, isim 
tamlanan dizgesinde olup her iki unsur 
da eksiz durumdadır: açık deniz, başka 
şehir, biçare Güliver, çengel bulmaca, 
erken dönem, geç saatler, ilk yemiş, kır 
at, sıcak hava, sol el, yeni müşteriler vb.   

3. Sıfatlar, isim grubundan kelimelerdir. 
Meselâ güzel bir isimdir ama hava ismi-
nin önüne getirildiğinde, yani nesne du-
rumundaki hava’nın niteliği durumunda, 
sıfat olup kendi başına isimdir. Demek ki 
kelimelerin isim veya sıfat olarak adlan-
dırılmaları, kullanılış şekillerine bağlı bir 
durumdur. 

4. İsimler somut ya da soyut bir nesnenin adı 
oldukları, kendi başlarına bir varlığı, bir 
nesneyi karşıladıkları hâlde, sıfatlarda böyle 
bir özellik bulunmaz. Yalnızca varlık ve nes-
nelerde var olan niteleme ve belirtme özel-
liklerini soyut olarak gösterirler (Korkmaz, 
2003:333): aydınlık, ikişer, kare, kocaman, 
küçük, pembe, tuzlu, yemyeşil vb. 

5. “Güzeller nazlı olur.” ve “Kırmızısı daha 
canlı.” cümlelerinde ise güzel ve kırmızı ke-
limeleri bir niteliği belirtmeyip temsil ettiği 
şahsı ve nesneyi karşıladığı zaman isimdir. 
“Demek ki sıfat, tek vasıftan ibaret olan 
nesneleri karşıladıkları zaman isimdir.” (Er-
gin, 1984:244) Meselâ yedi uyurlar, çirkin 
ördek yavrusu, sarı odalar, koca öküz mi-
sallerinde yedi, çirkin, sarı, koca kelimeleri 
isimdir, ancak önlerindeki isimleri niteleyip 
belirtince sıfatlaşırlar. 
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6. İsimler, çokluk, iyelik ve isim çekim eklerini 
alabildikleri hâlde, sıfatlar bu ekleri alamaz, 
isimler ile eksiz olarak birleşip sıfat tamla-
masını oluştururlar: acı su, bir uçurtma, bu 
düzen, güzel günler, her sabah, kırık taşlar, 
o mektuplar, son istasyon vb.

7. Sıfatlar, isimleri; zarflar ise fiilleri (cümlede 
yüklemi) niteler veya belirtirler: Güzel vakit 
geçirdik. (sıfat); Güzel davrandı. (zarf ); Açık 
kapıyı gördü. (sıfat); Açık konuştu. (zarf ); vb. 

Hattâ çirkin yaratıldığından bile / O kadar mü-
teessir değildi (Orhan Veli Kanık, 1984:102); Çir-
kin bir davranış da değildi; Uykusuz geceler geçir-
dim; Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım (Orhan 
Veli Kanık, 1984:108); Eve ekmekle tuz götürmeyi 
/ Böyle havalarda unuttum (Orhan Veli Kanık, 
1984:109); Çocukluğum böyle geçti. 

8. Sıfat tamlamasında, tamlananın yani ismin 
önüne birden fazla sıfat getirilebilir. Bu du-
rumda da sıfatların dizilişi gelişigüzel olma-
yıp bir düzen dâhilindedir. Bazen niteleme 
sıfatları, bazen de belirtme sıfatları önce ge-
tirilebilir. Ancak genellikle de belirtme sıfat-
ları niteleme sıfatlarından daha önce getiri-
lir. Demek ki Türkçede, tersine bir kullanım 
da mevcut olup belirtme sıfatları niteleme 
sıfatından sonra gelebilmektedir: Al, yeşil 
bahçeli Kaman (Dadaloğlu, 1993:85); Kü-
çük bir kalp (Orhan Veli Kanık, 1984:60); 
Uzun, ince bir yol (Âşık Veysel); Bütün 
zenci krallar (Orhan Veli Kanık, 1984:38); 
Çifte bedestenli koca Kayseri (Dadaloğlu, 
1993:85); Muhabbetli on kardaş (Dada-
loğlu, 1993:106); Harbe giden sarı saçlı ço-
cuk! (Orhan Veli Kanık, 1984:105); bu gü-
zel havalar (Orhan Veli Kanık, 1984:109); 
Titrek, karışık, hasta, hayâlî, sarı gözler 
(Ahmet Hâşim, 1985:102); Cemreler düş-
meyen bir yayla (Yahya Akengin’den akt. 
Elçin, 1990:13); …Kaç fethe koşan tuğlar 
ufuklarla yarışmış. (Yahya Kemal Beyatlı’dan 
akt. Elçin, 1990:21)

9. Bir, sayı sıfatı olarak niteleme sıfatlarından 
önce geldiği hâlde (Örnek: bir serin, ince 
dere [Kâzım Nâmi’den akt. Elçin, 1990:10]), 
belirsiz sıfat olarak, niteleme sıfatlarından 
sonra gelir (Korkmaz, 2003:335): Yıllar 
önce öğrencim olmuş, çalışkan bir arkadaş; 
kibar bir kadın; vb.

10. Sıfatlar zarflar tarafından nitelenebilirler: 
En yakın arkadaşlar, onu en çok sevdiğimi 
anladığım zaman, pek fazla mütebessim, bir 
yaş daha genç, biraz daha âşık vb. 

11. Bir ismin önünde yer alarak sıfat gibi kulla-
nılan bir isim, bazen bir +DA bulunma, +A 
yönelme, +DAn çıkma, +ki aitlik, +CA eşit-
lik eki alabilir: ayakta tedavi, cephelerde 
harcanan kurşun, Kâğıthane sırtlarında 
beliren fecr-i kâzib (Abasıyanık, 1998:3); 
yamacında koşma söylediğimiz dağlar 
(Teslim Abdal’dan akt. Elçin, 1990:13); 
elden düşme araba, gözden uzak, kardan 
adam, sudan sebep, âteşten bâde (Ahmet 
Hâşim, 1985:239); dostça yaşama, gök ma-
viliğince rahat (İlhan Geçer’den akt. Elçin, 
1990:57); hınzırca yaklaşım, camlardaki 
kadınlar, ormandaki yangın vb. 

12. Sıfat tamlamasında, tamlayan yani sıfat kıs-
mı, bazen, sıfat-fiil ekleri (-An, -DIk, -Ar, 
-mAz, -mIş/-mUŞ ve –AcAk vb.) ile kurul-
muş sıfat-fiil grubunun sıfat gibi kullanıl-
masıyla oluşabilir: alınlardan akan ter, tek 
çıkar yol, bir sürü ipe sapa gelmez kelâm, 
bitmemiş şiirler, bilindik marka, Fâtih’in 
İstanbul’u fethettiği yaş (Arif Nihat 
Asya’dan akt. Elçin, 1990:15+); denizden 
esen rüzgâr, denizden yeni çıkmış ağların 
kokusu, dinmiş lodosların uğultusu, doğu-
ran ana, giyilmemiş çamaşırlar, gökyüzüne 
kaçırdığım balon, güneşi görmeyen şehir, 
güneşle gelecek ölüm, kalan sağlar, kesilen 
kelleler, Fâtihler doğuracak yaş (Arif Nihat 
Asya’dan akt. Elçin, 1990:15); yapılacak 
işler (Dadaloğlu, 1993; Orhan Veli Kanık, 
1984); ufka giden sandal (Ahmet Hâşim, 
1985:241); uçan kuş (Arif Nihat Asya’dan 
akt. Elçin, 1990:11); cemreler düşmeyen 
bir yayla (Yahya Akengin’den akt. Elçin, 
1990:13) vb.   

13. Sıfat tamlamasında, tamlayan yani sıfat 
kısmı, bazen, zarf-fiil ekinin (-mAdAn, -Ip 
vb.) de içinde bulunduğu bir fiilimsi gru-
bunun sıfat gibi kullanılmasıyla oluşabilir: 
Terlemeden mal kazanan zâlimler (Dada-
loğlu, 1993:107); gülünü koklamadan yi-
tirdiğimiz bahar (Yahya Akengin’den akt. 
Elçin, 1990:13); yeniden yakıp geçen gü-
neş, vb.
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14. Sıfat tamlamasında sıfat kısmı pekiştirilmiş sı-
fat olabilir: bembeyaz çarşaflar, koskoca mey-
dan, masmavi deniz, pespembe hayaller vb. 

15. Sıfat olarak kullanılan kelimeler, bir sıfat 
veya fiilin önüne getirildiklerinde zarf görevi 
yüklenmiş olurlar: Dün fena sıkıldım. Çor-
bam sıcak sıcak geldi. Gönlüm şen olmalı.  

16. Sıfat tamlamasında, tamlanan yani isim kıs-
mı bir isim tamlaması olabilir: Yüce dağ ba-
şını bürüdü duman. (Dadaloğlu, 1993:98)

17. Tamlanan yani isim unsuruna nasıl? soru-
su sorularak niteleme sıfatları belirlenebilir: 
koca koca binalar (nasıl binalar?), masma-
vi deniz (nasıl deniz?), uzun ince bir yol 
(nasıl bir yol?) vb. 

Sıfat Tamlamasının İşlevleri
Bu bölümde, sıfat tamlamasının işlevleri ve me-

tinlerdeki örnekleri ele alınacaktır.  

Diğer Kelime Gruplarında 
Kullanılışları Bakımından Sıfat 
Tamlamaları

Sıfat tamlaması, aynı zamanda, bir başka kelime 
grubunun  ögesi olabilir: 

•	 Sıfat	 tamlamasında	 tamlayan	durumunda-
ki sıfat ya da tamlanan durumundaki isim 
kısmı, bir isim tamlaması şeklinde olabilir: 
canımın içi Nurünnisa, alnımdaki bıçak 
yarası, bir güneş parçası, bir hasta odası-
nın penceresi, denizden yeni çıkmış ağların 
kokusu, denizden esen rüzgârın kokusu, 
haftalarca dinmeyen motor sesi, suda yüzen 
karpuz kabuğu, ilk gözağrısı, iç yarası 
hayatlar, yüksek yerin rüzgârı, gözlerinin 
göremeyeceği bir yer vb.

•	 Sıfat	 tamlamaları	 isimlerde	olduğu	gibi	 ek	
alarak yahut bir ismin önünde yeniden sı-
fat olabilirler: güzel bir gece/ güzelliklerle 
dolu bir gece, kül rengi sular/kül renkli su-
lar, soluk benizler/soluk benizli insanlar, on 
dört yaşında neşeli bir arabacı, allı pullu 
gemiler, çamur içinde su / çamurlu su, yedi 
nüfus hane/yedi nüfuslu hane vb. 

•	 İsimler	bir	başka	ismi	niteledikleri	veya	be-
lirttikleri zaman sıfatlaşırlar. Ancak, sıfat 

olarak bilinen belli kelimeler ile isim olarak 
bilinen bazı kelimelerin bazen tamlayan, 
bazen de tamlanan durumunda birbirine 
geçiştiği görülür. “Yalnız, sıfat görevi yük-
lenmiş olan adın tıpkı öteki sıfatlarda ol-
duğu gibi, eklendiği ada özgü bir niteliği 
belirtmesi gerekir.” (Korkmaz, 2003:335): 
adamın iyisi, dönem birincisi, altın hızma, 
gümüş yüzük, ipek çoraplar, tahta masa, 
sivri akıl, yığın yığın kar vb. 

•	 Sıfatlar,	 tek	 başlarına	 isim	 olarak	 yer	 ala-
bilirler, lakap olabilirler: Alacağı yoktu 
zaten rahmetlinin. (Orhan Veli Kanık, 
1984:102);  Gölge oyununun gelgit akıllı bir 
karakteri de Tuzsuz (Tuzsuz Deli Bekir yeri-
ne); Ne bir güzel var avutacak gönlümü,/ Bu 
şehirde,… (Orhan Veli Kanık, 1984:119); 
Yaylının atları şıngır mıngır; (Orhan Veli 
Kanık, 1984:119); Adada kala kala miskin 
kasap kedileri ve pamuklar kaldı. (Abasıya-
nık, 1998:13) (pamuk kediler yerine) vb. 

•	 Bazen,	 sıfat	 tamlaması	 ile	 isim	 tamlaması	 iç	
içe geçebilir; yapı, karma tamlama biçiminde 
olabilir: ağacın gökyüzüne vuran aksi, baha-
rın ilk ışıkları, çıkartmaların renkli, silik dün-
yası, sucuların hiç durmayan çıngırakları vb. 

•	 Sıfat	tamlamasında,	sıfat	kısmı	bazen	de	bir	
isnat grubu şeklinde olabilir: başı dumanlı 
dağlar; beli kısa, boynu uzun at; göğsü gök 
ördek; gözü kanlı yiğit; gözü tok çocuk; içi 
tez baba; şekilleri bozuk çıplak ayaklar vb. 

•	 Sıfat	 tamlamasında	 sıfat	 kısmı	 bazen	 de	
isim çekim ekleriyle kurulmuş kısaltma 
grupları (yükleme grubu, yönelme grubu, 
bulunma grubu, çıkma grubu, vasıta grubu, 
eşitlik grubu vb.) şeklinde olabilir: erikleri 
saran buğu; kelle fiyatına hürriyet; gökyü-
züne kaçırdığım balon;  elden düşme araba; 
bir okla yaralı kalp; denizle boğaz boğaza 
geçen hayat; haftalarca dinmeyen motor sesi 
(Orhan Veli Kanık, 1984) vb. 

•	 Sıfat	tamlamasında,	tamlayan	yani	sıfat	kısmı,	
tekrar grubu biçiminde oluşabilir: açık saçık 
şeyler, boğaz boğaza hayat, cıvıl cıvıl Mah-
mutpaşa, gamlı yaslı kadınlar, ılgıt ılgıt seher 
yeli, irili ufaklı taşlar, serin serin Kapalı Çarşı, 
sürü sürü kuşlar, telli duvaklı uçurtma (Or-
han Veli Kanık, 1984; Dadaloğlu, 1993) vb.  
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•	 Bazen	de	tamlanan	yani	isim	kısmında	tekrar	
grubu bulunabilir: zavallı çoluk çocuk, kışlık 
çalı çırpı, tükenmeyen bir bağırış çağırış 

•	 Sıfat	tamlamasında,	tamlayan	yani	sıfat	kıs-
mı, bazen, bir edat grubunun sıfat görevi 
yüklenmesiyle oluşabilir: O incecik, o dal 
gibi kız; rüya gibi bir akşam; o kadar mü-
teessir; kutu gibi bir daire; saka kuşu kadar 
sevimli vb.  

•	 Sıfat	tamlamasında,	sıfat	kısmı	bazen	de	bir	
sayı grubu şeklinde olabilir: Bin bir huy, on 
dört yaş, üç yüz altmış altı dağ vb. 

Sıfat Tamlamalarının Cümlede 
Kullanılması

Sıfatlar, esasen isim soylu kelimeler oldukların-
dan dolayı, cümlede herhangi bir öge ya da ögenin 
bir parçası olarak kullanılabilir.

Sıfat Tamlamasının Özne Olarak 
Kullanılması

Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar,… (Orhan 
Veli Kanık, 1984:142); Belki daha bin bir huyum 
vardır. (Orhan Veli Kanık, 1984:68); Sağlam diş-
ler, dökülen yanak etlerinden fırlamış,… (Abası-
yanık, 1998:15); Bir kuş düşünür bu bahçelerde, 
/ Altın tüyü sonbahara uygun… (Ahmet Hâşim, 
1985:241); Yağız atlı nice kullar iniler (Dadaloğ-
lu, 1993:108)

Sıfat Tamlamasının Nesne Olarak 
Kullanılması

 …Denizden geçen/ motorları hatırlatıyor. 
(Orhan Veli Kanık, 1984:47); Yedi iklim dört kö-
şeyi dolandım (Dadaloğlu, 1993:107); Çekin eyerle-
yin gökçe kır atı (Dadaloğlu, 1993:86) 

Sıfat Tamlamasının Yer Tamlayıcısı Olarak 
Kullanılması

…bir korkuluğa benziyordu. (Abasıyanık, 
1998:15); Ufacık evlere neler işledi (Dadaloğlu, 
1993:110); Bu şehirde yağmur altında dolaşılır. 
(Orhan Veli Kanık, 1984:56); Fitiller işliyor azgın 
yarada (Dadaloğlu, 1993:99); Melâli anlamayan 
nesle âşinâ değiliz. (Ahmet Hâşim, 1985:150) 

Sıfat Tamlamasının Zarf Tümleci Olarak 
Kullanılması

Kaç defa rüyama girdi. (Orhan Veli Kanık, 
1984:173); Ha deyince bin gök atlı binerdik (Da-
daloğlu, 1993:88); Uzun geceler, balık beklediler. 
(Abasıyanık, 1998:13)

Sıfat Tamlamasının Yüklem Olarak 
Kullanılması

Aynada başka güzelsin (Orhan Veli Kanık, 
1984:114); Arabacım on dört yaşında, (Orhan 
Veli Kanık, 1984:119); Karataş dersen de bir düz-
gün ova. (Dadaloğlu, 1993:98); Gülen dudakları 
zulmette kanlı bir güldü. (Ahmet Hâşim, 1985:32)

Sıfat tamlamasında, sıfat 
kısmı bazen bir bağlaç gru-
bu şeklinde olabilir. Örnek-
leri araştırın. 

“Sıfat tamlaması” konusunu 
aşağıdaki kitapta inceleyin.
Karahan, L. (1993). Türk-
çede Söz Dizimi –Cümle 
Tahlilleri-. Ankara: Akçağ 
Yayınları.

En sık dinlediğiniz şarkının 
sözlerini yazın, sıfat tamlama-
larının işlevlerini inceleyin.

Öğrenme Çıktısı

1 Sıfat tamlamasının yapısını ve işlevlerini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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SAYI GRUBUNUN YAPISI VE 
İŞLEVLERİ  

Türkçede sayılar üç şekilde karşılanmaktadır: 
•	 Tek	 kelime	 ile	 (bir, iki, üç, dört, beş, altı, 

yedi, sekiz, dokuz, on, yirmi, otuz, kırk, …
yüz, bin, milyon, milyar vb.)

•	 Sıfat	tamlaması	ile	(üç yüz, beş bin, yedi mil-
yon, sekiz milyar vb.)

•	 Sayı	grubu	ile	(on bir, yirmi iki, otuz üç, kırk 
dört, elli beş, altmış altı, doksan dokuz, yüz 
on, yüz yirmi, yüz otuz yedi, beş yüz altmış se-
kiz, bin dokuz yüz doksan dokuz, bir milyon 
yetmiş sekiz bin on yedi vb.) Sayı grubuyla 
karşılanan sayılar, tek kelime ile karşılanan 
sayıların on’dan sonra yer alanlarının ve 

sıfat tamlaması ile karşılanan sayıların ara 
yerlerindeki sayılardır (Ergin, 1984:390-
391): On bir, otuz dört, yedi yüz seksen yedi, 
bin dokuz yüz on dokuz vb.  Sayı grubun-
da, büyük sayı ve küçük sayının basamak 
sistemine göre sıralandığı görülmektedir. 
Dizgede, büyük sayı önce, küçük sayı sonra 
getirilmektedir. Herhangi bir ek almaksızın 
yan yana gelmektedirler. Arka arkaya gelen 
büyük ve küçük sayı şeklinde iki unsurdan 
kurulu diyebileceğimiz gibi, arka arkaya ge-
len birçok büyük ve küçük sayı unsurundan 
oluştuğu da söylenebilir. O hâlde sayı gru-
bu, “Basamak sistemine göre sıralanmış sayı 
isimleri topluluğudur.” (Aktan, 2016:53) 
Bunu, şöyle gösterebiliriz:

Sayı grubu = Büyük sayı + Küçük sayı

110 = yüz + on

1071 = bin + + yetmiş +bir

1453 = bin + dört + yüz + elli +üç

1919 = bin + dokuz + yüz + on +dokuz
 

•	 Sayı	grubunda,	büyük	sayı	ve	küçük	sayı,	basamak	sistemine	göre	yani	büyük	sayı	önce	küçük	sayı	
sonra gelerek art arda sıralanır: on dört, yirmi üç, otuz iki, kırk bir, elli yedi, altmış dört, doksan dokuz, 
yüz seksen yedi, dokuz yüz yetmiş beş, bin iki yüz doksan dokuz, iki bin on yedi vb. 

•	 Kelime	grubu	hâlindeki	sayılar	ya	sıfat	tamlaması	ya	da	sayı	grubu	kuruluşundadır.	Vurgu	sıfat	tam-
lamasında birinci, sayı grubunda ise ikinci öge üzerindedir. Sıfat tamlaması genellikle ana sayıları 
karşılarken, sayı grubu ara sayılar içindir. 
 Sıfat tamlamasının karşıladığı sayı, grubu oluşturan sayıların çarpımına eşittir: 
 üç bin / 3 x 1000 = 3000 (sıfat tamlaması)
 yedi yüz / 7 x 100 = 700 (sıfat tamlaması)
 Sayı grubunun karşıladığı sayı, grubu oluşturan ögelerin toplamına eşittir:
 otuz sekiz / 30 + 8 = 38 (sayı grubu)
 yüz kırk beş / 100 + 40 + 5 = 145 (sayı grubu)” (Aktan, 2016:53-54)

•	 “Sayı	grubunda	milyona	kadar	iki	unsur	bulunur.	Milyonlu	sayılar	üç,	milyarlı	sayılar	dört	unsurlu	
olur. Fakat her unsur kendi içinde sayı grubu, sıfat tamlaması ya da tek kelime olabilir.” (Aktan, 
2016:54)

örnek
“Mevlânâ ile babası Konya’ya bin iki yüz yirmi sekiz yılında Keykubad tahtta iken gelirler.” 
(Tanpınar, 1997:91)
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 dört yüz / dört: sayı grubu (dört / yüz: sıfat tamlaması)
 yirmi iki bin / iki yüz yetmiş: sayı grubu
 yirmi iki / bin: sıfat tamlaması
 yirmi / iki: sayı grubu
 iki yüz / yetmiş: sayı grubu
 iki / yüz: sıfat tamlaması 
 yetmiş: sayı ismi

•	 Sayı	grubunu	oluşturan	sayı	 isimleri	eksiz	birleşirler:	Üç yüz altmış beş, sekiz milyar yüz bin, bin 
dokuz yüz üç vb.

•	 Sayı	grubunda	vurgu,	küçük	sayı	ismi	üzerinde	olup	sondadır:	Üç yüz otuz dört, bin elli bir, seksen 
iki vb. 

•	 Sayı	grubunu	oluşturan	sayılar,	aralarına	herhangi	bir	işaret	konmaksızın	ayrı	yazılırlar	(Yalnızca	
çek, senet gibi değerli kâğıtlarda, sahteciliğin önüne geçmek için sayılar bitişik yazılabilirler): Bin 
yetmiş bir, bin dört yüz elli üç, bin dokuz yüz on dokuz vb. 

•	 Sayı	grubu,	söz	diziminde,	isim	ve	sıfat	görevinde	kullanılır:	Altında da bir târih: Sekiz Mart otuz 
yedi… (Faruk Nâfiz Çamlıbel’den akt. Elçin, 1990:33) (isim); elli iki gün (sıfat)

Sayı Grubunun İşlevleri
Bu bölümde sayı grubunun işlevleri ve metinlerdeki örnekleri ele alınacaktır.

Diğer Kelime Gruplarında Kullanılışları Bakımından Sayı Grupları
•	 Sayı	grupları,	bazı	kelime	gruplarında	görevli	olarak	yer	alabilir:	

Belki daha yetmiş iki huy vardır. Bin bir gece masal okumuş.
- Sayı grubu, sıfat tamlamasında tamlayan yani sıfat unsuru olarak görev yapar. 

Bin sekiz yüz yirmi sekiz mağlûbiyeti, bin sekiz yüz yetmiş altı felâketi ve daha önce birçok isyan-
lar muhakkak ki buraları gene sarsmıştı.” (Tanpınar, 1997:27) Altmış iki âşık sazını aldım (Dadaloğlu, 
1993:112); …bin dokuz yüz yirmi üç Erzurum’unda… (Tanpınar, 1997:39); vb.

•	 Sayı	grubu,	belirtisiz	isim	tamlamasında	tamlayan	olarak	görev	yapar.	
 Bin dört yüz elli üçün baharına gelinmişti.

•	 Sayı	grubu,	belirtili	isim	tamlamasının	tamlayan	ögesi	olarak	kullanılır.
“İnönü’nde genç kumandan İsmet Paşa, bin dokuz yüz yirmi iki yılının yirmi altı Ağustos gecesi Dumlupınar’da 

Başkumandan Mustafa Kemal eğer –uyudularsa- nasıl bir rüya gördüler?” (Tanpınar, 1997:19)
•	 Sayı	grubu,	isim	tamlamasında	hem	tamlayan	hem	de	tamlanan	olarak	görev	yapar.	

Sayı Gruplarının Cümlede Kullanılması
Sayı grubu, cümlede, herhangi bir öge ya da ögenin bir bölümü olarak kullanılabilir:

Sayı Gruplarının Özne Olarak Kullanılması
“Bin sekiz yüz yedi isyanı Boğaziçinde başlayan hayatı söndürmedi;” (Tanpınar, 1997: 246)

Sayı Gruplarının Yer Tamlayıcısı Olarak Kullanılması
Değip on beşime kendim bileli (Dadaloğlu, 1993:75)
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Sayı Gruplarının Zarf Tümleci (yahut Zarf Tümlecinin Bir Parçası) Olarak Kullanılması
“Bin dokuz yüz on dörtte, iki şey, Umumî Harp ve yeni zamanlar, bir arada gelmişti.” (Tanpınar, 

1997:31)
“Kaleli Burhan Bey bin dokuz yüz yirmi üçten çok önce ölmüştü.” (Tanpınar, 1997:39)

Sayı Gruplarının Nesne Olarak Kullanılması
Yirmi beşi aldım. (Abasıyanık, 1998:25)

Sayı Gruplarının Yüklem Olarak Kullanılması
Yıl seksen dört. Elazığdan çıktım yola bir mayıs sabahı, (Şükrü Elçin’den akt. Elçin, 1990:46); İstanbul 

Boğazının buz tutması, bin dokuz yüz elli dörtteydi.

Okuduğunuz öykü ve ro-
manlarda sayı grubunun 
yüklem olarak kullanıldığı 
örnekleri araştırın. 

Sayı grubunda milyona ka-
dar kaç öge vardır, milyonlu 
ve milyarlı sayılar kaç öge-
den oluşur? Aşağıdaki kay-
nakta inceleyin:
Aktan, B. (2016). Türkiye 
Türkçesinin Söz Dizimi. 
Konya: Eğitim Yayınları.

Bugüne kadar yaptığınız 
alışverişlerde ödeme yaptı-
ğınız en yüksek miktar kaç 
lira? İçinde kaç tane sıfat 
tamlaması ve kaç tane sayı 
grubu var, düşünün. 

Öğrenme Çıktısı

2 Sayı grubunun yapısını ve işlevlerini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

MATEMATİKTEN ÖNCE DİL VARDI
(A+B+C) X
Bu nedir? Türkçede sözdiziminin formülü. 

Parantezin içindeki A, B, C tümcenin ögeleridir. 
Onların çarpılmak zorunda olduğu X de yüklem. 
Çarpmanın toplama üzerinde dağılma özeliği de-
ğil midir bu? Türkçede sözdizimi bütünüyle bu 
kurala göre çalışır. Ayrıca bir tümcenin sağlam-
lığını denetlemenin biricik yolu da budur. Yük-
lemin bütün ögelerle çarpıma girip girmediğine 
bakarız.

Şu tümceyi ele alalım:
Sevgi  okul arkadaşlarıyla parkta buluşacak.
(  A........... + B................  + C ) ......X
Bu, matematikte AX + BX + CX demek ol-

duğu gibi, Türkçede de böyle. Hemen denetle-
yelim.

Sevgi buluşacak.
...A...........X
Okul arkadaşlarıyla buluşacak.
  ..........B.................... X

yaşamla ilişkilendir
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Parkta buluşacak.
  ..C...........X
İşlemi tersten yürütüp yukarıdaki çarpımları 

X parantezine aldığımızda da aynı sonuca varmaz 
mıyız?

……………………….
Sözcüklerin görevlerinin adını bilip bilme-

menin hiçbir önemi yok. Sevgi’nin özne olduğu-
nu bilmeseniz de bu tümcenin ögesi olduğunu 
rahatça söyleyebilirsiniz; çünkü tümce, “Sevgi 
buluşacak” diye bir anlamı içermekte. Bir de 
“okul” sözcüğüne bakalım. “Okul”, tek başına, 
bizim tümcemizin bir ögesi değil. “Buluşacak” 
yüklemiyle çarpıma girmiyor. Bu tümcede “Okul 
buluşacak.” diye bir anlam yok. Yüklemle çarpı-
ma girmeyen bir sözcük ya da söz o tümcenin 
ögesi olamaz.

Türkçenin matematiksel yapısı konuşulur-
ken bütün konulara bakmak; Türkçeyi bir baş-
tan bir başa, matematiksel ögeleri bulmak üzere 
gözden geçirmek gerekir. Benimki yalnızca üst-
ten üstten bir göz gezdirme... Üstünkörü bakın-
ca bile Türkçenin ne kadar matematiksel bir dil 
olduğu kolayca anlaşılabiliyor. Bunda şaşılacak 
bir şey yok. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı 
tavuktan …” sorunsalına benzeyecek; ama pekâlâ 
sorulabilir: Dil mi matematikten çıktı; matema-
tik mi dilden? Yanıt, tartışmaya yer vermeyecek 
kadar açık değil mi? Matematikten önce dil vardı.

..........

Kaynak: Feyza Hepçilingirler
Yazının tamamı için http://www.feyzahepcilingir-
ler.com/deneme.html adresine bakınız. 
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1 Sıfat tamlamasının yapısını ve 
işlevlerini açıklayabilme

Sıfat Tamlaması

Sıfat tamlamaları, sıfat olarak kullanılan bir kelime veya kelime grubunun isim soylu bir kelime 
ya da kelime grubunu çeşitli bakımlardan nitelemesi yahut belirtmesiyle ortaya çıkan kelime 
grubudur. Buna göre de sıfatlar ikiye ayrılırlar: Niteleme sıfatları; Varlıkları ve kavramları renk, 
durum, biçim, nasıllık-nicelik bakımından niteleyen sıfatlardır ve isim unsuruna nasıl? soru-
su sorularak bulunabilirler. Belirtme sıfatları ise varlıkları soru, belli belirsizlik, işaret ve sayı 
bakımından belirten sıfatlardır. Buna göre de işaret sıfatları, soru sıfatları, belirsizlik (belgisiz) 
sıfatları, sayı sıfatları olmak üzere gruplara ayrılırlar. Sıfat tamlamasını oluşturan tamlayan veya 
tamlanan, bazen de her ikisi birden bir kelime grubu olabilir. Tamlayan ve tamlanan kelime 
ya da kelime grubu, tamlamada, eksiz şekilde yer alırlar. Sıfat tamlamasında vurgu tamlayan 
yani sıfat üzerindedir. Sıfatlara çeşitli yapım ve bazen de çekim ekleri getirilmek suretiyle yeni 
sıfatlar türetilebilir. Buna göre de sıfatlar, yapıları bakımından; basit sıfatlar ve türemiş sıfatlar 
olarak adlandırılır. Sıfat tamlamaları cümlede herhangi bir öge olarak yer alabilir. Sıfatlar, tek 
başlarına isim olup isim çekim ekleri getirilmek suretiyle çekimlenebilir. Sıfatlarla zamirleri 
karıştırmamak gerekir. Çünkü sıfatlar bir ismi çeşitli bakımlardan niteleyip belirtirken zamirler, 
geçici olarak ismin yerine kullanılan kelimelerdir. Sıfatlar, zamirlere göre yeni kelime yapımına 
daha elverişlidirler. Zamirler, sınırlı sayıdaki ekle genişleyebilir (benlik, bencil senlik, vb.). Sıfat 
tamlamaları, başka kelime grupları içinde göevli olabilirler. Sıfat tamlamaları, cümlede farklı 
görevlerde olabilirler. Sıfat tamlamasında tamlayan durumundaki sıfat ya da tamlanan duru-
mundaki isim kısmı, bir isim tamlaması şeklinde olabilir. Sıfat tamlamaları isimlerde olduğu 
gibi ek alarak yahut bir ismin önünde yeniden sıfat olabilirler. İsimler bir başka ismi niteledik-
leri veya belirttikleri zaman sıfatlaşırlar. Ancak, sıfat olarak bilinen belli kelimeler ile isim olarak 
bilinen bazı kelimelerin bazen tamlayan, bazen de tamlanan durumunda birbirine geçiştiği 
görülür. Yalnız, sıfat görevi yüklenmiş olan adın tıpkı öteki sıfatlarda olduğu gibi, eklendiği 
ada özgü bir niteliği belirtmesi gerekir. Sıfatlar, tek başlarına isim olarak yer alabilirler, lakap 
olabilirler. Bazen, sıfat tamlaması ile isim tamlaması iç içe geçebilir; yapı, karma tamlama biçi-
minde olabilir.  Sıfat tamlamasında, sıfat kısmı bazen de bir isnat grubu şeklinde olabilir. Sıfat 
tamlamasında sıfat kısmı bazen de isim çekim ekleriyle kurulmuş kısaltma grupları (yükleme 
grubu, yönelme grubu, bulunma grubu, çıkma grubu, vasıta grubu, eşitlik grubu vb.) şeklinde 
olabilir. Sıfat tamlamasında, tamlayan yani sıfat kısmı, tekrar grubu biçiminde oluşabilir. Bazen 
de tamlanan yani isim kısmında tekrar grubu bulunabilir. Sıfat tamlamasında, tamlayan yani 
sıfat kısmı, bazen, bir edat grubunun sıfat görevi yüklenmesiyle oluşabilir. Sıfat tamlamasında, 
sıfat kısmı bazen de bir bağlaç grubu şeklinde olabilir. Sıfat tamlamasında, sıfat kısmı bazen de 
bir sayı grubu şeklinde olabilir. Sıfatlar, esasen isim soylu kelimeler olduklarından dolayı, cüm-
lede herhangi bir öge ya da ögenin bir parçası olarak kullanılabilirler. Sıfat tamlaması cümlede 
özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci ve yüklem olur.
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2 Sayı grubunun yapısını ve 
işlevlerini açıklayabilme 

Sayı Grubu
Sayı grubunda, büyük sayı ve küçük sayı, basamak sistemine 
göre yani büyük sayı önce küçük sayı sonra gelerek art arda sı-
ralanır. Kelime grubu hâlindeki sayılar ya sıfat tamlaması ya da 
sayı grubu kuruluşundadır. Vurgu sıfat tamlamasında birinci, 
sayı grubunda ise ikinci öge üzerindedir. Sıfat tamlaması genel-
likle ana sayıları karşılarken, sayı grubu ara sayılar içindir. Sayı 
grubunda milyona kadar iki unsur bulunur. Milyonlu sayılar 
üç, milyarlı sayılar dört unsurlu olur. Fakat her unsur kendi 
içinde sayı grubu, sıfat tamlaması ya da tek kelime olabilir. Sayı 
grubunu oluşturan sayı isimleri eksiz birleşirler. Sayı grubunda 
vurgu, küçük sayı ismi üzerinde olup sondadır. Sayı grubunu 
oluşturan sayılar, aralarına herhangi bir işaret konmaksızın ayrı 
yazılırlar (Yalnızca çek, senet gibi değerli kâğıtlarda, sahteciliğin 
önüne geçmek için sayılar bitişik yazılabilirler). Sayı grubu, söz 
diziminde, isim ve sıfat görevinde kullanılır. Sayı grupları, bazı 
kelime gruplarında görevli olarak yer alabilir. Sayı grubu, sıfat 
tamlamasında tamlayan yani sıfat unsuru olarak görev yapar. 
Sayı grubu, belirtisiz isim tamlamasında tamlayan olarak görev 
yapar. Sayı grubu, belirtili isim tamlamasının tamlayan ögesi 
olarak kullanılır. Sayı grubu, isim tamlamasında hem tamlayan 
hem de tamlanan olarak görev yapar. Sayı grubu cümlede özne, 
nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci ve yüklem olur.

öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti
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1  Türkçede genellikle belirtme sıfatları nitele-
me sıfatlarından önce gelir. Aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde bu duruma uymayan bir yapı vardır?

A. Cemreler düşmeyen bir yayla
B. Bu güzel havalar
C. Tarih dolu koca Kayseri
D. Al, yeşil bahçeli Kaman
E. Cephelerde harcanan kurşun

2  Bir ismin önünde yer alarak sıfat gibi kullanı-
lan bir isim aitlik eki alabilir. Aşağıdakilerden han-
gisinde bu özellik vardır?

A. camlardaki kadınlar
B. kardan adam 
C. sıranın sonu
D. gözün gördüğü
E. ayakta tedavi

3  Aşağıdaki seçeneklerin  hangisinde sıfat tam-
laması yoktur?

A. Soğuk, keskin bir sesle irkildim ansızın.
B. Apaydınlıktı gökyüzü güneş ışıklarıyla.
C. Sıcak çay içti, boğazını yumuşatmak için.
D. Yaşanan olaylar artık mazinin karanlık sayfala-

rında kaldı.
E. Masanın örtüsünü işli motiflerle yaptım.

4  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcü-
ğü farklı türde kullanılmıştır?

A. Bu adamlar sürekli bizi oyalıyor.
B. Bu ses gerçekten etkileyici.
C. Bu durum herkes tarafından yadırgandı.
D. Bu artık senin yapacağın bir iş değil.
E. Bu mektupları postaya verebilirsin.

5  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. Ne güzel bir mevsim!-Niteleme Sıfatı
B. Hangi elbiseyi giyeceksin?- Soru sıfatı
C. Altı kişi mi gelecek?-Belgisiz sıfat
D. Bazı çocuklar  uyumayı sevmez.-Belgisiz sıfat
E. Bu kitabı okudunuz mu?-İşaret sıfatı

6  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük 
hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?

A. İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi.
B. İnsana tepeden bakan biriydi.
C. Gözü eski, pembe panjurlu evleri arıyordu.
D. O yıllarda dar paçalı, renkli pantolonlar mo-

daydı.
E. Yorgun ve asık yüzüyle çevresindekilere korku 

saçıyordu.

7  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. üçüz- topluluk sayı sıfatı
B. ikişer- üleştirme sayı sıfatı
C. birinci- sıra sayı sıfatı
D. üç yüz- asıl sayı sıfatı
E. binde bir- sıra sayı sıfatı

8  Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi diğer-
lerinden farklıdır?

A. yetmiş beş
B. seksen iki bin
C. otuz bin
D. elli bir 
E. on dört

9  Aşağıdakilerin hangisinde sayı grubu farklı 
bir kelime grubunda görev yapmaktadır?

A. yirmi iki yıl
B. otuz sekiz gün
C. seksen sekiz bin
D. on beş sayısı
E. seksen bir vilayet

10  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayı grubu 
yer tamlayıcısı olarak kullanılmıştır?

A. Saymaya doksan dokuzdan başlıyoruz.
B. On bir benim uğurlu sayımdır.
C. On beşte ders başlar.
D. Taraftar sayısı bini aşmıştı.
E. Pastanın tamamı yedi dilimdi.
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Sıfat Tamlamasının Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Sıfat Tamlamasının Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Sıfat Tamlamasının Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B Yanıtınız yanlış ise “Sayı Grubu” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Sıfat Tamlamasının 
Cümlede Nesne Olması” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Sıfat Tamlamasının Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Sıfat Tamlamasının Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Sıfat Tamlamasının Özel-
likleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Sayı Grubu” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Sayı Gruplarının Cüm-
lede Kullanılması” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı

2

Araştır 1
bulutsuz ve bitmeyen bir yaz, hem geniş, hem şûh bir terennüm, huzurlu ve 
mutlu yıllar vb.

Araştır 2 Bir hafta evvel ablasının tansiyonu yirmi birdi. (Peyami Safa, Yalnızız)
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Bölüm 3

Tekrar Grubu

Anahtar Sözcükler: • Tekrar Grupları • İkilemeler

1
Tekrar Grubu
1 Türkçede tekrar grubunun doğuş 

sebeplerini kavrayabilme 2
Tekrar Grubunun Yapısı
2 Tekrar grubunun yapısını analiz edebilme

Tekrar Grubunun İşlevleri
3 Tekrar grubunun işlevlerini sıralayabilme3
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GİRİŞ
Türkçede; aynen tekrarlamak, eş anlamlılık, 

yakın anlamlılık, zıt anlamlılık, ses veya hece ilave 
etmek gibi farklı türden ilişkiler dâhilinde ve çok 
defa iki ama bazı durumlarda birden çok kelime, 
kelime grubu bazen de cümleleri başta pekiştirmek 
olmak üzere değişik amaçlarla yinelenmesi sonucu 
oluşan yapılara tekrar grubu adı verilmektedir. 

Alan yazında bu yapılar için tekrar grupları, iki-
lemeler, yinelemeler, koşma takımları, ikilemeli ad, 
kelime koşması, ikiz kelime kavramları da kullanıl-
maktadır. Bunun dışında Yunanca hen dia dyoin 
(İki ile, iki aracıyla bir) kelimelerinden oluşan hen-
diadyoin kavramının da kullanıldığı görülmektedir. 

Tekrar grupları konusunda Doğan Aksan “Yu-
nanca hendiadyoin terimiyle adlandırılan bu kuru-
luşlara koca Latin yazınında yalnızca birkaç örnek 
gösterilebilmekte, dünya dillerinden pek azında, 
Türkçedekine yaklaşan oranda görülen ikilemeler 
bugün ancak - Türkçeye yakın oranda - Korecede 
ve bir ölçüde Japoncada kullanılmaktadır. “ notu-
nu düşmektedir (Aksan, 2000, s. 60).

Günay Karaağaç da dillerin biçim birimlerinde 
görülen yapı ve işleyiş özelliklerini ele alırken bu 
yapıları,  yineleme yöntemi adı altında inceleyerek 
“Dillerin dil bilgisel yapılarında az görülen bir yol-
dur. Burada yinelenen birimler arasında asıl ve bağ-
lı biçim birim ilişkisi değil, denklik ilişkisi vardır.” 
demektedir (Karaağaç, 2013, s. 404).

Türkçe yazılı metinlere baktığımızda bu tür ya-
pıların çoklukla tasvire dayalı türlerde kullanıldığı 
görülmektedir.

TEKRAR GRUPLARI
Tekrar grupları, Türkçede değişik sebeplerle 

kullanılır. Bunları şöyle sıralayabiliriz.
•	 İfadeyi güçlendirmek için kullanılır:  
 Valla bilmem ki benim kimim kimsem 

yok, işte bu oğlan var sade. (Mustafa Kutlu, 
Rüzgârlı Pazar, s. 137)

  Samuel Nyberg, Türkiyat Mecmuası’nda 
yayımlanan bir makalesinde, Edward 
Said’in söylediklerinin hemen hemen ta-
mamını özet olarak anlatmakta ve şöyle de-
mektedir: (Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, s.14)

Bir kelime düşerken yerine yeni kelime geldiğin-
de ikisi birlikte kullanılarak yeni kelime oluşturulur. 
Türkçede Eski Uygur Türkçesinden itibaren yabancı 

kültürlerin etkisinden dolayı bu tür tekrar grupları 
çok kullanılmıştır: nom törü “töre, kanun”, kalp yü-
rek, peygamber elçi, inanç itikat sahibi, inançlı imanlı, 
akıllı uslu, ermiş evliya gibi. Türkler ikileme sistemini 
tarih boyunca kullanmışlardır. İslam öncesi dönemde 
Çinçe, Soğdca, Tibetçe gibi dillerden, İslamiyet’le bir-
likte Arapça ve Farsçadan, Batılılaşma süreciyle birlik-
te Fransızca, İngilizce gibi dillerden giren kelimelerin 
anlaşılabilmeleri için ikilemeler türetilmiştir.  

Türkçedeki yazık günah, hayırlı uğurlu olsun, akıllı 
uslu, doğru dürüst gibi yapılar muhtemelen bu şekil-
de meydana gelmiştir. Günümüz konuşma dilinde 
İngilizce full kelimesi ful dolu biçiminde “büsbütün, 
tamamen” anlamında;  Fransızca intéressant kelime-
si Türkçe ilginç ile birlikte enteresan ilginç şeklinde 
kullanılmaktadır. Keza İngilizcede zaten dizüstü bil-
gisayar anlamına gelen laptop kelimesinin dizüstü 
laptop bilgisayar veya dizüstü laptop gibi ikilemelerde 
kullanılması hep bu sebeple meydana getirilmektedir. 
Genel ağ tarandığında aktif faal, free ücretsiz, memory 
bellek, normal olağan,  gösteri show, toplantı miting, 
doktor tabip gibi örneklere rastlanmaktadır. Görüldü-
ğü gibi Batı dillerinden özellikle de İngilizceden giren 
bu kelimelerin ya Türkçe yahut Türkçeye yerleşmiş 
diğer alıntı kelimelerle birlikte ikilemeler hâlinde kul-
lanılarak anlaşılması sağlanmaktadır.

Aşağıdaki ilk örnekte görülen hayır kelimesi 
Arapça asıllı uğur ise Türkçedir. İkinci örnekteki ter 
Farsça asıllı, su ise Türkçedir.

 
 Rıza Efendi ona bütün ağırbaşlılığı ile te-

şekkür ediyor; “Eline sağlık,” diyor. Ekliyor 
da “Hayırlı uğurlu olsun.” (Tarık Buğra, 
Yağmur Beklerken, s.13)

 Baba yüz geri edip minibüse girdi, tezga-
hın altındaki şişeye yapışıp dikti, terin su-
yun içinde kalmıştı.         (Mustafa Kutlu, 
Rüzgârlı Pazar, s. 139)

•	 Yeni	kavramlar	oluşturmak	için	kullanılır:	
Türkçede yeni kelimeler 1) yapım ekleriyle, 
nadiren de olsa çekim eki kalıplaşmasıyla, 2) 
iki kelimenin birleştirilmesiyle meydana ge-
tirilir. Bunların dışında tekrar grupları oluş-
turmak yoluyla da yeni kavramların karşılan-
dığı görülmektedir: aşağı yukarı “takriben, 
tahminen”; atıp tutmak “boş konuşmak”, 
yedi yirmi dört “bütün hafta” fısfıslaşmak “fı-
sıldaşmak”, didik didik etmek “didiklemek, 
parçalamak; iyice araştırmak” vb.
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 Sabahın bu ilk saatleri benim saltanatım. 
Kırk elli dakika da sürse, bu krallığımın 
her ânını yudum yudum tadarım. Böyle bir 
tiryakiliğimiz varsa yaz kış yataktan beşte 
fırlamak gerek, sabahı herkesten önce ya-
kalamak için. (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, 
Bütün Hikâyeleri 4, s. 17)

•	 Süreklilik	belirtmek	için	kullanılır:
 Kadın çekip gittikten sonra adam iyicene 

çökmüş. Gönül yarası onmaz denilmiş. Ka-
hır kahır. Üstüne bir de açlık, yoksulluk. 
(Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s. 119)

 Ortalığı sonbahar dikenlerinin sardığı gün-
lerdi. Rüzgâr estikçe çısıl çısıl ötüyordu 
bunlar. Yağmurla güz otları yeniden göveri-
verirdi. Kasvetli yağmurlar art arda yağmaya 
başlardı. (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s.  13) 

Tarihî ve Günümüz Lehçelerinde 
Tekrar Grupları

Tekrar grupları, Türkçenin her döneminde ve 
her lehçesinde kullanılmıştır. Talat Tekin, bu yapı-
ların kullanımıyla ilgili olarak şu notu düşer:

Orhun yazıtları dilinde (ve genellikle Eski Türk-
çede) anlatımı güçlü ve etkili kılan, güzelleştiren 
ögelerin başında eş, yakın ya da karşıt anlamlı iki-
lemeler, onların sıkça kullanımı gelir. Türkçe bu en 
eski döneminde de ikilemeler bakımından gerçek-
ten çok zengindir ve bunların çoğunda da ses tekrarı, 
yani alliteration vardır: āçsık tosık “acıkma doyma”, 
ağış barım “mal mülk”, arkış tirkiş “kervan kafile” 
eb bark “ev bark”. Yazıtlarda eylem ikilemeleri de az 
değildir: adrıl- az- “ayrılmak ve sapmak”  alkın- arıl- 
“tükenmek ve mahvolmak, bitmek, tükenmek” vb.  
(Talat Tekin, Orhon Yazıtları, s. 15-17).

Kültigin Yazıtı’ndan örnek :
Ötüken yış olurup arkış tirkiş ısar neng bunguğ 

yok. (G8) “Ötüken topraklarında oturup (buradan 
Çin’e ve diğer ülkelere) kervanlar gönderirsen hiç 
derdin olmaz.”

Karahanlı Türkçesine ait Yusuf Has Hacib’in 
kaleme aldığı Kutadgu Bilig adlı eserden örnek:

bilişin ne barmu adaş ya kadaş / körügli ne barmu 
yigü içgü aş  “Akraban, dostun veya tanıdığın var 
mı; yiyeceğin içeceğin ve bakanın var mı?” (Reşit 
Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig, s. 67)

Türk kültürünün büyük bilgesi Ahmed 
Yesevî’den örnek:

“bârân-sıfat melâmetni okı tigdi / peykân alıp yü-
rek bağrım tiştim muna “yağmur gibi melâmetin oku 
değdi; temren alıp yürek bağrımı deştim işte.”  (Ke-
mal Eraslan, Divân-ı Hikmet’ten Seçmeler, s. 56-87)

Dede Korkut hikâyelerinde de sıkça ikilemeler 
kullanılır:

Yüksek yüksek kara dağlarum / Saña yaylak ol-
sun / Sovuk sovuk sularum saña içit olsun. (Orhan 
Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, s. 80)

14. yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi döneminin en 
önemli eserlerinden Mes’ûd bin Ahmed’in kaleme al-
dığı Süheyl ü Nev-bahâr adlı mesnevinden bir örnek:

Tutar yiryüzin dürlü dürlü çiçek / Dökilür girü mev-
sümi geçicek. (Cem Dilçin, Süheyl ü Nev-bahâr, s. 199)

Yunus Emre’den örnek:
Yûnus Emre var yolına münkirler girmez yolına / 

Bahrî olup dost göline talam hey dost diyü diyü. (Mus-
tafa Tatçı, Yunus Emre Divanı Tenkitli Metin, s. 296)

Karacaoğlan’dan örnek:
Hayâl hayâl oldu karşımda dağlar / Eşinden ay-

rılan ah çeker, ağlar. / Dökülmüş yaprak, bozulmuş 
bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan. (Müjgan 
Cunbur, Karacaoğlan, s. 76)

Diğer Türk lehçelerinde de bu yapının çok yay-
gın olduğu bilinmektedir. Burada yalnızca Azer-
baycan Türkçesinden bir örnekle yetinilecektir.

Men günǝş olsaydım, nur yaya yaya / Zülmǝt 
gecǝlǝri erkǝn boğardım. / Bütün insanlığa bütün 
dünyaya / Sizin evinizin üstdǝn doğardım. (Nǝbi 
Xǝzri, Seçilmiş ǝsǝrlǝri I. cild, s. 249)
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TEKRAR GRUPLARININ YAPISI
Tekrar grupları esasen iki kelimeden oluşmakta-

dır. Ancak nadiren de olsa üç veya dört kelimeden 
oluştukları da görülmektedir:

Yürekler de dar şimdi. Ben kedi bile istemem 
evimde. Mır mır mır onu mu çekeceğim? Böyle ba-
şım dinç oluyor. (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s.62)

- İsnat gruplarının yinelenmesiyle oluşabilir:
 Bu sırada doğum doktoru alı al moru mor, 

koşa koşa geldi.(Ayşe Kulin, Tek ve Tek Ba-
şına Türkan, s. 146)

- Yönelme, bulunma, belirtme, çıkma ekleri 
de tekrar grubu oluşturabilir:

 Tanker gelince mahâllenin kadını kızı saç saça 
baş başa saldırıyor. (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı 
Pazar, s.  34) 

 Babam, Sör Süperiyör’le konuşurken ben, 
odada dolaşmaya, öteyi beriyi karıştırmaya 
başlamıştım. (Reşat Nuri Güntekin, Bütün 
Romanları Çalıkuşu, 26)

- Tekrar gruplarının bizzat kendileri tekrar 
grubu oluşturabilir:

 İmâret’in avlusunda ocaklar çatıldı, kazan-
lar ateşe vuruldu, sofralar serildi. Millet 
akın akın geldi. Zengin fakir, çoluk çocuk, 
yan yana, diz dize yemek yedi. (Tarık Buğ-
ra, Yağmur Beklerken, s. 79)

- İsim veya sıfat tamlamaları da tekrar grubu 
oluşturabilir. Aşağıdaki ilk örnekte iki sıfat 
tamlaması tekrar grubu türetmiştir. Bura-
daki belgisiz sıfat olan bir kelimesi çıkarıldı-
ğında tamlama bozulmaktadır. Öyleyse yapı 
bütün olarak alınmalıdır:

 En büyük şehirlerden de en büyük bir pa-
zar yeri. Bir telâş bir kıyamet, karınca gibi 
kaynaşan milyonlarca ve milyonlarca insan, 
zevklerine uygun çorabı veya mendili arar 
gibi kendilerine uygun aklı arıyor. (Tarık 
Buğra, Firavun İmanı, s. 119)

 Biri sarı saçlı, mavi gözlü; muhtemelen Balkan-
lı; öteki kara kaş kara göz Anadolu’dan olmalıy-
dı.  (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s. 142)

- Cümlelerle de tekrar grupları oluşturulabilir:
 Yaşa âşık, var ol, nur ol!.. diye alkış tutulur. 

(Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s.145) 
 Aradan üç gün geçtikten sonra hoş geldiler 

safa geldiler ağrılar yine teşrif buyurdular. 
(Hâlikarnas Balıkçısı, Dalgıçlar, s. 25)

- Tekrar grubunu oluşturan ögelerin arasına 
mX, dA, ama gibi edat ve bağlaçlar getirile-
rek pekiştirilebilmektedir:

 Seninle artık iki düşman bile değiliz; birbi-
rini hiç ama hiç görmeyecek iki yabancıyız. 
(Reşat Nuri Güntekin, Bütün Romanları 
Çalıkuşu, s. 268) 

 Vapurun yanaştığı iskeleye hemen bitişik, şirin 
mi şirin bir kahve her zaman gözüme çarpar. 
(Sait Faik Abasıyanık, Kumpanya, s. 49)

Tekrar gruplarının yazımını 
okuduğunuz öykü ve ro-
manlarda inceleyin.

Aşağıdaki eseri edinin ve 
Orhon yazıtlarında geçen 
tekrar gruplarını inceleyin: 
Tekin, T. (2003). Orhon 
Yazıtları  Kül Tigin, Bilge 
Kağan, Tunyukuk. İstan-
bul: Yıldız Yayınları. 

Konuşma dilinde,  en çok 
kullandığınız tekrarları dü-
şünün.

Öğrenme Çıktısı

1 Türkçede tekrar grubunun doğuş sebeplerini kavrayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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 Nihayet şu da var ki dalgıç yukarı çıkınca sanki kabahati o işlemiş gibi azar ve papara yiyordu. 
(Hâlikarnas Balıkçısı, Dalgıçlar, s. 40)

 Ömer’e, evet diyen Mevsim’di, yalnız ve sadece Mevsim! Ne olur söyle baba, içtenlikle söyle, ayrı-
layım mı?  (Emine Işınsu, Kaf dağının ardında, s. 10)

- Yaygın olmamakla beraber günbegün, anbean, özbeöz örneklerinde görülen Farsça asıllı be edatı da 
bir ara pekiştirme edatı olarak kullanılır:

 Yani kime sorarsan sor, biz bacanağız… özbeöz. Bu böyleyken, demin baktım da belediyeyi kaybet-
tik diye basbayağı sevinmiştin. (Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s. 213)

- Tekrar grupları basit bir kelime gibi kullanılabilir ve diğer kelimelerle 
eşdeğer olarak kabul edilerek onlara virgülle veya bağlaçlarla bağlanabilir:

 Herifin kılığı kıyafeti, yapısı, kalıbı pek göstermiyordu ama yerin al-
tından üstünden haberi vardı. (Kemal Tahir, Yediçınar Yaylası, s. 14)

 O, Müberrer’in tuttuğu terliklerini giyerken Serdar merdiveninin başın-
da ürkek ve süklüm püklüm belirdi.  (Buğra, Yağmur Beklerken, s. 160)

 Aşağıda tekrar ele alınacağı gibi tekrar grupları isim gibi kullanıldı-
ğında hâl, iyelik veya çokluk eki getirilirken iki yola başvurulur. Ya 
her iki ögeye ya da yalnızca ikinci ögeye ekler getirilerek kullanılır.

 Biz birbirimizin yüzüne gıllıguşsuz, içimiz ferah furuh bakalım; çoluk 
çocuğumuz hısım akrabalığını bilsin… mühim olan bu. (Tarık Buğ-
ra, Yağmur Beklerken, s. 214) 

 Gene türküler söylenecek, gene marşlar çalınacak, gene düğünler dernekler yapılacak, sabanlara 
oraklara gene genç bilekler yapışacaktı. (Tarık Buğra, Firavun İmanı, s.  113) 

 Telâşlanmışlardı. Önemli bir şey olmalıydı. Kapıldığı merakla sağa sola bakındı. (Tarık Buğra, Yağ-
mur Beklerken, s. 84)

Tekrar Gruplarını Oluşturan Ögeler
Tekrar grupları; yapıyı oluşturan ögeler arasındaki ilişkiye göre, ögelerin anlamlı olup olmamasına göre, 

aynı ögenin ses değişmesi veya ses eklenmesi yoluyla tekrarı, hâl ekleriyle tekrar grubu oluşturulması gibi 
yollarla meydana getirilebilir. Tekrar grubunu oluşturan ögeler arasında; aynı kelimenin tekrarı veya eş 
anlamlılık, yakın anlamlılık, zıt anlamlılık ilişkileri vardır.

•	 Aynı	Ögenin	Tekrarıyla	Oluşan	Tekrar	Grupları:	Aynı kelime, kelime grubu veya cümlenin tek-
rarıyla oluşturulan bu yapılara aynen tekrar adı verilmektedir. 

 Henrik Samuel Nyberg, Türkiyat Mecmuası’nda yayımlanan bir makalesinde, Edward Said’in söy-
lediklerinin hemen hemen tamamını özet olarak anlatmakta ve şöyle demektedir: (Beşir Ayvazoğlu, 
Aşk Estetiği, s.14)

 Rahmi, gözleri yumuk yumuk, buna karşılık iri dişlerinin hepsini göstere göstere gülüyor. (Tarık 
Buğra, Yağmur Beklerken, s. 10)

 Efendim, bu sefer bir kasabada yerleşip yazımızı geçirmek niyetindeyiz. Kasaba kasaba, vilayet 
vilayet dolaşmaktan yorulduk doğrusu. (Sait Faik Abasıyanık, Kumpanya, s. 53)

 Hepsini tek tek döktüm önüme, kimini baştan sona okudum, kimini atlaya atlaya. (Ayşe Kulin, Tek 
ve Tek Başına Türkan, s. 4)

 Babam iyicene kötüledi. Bir öksürük bir öksürük yerinden kalkamaz oldu. (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı 
Pazar, s. 17)

İkilemelerin yazımı konu-
sunda ne yazık ki yazarlar 
arasında farklı tutumlar gö-
rülmektedir. Unutmayınız 
tekrar grubunu oluşturan 
ögelerin yazımında araya vir-
gül veya kısa çizgi konmaz.

dikkat
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 Adamları öldü sandık. Fakat gümbürtünün koptuğu yerden beş yüz 
metre ötede herifler dipdiri olarak çıkmasınlar mı? Bir sevindik, bir 
sevindik!  (Hâlikarnas Balıkçısı, Dalgıçlar, s. 61)

- Yansıma kelimeler de tekrar grubu oluşturmada sıkça kullanılır:
 Karlar vıcık vıcıktı. Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular 

akıyordu. Ama gökyüzü muhteşemdi. (Tarık Buğra, Firavun İmanı, 
s. 130)

 Aynı sözlerin üçüncü ve dördüncü tekrarları sanki caminin içinde 
borularla söyleniyormuş gibi güm güm etti. (Tarık Buğra, Firavun 
İmanı, s. 112)

 Ortalığı sonbahar dikenlerinin sardığı günlerdi. Rüzgâr estikçe çısıl 
çısıl ötüyordu bunlar. (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s.  13) 

 Vay vay! Ben ne müthiş bir romantikmişim on beş yaşımı sürerken! 
 Bulundukları vagon tıklım tıklım doluydu. (Sait Faik Abasıyanık, Kumpanya, s. 51)
 
Fiiller de doğrudan fiil tabanı olarak veya fiilimsi veyahut çekim ekleri alarak tekrar gruplarını oluştu-

rur. Bu tekrar gruplarında daha ziyade zarf-fiiller kullanılır. 
 İstanbul o İstanbul değil. Nurcan beni bazen arabasıyla gezdirir de tanıdığım bildiğim yerleri tanıya-

maz olurum.  (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 69)
 Yol sarışın bir sonbahar güneşinin altında kimi zaman ormanların içinden, çoğunlukla da çorak 

düzlüklerden veya çırılçıplak dağların yamaçlarından döne dolaşa geçiyor, yaysız arabalar taşlar, 
çukurlar yüzünden sarsıla sarsıla, sarsa sarsa ilerliyordu.  (Tarık Buğra, Firavun İmanı, s. 84)

 Bu sırada doğum doktoru alı al moru mor, koşa koşa geldi. (Ayşe Kulin, Tek ve Tek Başına Türkan, s. 146) 
 Biliyordu; o değil de Kenan Bey veya Kenan Bey olamayacağına göre, 

fırkayı o değil de bir başkası kursaydı sonuç değişmeyecek, olsa olsa 
daha da kötüleşecekti. (Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.215)

 Bembeyaz, pespembe, inadına da kara kara gözlü, kaşları saçları kes-
tanerengi… nazlı mı nazlı, süzüm süzüm süzülen bir kız çocuğuydu 
Anakız.  (Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s. 16)

 Vapurun yanaştığı iskeleye hemen bitişik, şirin mi şirin bir kahve her 
zaman gözüme çarpar. (Sait Faik Abasıyanık, Kumpanya, s. 49)

 Size demek isterim ki size ben, Mehmet Âkif, diyorum ki, Yunan 
yenilecektir, vatanımız kurtulacaktır, bu da ancak ve ancak Ankara 
sayesinde olacaktır. (Tarık Buğra, Firavun İmanı, s. 99)

 En büyük şehirlerden de büyük bir pazar yeri. Bir telâş bir kıyamet, karınca gibi kaynaşan milyon-
larca ve milyonlarca insan, zevklerine uygun çorabı veya mendili arar gibi kendilerine uygun aklı 
arıyor. (Tarık Buğra, Firavun İmanı, s. 119)

 Yani kime sorarsan sor, biz bacanağız… özbeöz. (Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s. 213)
 İşin üstüne düşüp bütün teferruatını tekrar-be-tekrar anlattıran Sema oldu. (Mustafa Kutlu, 

Rüzgârlı Pazar, s. 115) 
 Seninle artık iki düşman bile değiliz; birbirini hiç ama hiç görmeyecek iki yabancıyız. (Reşat Nuri 

Güntekin, Bütün Romanları Çalıkuşu, s. 268)

•	 Eş	Anlamlı	Ögelerden	Oluşan	Tekrar	Grupları:	Dilimizdeki eş anlamlı kelimeler de bu amaçla 
kullanılır. Tekrar grupları yol yordam, tanıdık bildik gibi tamamen Türkçe, iman itikat gibi tama-
men alıntı veyahut akıllı uslu, sorgu sual, akça pakça gibi Türkçe ve alıntı kelimelerin birlikte kulla-
nılmasıyla da oluşturulabilir. 

Türkçe kelimelerden oluşan 
bu yapılardaki kimi keli-
meler yalın hâlde anlamlı 
olmayabilir. Aşağıdaki ör-
nekte geçen tıklım kelimesi 
Türkçedir; ancak yalın hâlde 
kullanılmaz. Bu kelime iki-
leme olarak kullanıldığında 
anlam kazanmaktadır.

dikkat

Aynen tekrarlar bazen mı, 
dA, ve gibi biçimbirimler 
yanında Farsçadan geçen be 
veya Arapçadan geçen ama 
edatı ile de pekiştirilebilir.

dikkat
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 Sular çekilince şimdi daha temiz çakıllar çıkmıştı ortaya. Kenarda bir otomobil lastiğinin etrafında 
kümelenmiş karıncalar. Yamacın çöplüğünden kaymış çanak çömlek. (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, 
Bütün Hikâyeleri 4, s. 30)

 Sonra, yalvar yakar elde ettiği - hocası - Zeyneb’le Anakız’a, tarçınlı akide şekeri gibi bir boncuk 
gönderdi.  (Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s. 16)

 Bu sûretle, bitmez tükenmez ordu hâlkı, kara, kızıl, ak, batak kumlardan geçtiler; dağ, yar, dere, tepe 
ormanlardan aştılar.  (Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, s. 54)

•	 Yakın	Anlamlı	Ögelerden	Oluşan	Tekrar	Grupları:
 Dalgıçların ara sıra yaptıkları bu hokkabazlık ve cambazlık miğfersiz dalmaktır. (Hâlikarnas Balık-

çısı, Dalgıçlar, s.35)
  Bu evi, babasının yetiştirip büyüttüğü boylu boslu ağaçları, alacalı ineği, kıyısında oynadıkları kurbağalı 

dereyi, kim bilir nasıl özleyecekti… (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 5)
 O gece Gülseren’in serdiği ak pak, serin çarşaflarda ana kız birbirlerine sokularak köylerini düşün-

düler hep.  (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 28)
 Sen, koskoca İstanbul hastanesi dersin Şerife ana, ama paran olmadı mı kalırsın ortalarda koca 

İstanbul yutuverir insanı. Bizimkisi sigortadan emekli ya ilaçlara daha az para alırlardı. Kardeşim 
koşturdu, eşe dosta borçlandık da ortalarda kalmadık. (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 9)

•	 Zıt	Anlamlı	Ögelerden	Oluşan	Tekrar	Grupları:	Bu tekrar gruplarında, grubu oluşturan ögeler 
zıt anlamlıdır.

 “Baş şöyle gelmiş geçmiş bütün futbolculara” dedi. (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, Bütün Hikâyeleri 
4, s. 39)

 Laf olsun diye yine merceğini sol gözüne taktı, yine kapakları ve camı çıkardı. Büyük bir sessizlik 
oldu. Dükkânda, sıhhatine kavuşmuş irili ufaklı tüm saatlerin işgüzar işleyişinden başka bir ses 
duyulmuyordu.  (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, Bütün Hikâyeleri 4, s. 64)

•	 Her	İkisi	de	Anlamlı	Olan	Ögelerden	Oluşan	Tekrar	Grupları:	
 Yaşamamızın karışık mı karışık bir kuruluşu olduğunu yadsıyamayız. 

Ancak, ilgi doğrultumuza göre zaman zaman derleyip toplarız. (Nermi 
Uygur, Dilin Gücü Denemeler, s. 26) 

 Sabahın bu ilk saatleri benim saltanatım. Kırk elli dakika da sürse, bu 
krallığımın her ânını yudum yudum tadarım. Böyle bir tiryakiliğimiz 
varsa yaz kış yataktan beşte fırlamak gerek, sabahı herkesten önce ya-
kalamak için. (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, Bütün Hikâyeleri 4, s. 17)

•	 Biri	Anlamlı	Bir	Anlamsız	İki	Kelimeden	Oluşan	Tekrar	Grupları:	
Bu tekrar grupları da kendi içinde ilki anlamlı ikincisi anlamsız ve ilki 
anlamsız ikincisi anlamlı ögelerden oluşan tekrar grupları olarak ikiye 
ayrılır. 

 Biraz gidin: Kocaman bir çadır... Önünde bütün, / Çoluk çocuk birer 
onluk verip de girmek için / Nöbetle bekleşiyorlar. Acep içinde ne var? 
(Mehmet Akif Ersoy, Bayram)

 Şu eğri büğrü sokak Vefa’ya mı çıkıyor? Al işte türbe, taş konak, karakol. 
Epeyce kahve de var... (Ahmet Kabaklı, Türkiye’yi Yoğuranlar, s. 32)

Bilhassa Türkçe kelimelerle 
kurulan yapılardaki kimi an-
lamsız görünen kelimeler as-
lında bir zamanlar kullanılan 
ancak bugün artık unutulan 
bir kelime olabilmektedir. 
Aşağıdaki örneklerde geçen 
çoluk çocuk tekrar grubun-
daki çoluk kelimesi Türkmen 
Türkçesinde ‘çoban yamağı’ 
anlamındadır. Eğri büğrü 
ikilemesinin ikinci kelimesi, 
Özbek Türkçesinde bükri 
“eğilmiş” anlamında kulla-
nılmaktadır. Para pul ikile-
mesinde, her iki kelime de 
Farsçadan alıntı olup eş an-
lamlıdır.

dikkat
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•	 İlki	 Anlamlı	 İkincisi	 Anlamsız	 Ögeler-
den	 Oluşan	 Tekrar	 Grupları: Bu tekrar 
gruplarında yapıyı oluşturan ilk öge an-
lamlı, ikinci öge ise anlamsızdır. Ancak bu 
anlamsızlık çok defa yapıyı eşzamanlı ince-
lemekten kaynaklanır. Aşağıdaki örnekte 
kullanılan tüyü tüsü kelimesi aslında aynen 
tekrar grubuna girer. İkileme tüy+ü (< isim 
kökü + 3. teklik şahıs iyelik eki) ile tü+sü (< 
isim kökü + 3. teklik şahıs iyelik eki) keli-
melerinden oluşmuştur. İkinci kelime olan 
tü aslında tüy kelimesinin arkaik biçimidir.

 Benim burnumda aylarca, tüyü tüsü yerinde 
ördek yavrusunun kokusu tüttü durduydu. 
(Sait Faik Abasıyanık, Kumpanya, s. 10)

 Camlar açık olduğu için de içeride konu-
şulanlar, yarım yamalak da olsa işitiliyordu. 
(Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s. 137) 

•	 İlki	Anlamsız	İkincisi	Anlamlı	Olan	Öge-
lerden	Oluşan	Tekrar	Grupları: Bu tekrar 
gruplarında yapıyı oluşturan ilk öge anlam-
sız, diğerleri anlamlı olabilir.

 İmâret’in avlusunda ocaklar çatıldı, kazan-
lar ateşe vuruldu, sofralar serildi. Millet 
akın akın geldi. Zengin fakir, çoluk çocuk, 
yan yana, diz dize yemek yedi. (Tarık Buğ-
ra, Yağmur Beklerken, s. 79)

•	 Her	 İkisi	 de	 Anlamsız	 Olan	 Ögelerden	
Oluşan	Tekrar	Grupları:	Bu tekrar grup-
larında, yapıyı oluşturan her iki öge de an-
lamsızdır. 

 O, Müberrer’in tuttuğu terliklerini giyerken 
Serdar merdiveninin başında ürkek ve sük-
lüm püklüm belirdi. (Tarık Buğra, Yağmur 
Beklerken, s. 160) 

 Falan ve filan kelimeleri, falan filan biçi-
minde birlikte kullanıldığında her ikisi de 
anlamsız ögelerden oluşan tekrar gruplarına 
dahil olurlar.

 Resim, heykel, falan filan. Falan resmi kim 
yapmış, ne zaman yapmış, neden yap-
mış… (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, Bütün 
Hikâyeleri 4, s.  103)

•	 Pekiştirmeli	Tekrarlar:	Bu yapılar, yalnız-
ca kelimelerden oluşan tekrarlarda görülür; 
yani cümle veya kelime gruplarında kul-
lanılmaz.  Burada üç tür tekrar grubuyla 
karşılaşırız: Aynı kelimenin ses değişikliği 
ile yinelenmesi sonucu oluşanlar, aynı keli-
menin ilk ünsüzünün değiştirilmesiyle veya 
ünlüyle başlıyorsa başına ünsüz eklenme-
siyle oluşanlar, aynı kelimenin başına hece 
eklenmesiyle oluşanlar. 

•	 Aynı	Kelimenin	Ses	Değişikliği	 ile	Yine-
lenmesi	Sonucu	Oluşan	Tekrar	Grupları: 
Bu tür tekrar grupları yalnızca ilk kelime-
nin ilk ünlüsü düz-geniş yani /a/ veya /e/ ise 
kullanılır. İkinci kelimede, ilk kelimedeki 
ünlü yerine dar-yuvarlak yani /u/ veya /ü/ 
kullanılmasıyla meydana getirilir.

 Sıva kaplı duvarlarla tek tük görülen 
küçücük pencereler kapkara idi. (Tarık 
Buğra, Firavun İmanı, s. 109)

 Netice otoyoldan çıktık, bir yan yolda bir 
zaman daha gittik; evler, apartmanlar, ışık-
lar azaldı; ardından şoseye saptık, şose çakır 
çukur  çamurlu bir yol.  (Mustafa Kutlu, 
Rüzgârlı Pazar, s. 33)

•	 Aynı	Kelimenin	 İlk	Ünsüzünün	Değişti-
rilmesiyle	 veya	 Ünlüyle	 Başlıyorsa	 Ba-
şına	Ünsüz	 Eklenmesiyle	Oluşan	Tekrar	
Grupları: İlk kelimenin ünsüzü yoksa 
başına /m/; /m/, /p/, /f/ dışında bir ünsüz; 
varsa bu ünsüz yerine çok defa /m/, yaygın 
olmamakla birlikte /p/, /f/ veya /s/ getirile-
rek oluşturulur.

 Ben yavaş yavaş etrafı dolaştım, hiçbir yerde 
vince mince rastgelmedim. (Hâlikarnas Ba-
lıkçısı, Dalgıçlar, s.24)

 Hâlil Efendi, isteseydi, meseleyi Cevdet Molla 
kendisine haber verince önlerdi, “Yok, mok!” 
diye savsakladı o kadar. (Kemal Tahir, Yediçı-
nar Yaylası, s. 47)

 Üstte bir rengi atmış eski gömlek, altta yır-
tık pırtık kot, kulaklarda küpeler, parmak-
larda yüzükler.  (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı 
Pazar, s. 124)
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 Sitâre, Saffet Ferit’le ötede beride görün-
mekten hoşlanıyordu ilk günlerde. Sonra 
bir zaman Emin’le sıkı fıkı oldu. (Sait Faik 
Abasıyanık, Kumpanya, s. 62)

 Elimizle gelin etmiştik seni. Bir doru ata 
bindirmiştik. Yoksa kır mıydı? Nazlı bir ge-
lindin. Öyle kaba saba işler bilmezdin. İnce 
oyalar yapardın.(Sevinç Çokum,  Gülyüz-
lüm, s. 19)

•	 Aynı	Kelimenin	Başına	Hece	Eklenmesiy-
le	Oluşan	Tekrar	Grupları: Bu yapılarda, 
kelime ünlüyle başlıyorsa başına; ünsüzle 
başlıyorsa bu ünsün yerine /p/, /m/, /s/, 
/r/ ünsüzlerinin getirilmesiyle hece oluşur: 
gömgök, yemyeşil, dümdüz; kıpkızıl, sapsarı, 
yepyeni; mosmor, dosdoğru, yusyuvarlak; çar-
çabuk, çarçamur, çırçıplak vb. Burada ünlü 
değiştirilmez. 

 Günümüzün lüks teknelerinin teknoloji-
sinden ve hizmet ekipmanından yoksunduk 
ama hiç bozulmamış doğanın, tertemiz de-
nizin, geleneksel yapısını koruyan köylerin, 
taptaze, hormonsuz sebzelerle meyvelerin 
tadını da biz çıkarırdık.  (Ayşe Kulin, Tek ve 
Tek Başına Türkan, s. 144)

 Geçmişi bir etnografik malzeme olarak gö-
rüp içi boş şekilleri devşirerek geleneğe dön-
dürdüklerini zannedenlerin yaptığı işten 
büsbütün farklı bir işle karşı karşıyayız. (Be-
şir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, s.8)

 Hatta bir zamanlar, Fulya’da dimdik bir 
yokuşun üzerindeki evi, sırf penceresinden 
mehtap gözüküyor diye kiralamıştım da 
deli demişlerdi bana arkadaşlarım. (Ayşe 
Kulin, Tek ve Tek Başına Türkan, s. 2-3)

 Pekiştirme için kullanılan ses /p/ ise araya 
düz-geniş ünlü (a, e) seslerini alabilir: gü-
pegündüz, sapasağlam, düpedüz, yapayalnız, 
çepeçevre vb.

 İş bu noktaya, yani “psikososyal” yorum ve 
açıklama ukalâlıklarına gelince, Rahmi, dü-
pedüz mırıldanıyor. (Tarık Buğra, Yağmur 
Beklerken, s.16) 

 Tek istediğim herkesin beni rahat bırakma-
sıydı. Yalnız kalmak istiyordum. Yalnız! Ya-
payalnız! Tek başıma! (Ayşe Kulin, Tek ve Tek 
Başına Türkan, s. 110)

 Yönü amacı, kapsamı, başarısı ne olursa ol-
sun, insanın yürüdüğü görünür görünmez 
tüm yollar dilden geçer. Çepeçevre insan va-
roluşunun ana koşuludur dil. (Nermi Uygur, 
Dilin Gücü Denemeler, s. 7)

 Pekiştirme için kullanılan ses /r/ ünsü-
zü ise /il/ hecesiyle tekrar pekiştirilebilir: 
çırılçıplak, sırılsıklam vb.

 Tanışalı uzun zaman geçmemişti ama Cevdet 
bana sahiden sırılsıklam âşıktı. (Ayşe Kulin, 
Tek ve Tek Başına Türkan, s. 148)

 Gerçi o serin esinti dinmiş hava yeniden don-
muş, gökyüzü de çırılçıplak maviliğine dön-
müştü. (Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s. 82)

 Günümüzün lüks teknelerinin teknoloji-
sinden ve hizmet ekipmanından yoksunduk 
ama hiç bozulmamış doğanın, tertemiz de-
nizin, geleneksel yapısını koruyan köylerin, 
taptaze, hormonsuz sebzelerle meyvelerin 
tadını da biz çıkarırdık. (Ayşe Kulin, Tek ve 
Tek Başına Türkan, s. 144)

Hâl Ekleri ile Oluşan Tekrar Grupları
Bu yapılarda tekrar grubunu oluşturan esasen 

isimlerden oluşur ve bu ögelerde bulunma, ayrılma, 
yönelme ve belirtme hâli ekleri bulunur. Çoklukla bu 
ekler her iki ögeye, nadiren de olsa yalnızca birinci 
veya yalnızca ikinci ögeye getirilerek kullanılır.

Ötede beride ağzını açma, evet veya hayır de. 
(Tarık Buğra, Firavun İmanı, s. 17)

•	 Ayrılma	 Hâli	 Eki	 ile	 Oluşan	 Tekrar	
Grupları:

 Zeynep doktor gelmeden önce ortalığı si-
ler, tozları alır, sehpaların üstündeki der-
gileri, gazeteleri yerleştirirken işi unutup 
bunları ucundan ucundan okurdu.  (Sevinç 
Çokum,  Gülyüzlüm, s. 30)

Tertemiz, Farsçadan geçen bir ikileme olup 
her iki kelime de bu dilde ‘temiz’ anlamın-
dadır. ‘ister istemez’ anlamındaki çarnaçar 
kelimesi de Farsçadan geçmiştir.

dikkat



43

Türkçe Cümle Bilgisi I

•	 Yönelme	Hâli Eki	ile	Oluşan	Tekrar	Grupları:
 Ben bu sayede fark ettim ki nicedir kendimi işlerime kaptırmış, uzun süredir alışverişe çıkmamış, 

üstüme başıma yıllardır yeni bir şey almamışım. (Ayşe Kulin, Tek ve Tek Başına Türkan, s. 147)

 Uzaktayım, kapının hemen yanındayım; ortaya dökülüveriyor Türkçe sözcükler, boşluğa çarpıyor, 
dağılıyor, şuraya buraya konuyor. Alıştığım tatlı heceler sekiyor yanımda. (Nermi Uygur, Dilin 
Gücü Denemeler, s. 11)

•	 Belirtme	Hâli	Eki	ile	Oluşan	Tekrar	Grupları:
 Şükriye Hanım buraya temizliğe gelir ama ben beğenmem yaptığı işi. Evi merak ediyorsun değil 

mi? Dolapları, bohçaları, şurayı burayı… (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 67)
 Kavak yeli kanı kaynatır. Kan kaynamaya başlayınca adamın gözü kararır, ölçüyü durağı yitirir. (Mustafa 

Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s.127)

•	 Farklı	Hâl Eklerinin	Kullanılmasıyla	Oluşan	Tekrar	Grupları:	Bunların dışında ögelerin her bi-
rinde farklı hâl ekinin kullanılmasıyla da oluşan tekrar grupları vardır. Bu yapılarda çok defa ilk ögede 
bulunma, ikincisinde ise yönelme hâli eki bulunur. 

 Denizaltının esrarengiz âlemini büyük bir salahiyetle gözlerinizin önüne serecek olan bu baştan başa 
merakı tefrikaya pek yakında başlıyoruz. (Hâlikarnas Balıkçısı, Dalgıçlar, s. 8) 

 Mektebe günden güne daha fazla ısınıyordum. Viran dershane âdeta temiz ve sevimli bir şekil aldı.  (Reşat 
Nuri Güntekin, Bütün Romanları Çalıkuşu, s. 246)

 Özden ve çocuklarla Londra’dan trene bindik, Manş’ı ve Fransa’yı boydan boya geçerek, Cenova’ya 
kadar geldik.  (Ayşe Kulin, Tek ve Tek Başına Türkan, s. 133)

Yukarıda belirtildiği gibi bu eklerin ögelerden yalnızca birine getirilmesi nadir görülür.
 Martılardan biri o açıktaki kayayı kapmak, üstüne binmek için seğirir. Hepsi birden onun peşinde 

kayaya yönelirler. Aralarında çığlık çığlığa bir kapışmadır başlar. (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, Bütün 
Hikâyeleri 4, s.19)

 Ortalığı sonbahar dikenlerinin sardığı günlerdi. Rüzgâr estikçe çısıl çısıl ötüyordu bunlar. Yağmurla 
güz otları yeniden göveriverirdi. Kasvetli yağmurlar art arda yağmaya başlardı. (Sevinç Çokum, 
Gülyüzlüm, s. 13)

Bunların dışında sayılarda kalıplaşmış olarak kullanılan +lArcA ekinde ise eşitlik hâli bulunduğundan 
bu ekli kelimelerin kullanılmasıyla tekrar grupları oluşturulur. 

 En büyük şehirlerden de büyük bir pazar yeri. Bir telâş bir kıyamet, karınca gibi kaynaşan milyon-
larca ve milyonlarca insan, zevklerine uygun çorabı veya mendili arar gibi kendilerine uygun aklı 
arıyor. (Tarık Buğra, Firavun İmanı, s. 119)
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TEKRAR GRUPLARININ 
İŞLEVLERİ

Bu bölümde tekrar gruplarının kelime türü ola-
rak kullanımı, isim ve sıfat tamlamalarında kullanı-
mı, türemiş ve birleşik kelimeler türetmesi, cümle 
unsuru olarak kullanılması ele alınacaktır. Tekrar 
grupları tıpkı basit bir kelime gibi isim, sıfat, zarf, 
zamir, bağlaç, edat veya cümle olarak kullanılabilir.

•	 Tekrar	 Gruplarının	 İsim	 Olarak	 Kulla-
nılması:	Tekrar grupları isim olarak kulla-
nılabilir.

 İn cin uyanmadan denizin üstü de boş gibi-
dir. Bir gece balıkçılı ya da erkenci iki mar-
tı sezilir alacakaranlıkta. Amaçsız, kararsız 
oraya buraya süzülürler. (Hâldun Taner, 
Yalıda Sabah, Bütün Hikâyeleri 4, s. 17) 

 İmâret’in avlusunda ocaklar çatıldı, kazan-
lar ateşe vuruldu, sofralar serildi. Millet 
akın akın geldi. Zengin fakir, çoluk çocuk, 
yan yana, diz dize yemek yedi. (Tarık Buğ-
ra, Yağmur Beklerken, s. 79) 

 Kıskançlık delikanlılık çağlarına, lise haydi 
bilemediniz, üniversite yıllarına aittir diye 
düşünürdüm, zaman içinde, insanlar ol-
gunlaşır, hamlıkları törpülenir, akıllanırlar, 
kıskançlık filan kalmazdı. (Ayşe Kulin, Tek 
ve Tek Başına Türkan, s. 180)

•	 Tekrar	 Gruplarının	 Sıfat	 Olarak	 Kulla-
nılması:	Tekrar grupları sıfat olarak kulla-
nılması en yaygın işlevlerindendir.

 Yarım yamalak bilgisinin sırtına binip ve 
sadece mantığına sığınıp ahkâm kesmeye 
kalkan dostunuz, Hamlet’ten bir bilgece 
uyarıyı duyan Horatio misali, kuyruğu-
nu kıstırıp hizaya geçecektir o saat. Tabii 
Shakespeare amcadan çekinecek kadar bir 
kültür kırıntısına sahipse. (Hâldun Taner, 
Yalıda Sabah, Bütün Hikâyeleri 4, s. 56)

 Marka markadır. Hayata damgasını vurmuş-
tur. Sahte mal sahte sevinçleri, sahte gülüş-
leri doğurur. Gelgeç bir hayat başlar, hiçbir 
şey yerli yerince olamaz. (Mustafa Kutlu, 
Rüzgârlı Pazar, s. 20)

 Evimiz o yıllarda bir köy görünümünde olan 
Kâğıthane’de, bahçesinde inek, koyun, tavuk 
hatta tavşan bile bulunan küçük, derme çat-
ma bir köy eviydi. (Ayşe Kulin, Tek ve Tek 
Başına Türkan, s. 87)

•	 Tekrar	 Gruplarının	 Zarf	 Olarak	 Kulla-
nılması:	Tekrar grupları yaygın olarak zarf 
görevinde kullanılır.

 Çekçek arabasının yanık sesiyle çıngırakları 
boş sahra içinde titremeye başladı. Yavaş yavaş 
Zeyniler’den uzaklaştık. (Reşat Nuri Günte-
kin, Bütün Romanları Çalıkuşu, s. 289) 

 Memleketimizi aynalar gibi tablolara akset-
tirmeli ve bu tabloları evlerimizin duvar-
larına asmalıyız. Duvarlarımız gece gün-
düz memleketimizin güzelliğiyle pırıl pırıl 
ışıldamalıdır. (Kaplan, Kültür ve Dil, s. 74)

Yeni, düz, doğru, dar ke-
limeleri nasıl pekiştirilir, 
araştırın.

Aşağıdaki cümlede geçen pekiş-
tirmeli tekrar grubunu öğrendik-
lerinizden yararlanarak tespit edin 
ve yapısını inceleyin. “Kardeşim 
koşturdu, eşe dosta borçlandıkda 
ortalarda kalmadık.” (Sevinç Ço-
kum, Gülyüzlüm, s. 9)

Falan ve filan kelimelerini 
sık kullanıyor musunuz, an-
lamlarını biliyor musunuz?  
TDK’nin genel ağdaki Bü-
yük Türkçe Sözlük sayfasın-
da okuyun ve anlatın. 

Öğrenme Çıktısı

2 Tekrar grubunun yapısını analiz edebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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 Şimdi iki yavuklu karşı karşıya durmuşlar 
ve utanmalarından konuşamıyorlardı. (Ah-
met Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, s. 46)

•	 Tekrar	 Gruplarının	 Zamir	 Olarak	 Kul-
lanılması:	 Türkçede tekrar gruplarının 
zamir olarak kullanılması çok yaygın değil-
dir.  Ancak çoluk çocuk, genç ihtiyar, kadın 
erkek gibi tekrar grupları herkes anlamında 
kullanıldığında belirsiz (belgisiz) zamir ola-
rak değerlendirilebilir.

 Senin benim hepimizin şahı, padişahı idi o, 
abe gencecikti. İyi işler yapacaktı, bırakmadı-
lar, komadılar... (Emine Işınsu, Bukağı, s. 17)

 Valla bilmem ki benim kimim kimsem yok, 
işte bu oğlan var sade. (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı 
Pazar, s. 137)

 “O bu ne diyor?” bu önemli değil, önemli 
olan “Ben sen ne diyoruz?” 

 Öteki beriki ne yapıyor diye merak edeceği-
ne sen kendini işine ver. 

•	 Tekrar	Gruplarının	Bağlaç	Olarak	Kulla-
nılması:	Türkçede ikilemelerin bağlaç ola-
rak kullanılması yaygın değildir. Türkçede 
Arapça asıllı amma velakin, ancak yalnız 
gibi birkaç kalıplaşmış yapıda görülür.

 İdris güldü, “Hayır hiç,” dedi, çok sonraları, 
sebebini epey sonra sordum; dedi ki, ‘Onu 
unutup, üveyini anne belle istemiştim.’ Bu 
da bir akıl işte, amma velâkin kadın kötüy-
dü!.. Neyse ölmüş gitmiş ardından kötü ko-
nuşmayalım. (Emine Işınsu, Hacı Bektaş, 24)

 Ben bu işi yaparım, ancak ve ancak sen de 
elini taşın altına koyacaksın.

•	 Tekrar	 Gruplarının	 Edat	 Olarak	 Kulla-
nılması:	Türkçede daha ziyade evet, hayır, 
yok, he vb. onaylama edatlarının tekrar 
grupları oluşturdukları görülür. Diğer tek-
rarların edat olarak kullanılması çok yaygın 
değildir. 

 Hâlil Efendi, isteseydi, meseleyi Cevdet Molla 
kendisine haber verince önlerdi, “Yok, mok!” 
diye savsakladı o kadar. (Kemal Tahir, Yediçınar 
Yaylası, s. 47)

 Ne düşünüyordu sahi? Evet, hastaneyi. 
Hayır hayır! Daha önceki günleri. (Sevinç 
Çokum,  Gülyüzlüm, s. 15)

 Sen ödlek, zayıf bir kızsın… Evet evet. Sen 
bu yürekle bu koca şehirde ne yapabilirsin 
ki? (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 67) 

 Etrafımda sert hışırtılarla yüzüme, saçlarıma 
sürünerek akan bir yaprak seli var. Acaba ne-
rede? Yok yok, yalan, ben ömrümde böyle 
şeyi ilk defa hissettim. (Reşat Nuri Günte-
kin, Bütün Romanları Çalıkuşu, s. 244)

Dilimizde birliktelik bildiren ve kökence ikile-
me olan yanı sıra edatı yanında ile edatının özellik-
le de ekleştiği durumlarda Türkçe birlikte ve Farsça 
kökenli beraber edatlarıyla pekiştirilerek tekrar gru-
bu oluşturdukları görülmektedir. 

 Gökşin’le altmış üç yıl önce Kandilli Kız 
Lisesi’nin orta birinci sınıfında buluşma-
mızdan bu yana, hiç ayrılmamış olmamızın 
yanı sıra, sırdaşımdır,…..tavsiyelerine uydu-
ğum can arkadaşımdır! (Ayşe Kulin, Tek ve 
Tek Başına Türkan, s. 13)

 Ertuğrul Gazi, Söğüt’ün hemen girişin-
de yüksekçe bir tepede bulunan mütevazı 
türbesinde yatıyor. Kayı boyunun başbu-
ğu sandukasının altında sonsuz uykusunu 
uyurken, türbenin yemyeşil bahçesinde eşi, 
oğulları ve yoldaşları, gazi başbuğları ile 
birlikte başladıkları yolculuğu onun çevre-
sinden ayrılmadan kıyamete kadar sürdü-
rüyorlar. (İsa Kocakaplan, Türkü Söyleyen 
Şehirler,  s. 20)

 Bir Cuma namazından sonra çoluğun 
çocuğun ile berâber, cılız davarların otladığı 
yamacın ötesinde, derenin başındaki çağlayan-
ların yanında çınarın gölgesinde otur. (Ahmet 
Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, s. 2)

 Vücudumda yanma ile beraber garip bir 
titreme de vardı. Musluğun suları saçlarım-
dan, yüzümden akarak gömleğimin içine 
süzülürken, düşünüyordum. (Reşat Nuri 
Güntekin, Bütün Romanları Çalıkuşu, 72) 

 O cin akıllıdır ve bir şey öğretirken de, baş-
ka zamanlarda da insanı hep sınar. O, be-
nim de kendisi gibi derviş olacağımı sanı-
yor çünkü güreşle birlikte dervişlik dersleri 
de veriyor, onun kadar olmasam da ben de 
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cin akıllıyım tabii, çünkü bunu anlıyorum 
ama ona anladığımı söylemiyorum. (Emine 
Işınsu, Bukağı, s.31)

 Arkadaşlar arasında yaz tatillerinde ailele-
riyle beraber seyahate çıkanlar ve dönüşte 
bize bol bol övünenler vardı. (Reşat Nuri 
Güntekin, Bütün Romanları Çalıkuşu, 77) 

 Bir ikindiüstü, Çakır Kâhyaların Hâlil 
Efendi’ye Başıbozuk paşası Dilâver Ağa’dan 
bir okuntu geldi. Dilâver Ağa, Hâlil Efen-
di kardeşini diğer Çorum eşrafıyla beraber 
akşam çorbasına çağırıyordu. (Kemal Tahir, 
Yediçınar Yaylası, s. 25)

 Bunların dışında ancak, yalnız, sadece edat-
ları ve bağlacıyla pekiştirilerek (ancak ve an-
cak; yalnız ve yalnız) veya bir ve tek edatları 
birlikte ikileme olarak kullanılır.

 Size demek isterim ki size ben, Mehmet 
Âkif, diyorum ki, Yunan yenilecektir, vata-
nımız kurtulacaktır, bu da ancak ve ancak 
Ankara sayesinde olacaktır. (Tarık Buğra, 
Firavun İmanı, s. 99) 

 Ömer’e, evet diyen Mevsim’di, yalnız ve sa-
dece Mevsim! Ne olur söyle baba, içtenlikle 
söyle, ayrılayım mı?  (Emine Işınsu, Kaf Da-
ğının Ardında, s. 10) 

 Umutsuzdum; “Sen yoksun artık Mev-
sim..” diye düşünüyordum.. “bittin, tüken-
din!” Kendime duyduğum saygıyı tümden 
yitirmiştim, saygı ne kelime, merhamet bile 
hissetmiyordum. Yalnız acı vardı o an, bir 
tek acı, kaskatı. (Emine Işınsu, Kaf Dağının 
Ardında, s. 15) 

 Bunların dışında farklı tekrar grupları da 
yaygın olmamakla birlikte edat olarak kulla-
nılabilmektedir. 

 Kalede bugün tanımadığı bir çocuk var. 
Olsun olsun on üç yaşında cin gibi bir 
şey. (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, Bütün 
Hikâyeleri 4, s. 53)

•	 Tekrar	Gruplarının	Ünlem	Olarak	Kulla-
nılması:	Evet, hayır, yok gibi cevap edatları 
yanında ay, vay, vah, eyvah, aman gibi ün-
lemler de tekrar grubu hâlinde pekiştirile-
rek kullanılabilir. 

 Ne düşünüyordu sahi? Evet, hastaneyi. 
Hayır hayır! Daha önceki günleri. (Sevinç 

Çokum,  Gülyüzlüm, s. 15)
 Sen ödlek, zayıf bir kızsın… Evet evet. Sen 

bu yürekle bu koca şehirde ne yapabilirsin 
ki? (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 67) 

 Yıkılan bir daha yerine gelir mi? Hani 
Kuşdili, hani Kısıklı, hani Kalamış, hani 
Salacak? Eyvah eyvah, güzelim salkımlı so-
kaklar, çeşmeler, köşkler kaybolmuş, …. 
(Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 70) 

Bilindiği gibi hitap bildiren diğer kelimeler de 
dilimizde ünlem olarak kullanılmaktadır. Bu ün-
lemlerle de tekrar grupları oluşturulmaktadır.

 Cevap vermeden Munise’yi göğsüme çektim. 
Çocuk, ellerimi öperek “Anacığım, anacığım!” 
diye ağlamaya başladı.  (Reşat Nuri Güntekin, 
Bütün Romanları Çalıkuşu, s. 257)

Yaygın olmasa da cümlelerin tekrar grubu oluş-
turmada kullanıldıkları görülmektedir. 

 Aradan üç gün geçtikten sonra hoş geldiler 
safa geldiler ağrılar yine teşrif buyurdular. 
(Hâlikarnas Balıkçısı, Dalgıçlar, s. 25)

 Bilindiği gibi Türkçede Atatürk’ün “Ordular! 
İlk hedefiniz Akdenizdir! İleri!” hitabında ol-
duğu gibi cümleler de ünlem olabilmektedir. 
Aşağıda  ünlem cümlesinden oluşmuş bir 
tekrar grubu örneği yer almaktadır: 

 Adamları öldü sandık. Fakat gümbürtünün 
koptuğu yerden beş yüz metre ötede herifler 
dipdiri olarak çıkmasınlar mı? Bir sevindik, 
bir sevindik! (Hâlikarnas Balıkçısı, Dalgıçlar, 
s. 61).

•	 Tekrar	Gruplarının	Fiil	Olarak	Kullanıl-
ması:	Tekrar grupları, isimden isim yapma 
ekleri veya et-, kıl-, eyle-, ol- yardımcı fiille-
riyle birleşik fiiller oluşturur. 

 Üst dudağını gür posbıyıkları örter ustanın. 
Öyle ki ağzından çıkan kelimeler, bu kıl 
kalabalığının süzgecinden geçerken fısfıs-
laşır. (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, Bütün 
Hikâyeleri 4, s.61) 

 Kız “gitme!” dediğinde düşüncenin koyuluk-
larında debelenmiş, düze çıkamamış, bir kü-
çük hamur parçasını didik didik etmeye ko-
yulmuştu. (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 12) 
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 Doktor hastalarla senli benli olunmasını iste-
mezdi.  (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 50)

- Aynı şekilde doğrudan fiillerden oluşan tek-
rar grupları da bulunmaktadır:

 … yeni isimler, daha parmaklarını bile oy-
natmadıkları hâlde, eski şöhretleri unut-
turuyor, silip süpürüyordu.  (Tarık Buğra, 
Firavun İmanı, s. 139)

Tekrar Gruplarının Tamlamalarda 
Kullanılması

Tekrar grupları isim ve sıfat tamlamalarında 
tamlayan veya tamlanan olarak kullanılabilir.

•	 Tekrar	Gruplarının	İsim	Tamlamalarında	
Kullanılması:	 Tekrar grupları, belirtili ve 
belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan ve 
tamlanan olarak kullanılmaktadır.

- Belirtili	İsim	Tamlamasında	Kullanılması:	
 Yozgat köylerinden birinde doğmuş. Su-

suz, verimsiz, çorak bir köy. Babası Recep 
Efendi’nin kimi-kimsesi yokmuş. (Mustafa 
Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s. 12)

 Baba yüz geri edip minibüse girdi, tezgahın 
altındaki şişeye yapışıp dikti, terin suyun 
içinde kalmıştı. (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı 
Pazar, s. 139)

 Herifin kılığı kıyafeti, yapısı, kalıbı pek 
göstermiyordu ama yerin altından üstün-
den haberi vardı.   (Kemal Tahir, Yediçınar 
Yaylası, s. 14)

- Belirtisiz	İsim	Tamlamasında	Kullanılması:
 Rahmi anlıyor: Rıza Efendi gururunu 

incinmiş saymaktadır. Öyle ya, bugüne 
bugün, adıyla sanıyla Mumcular’ın Rıza 
Efendi’dir o. Varlıklıdır; fakir fukara baba-
sıdır; hayır hasenat sahibidir. (Tarık Buğra, 
Yağmur Beklerken, s. 12)

•	 Tekrar	 Gruplarının	 Sıfat	Tamlamaların-
da	Kullanılması:	Tekrar grupları sıfat tam-
lamalarında esasen tamlayan olarak kulla-
nılır. Ancak tekrar gruplarının bir isim gibi 
kullanılabilme özelliğinden dolayı yaygın 
olmamakla birlikte tamlanan olarak da kul-
lanıldığı görülmektedir.

- Sıfat	 Tamlamasında	 Tamlayan	 Olarak	
Kullanılması:

 Netice otoyoldan çıktık, bir yan yolda 
bir zaman daha gittik; evler, apartmanlar, 
ışıklar azaldı; ardından şoseye saptık, şose 
çakır-çukur  çamurlu bir yol. (Mustafa Kut-
lu, Rüzgârlı Pazar, s. 33)

 Geçmişi bir etnografik malzeme olarak gö-
rüp içi boş şekilleri devşirerek geleneğe dön-
dürdüklerini zannedenlerin yaptığı işten 
büsbütün farklı bir işle karşı karşıyayız. (Be-
şir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, s.8)

 Günümüzün lüks teknelerinin teknoloji-
sinden ve hizmet ekipmanından yoksunduk 
ama hiç bozulmamış doğanın, tertemiz de-
nizin, geleneksel yapısını koruyan köylerin, 
taptaze, hormonsuz sebzelerle meyvelerin 
tadını da biz çıkarırdık. (Ayşe Kulin, Tek ve 
Tek Başına Türkan, s. 144)

 En büyük şehirlerden de büyük bir pazar 
yeri. Bir telâş bir kıyamet, karınca gibi kay-
naşan milyonlarca ve milyonlarca insan, 
zevklerine uygun çorabı veya mendili arar 
gibi kendilerine uygun aklı arıyor. (Tarık 
Buğra, Firavun İmanı, s. 119) 

- Sıfat	 Tamlamasında	 Tamlanan	 Olarak	
Kullanılması:

 Elbise ve öteki ıvır zıvırın hep yolunda 
olduğuna kanaat getirdikten sonra bana 
dönerek “Haydi bakalım Mayer, ilk dalış 
senindir.” dedi.  (Hâlikarnas Balıkçısı, Dal-
gıçlar, s.  16) 

 Evin kırılan, bozulan ıvır zıvırını tamir 
edemiyor, tamire gelen ustalarla başa 
çıkamıyordum. (Ayşe Kulin, Tek ve Tek Ba-
şına Türkan, s. 149)

Tekrar Gruplarının Türemiş ve 
Birleşik Kelimeler Oluşturması

Tekrar grupları isimden isim yapma ve isimden 
fiil yapma ekleri alarak türemiş isim ve türemiş fi-
iller türetmede kullanılır. Aynı zamanda bu yapılar 
pekiştirme işlevleri dışında yeni anlam kazanma-
larıyla birleşik kelimeler de meydana getirir. Bu 
bölümde, tekrar grupları kapsamında önce türemiş 
ve birleşik isimler, ardından türemiş ve birleşik fiiller 
ele alınacaktır.
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•	 Tekrar	 Gruplarının	 Türemiş	 İsimler	
Oluşturması:	Aşağıdaki örneklerde görül-
düğü üzere tatsız tuzsuz ikilemesi +suz isim-
den isim yapma eki, senli benli ikilemesi ise 
+li isimden isim yapma ekiyle türetilmiştir.

 Burada vermekte olduğumuz malumatın 
ilgi çekmeyen kuru şeyler olduğunun far-
kındayım. Fakat bu anlatılanlar okuyucular 
tarafından bilinmezse, sonradan anlatacak-
larımız güç olur. İnsan fıstık yerken bile ilk 
önce tatsız ve tuzsuz olan kabukla meşgul 
olur. (Hâlikarnas Balıkçısı, Dalgıçlar, s. 21) 

 Doktor hastalarla senli benli olunmasını iste-
mezdi. (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 50)

•	 Tekrar	Gruplarının	Birleşik	İsimler	Oluş-
turması:	 Tekrar grupları, daha önce de 
değinildiği gibi, bazen pekiştirme işlevini 
kaybederek tamamen yeni bir anlam kaza-
nır. Bu anlamı kazanırken çok defa tekrar 
grubunu oluşturan kelimelerle ilgisi de kesi-
lir. Aşağıda örneklerde geçen gelgeç kelimesi 
“geçici”, alışveriş ise “satın alma, ticaret” an-
lamlarında kullanılan tekrar gruplarıdır.

 Marka markadır. Hayata damgasını vur-
muştur. Sahte mal sahte sevinçleri, sahte 
gülüşleri doğurur. Gelgeç bir hayat başlar, 
hiçbir şey yerli yerince olamaz. (Mustafa 
Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s. 20) 

 Ben bu sayede fark ettim ki nicedir kendi-
mi işlerime kaptırmış, uzun süredir alışveri-
şe çıkmamış, üstüme başıma yıllardır yeni 
bir şey almamışım. (Ayşe Kulin, Tek ve Tek 
Başına Türkan, s. 147)

•	 Tekrar	Gruplarının	Türemiş	Filler	Oluş-
turması:	Tekrar grubu isimden fiil yapma 
ekleri alarak türemiş fiil olarak da kullanı-
labilir. Burada çok defa +lA- eki kullanılır. 
Ayrıca tekrar gruplarından fiil yapımında 
türetme yerine daha çok birleştirme tercih 
edildiği görülmektedir. 

 Üst dudağını gür posbıyıkları örter ustanın. 
Öyle ki ağzından çıkan kelimeler, bu kıl 
kalabalığının süzgecinden geçerken fısfıs-
laşır. (Hâldun Taner, Yalıda Sabah, Bütün 
Hikâyeleri 4, s.61) 

•	 Tekrar	Gruplarının	Birleşik	Filler	Oluş-
turması:	 Tekrar grupları ol- ve et- fiilleri 
yardımıyla birleşik fiiller oluşturmada kul-
lanılabilir. 

 O güne kadar bir gölde görülmemiş yük-
seklikte dalga, gölü allak bullak etti. 
(Hâlikarnas Balıkçısı, Dalgıçlar, s. 47)

 Rıza Efendi ona bütün ağırbaşlılığı ile teşek-
kür ediyor; “Eline sağlık,” diyor. Ekliyor da 
“Hayırlı uğurlu olsun.” (Tarık Buğra, Yağ-
mur Beklerken, s.13)

 Yaşa âşık, var ol, nur ol!.. diye alkış tutulur.   
(Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s.145)

 Kız “gitme!” dediğinde düşüncenin koyuluk-
larında debelenmiş, düze çıkamamış, bir kü-
çük hamur parçasını didik didik etmeye ko-
yulmuştu.  (Sevinç Çokum, Gülyüzlüm, s.12)

 Fakat öyle dönemler vardır ki insanlara ikinci 
bir “beyin” seçme şansı getiriyordu da onlar 
gene işporta işporta dolaşıyor, kan ter içinde 
kalıyor, uykusuz geceler geçiriyor, günlerce 
diken üstünde kıvranıyor, eninde sonunda da 
gene kendi eski akıllarını bulup kapıyorlardı. 
(Tarık Buğra, Firavun İmanı, s. 121)

Tekrar Gruplarının Cümlede 
Kullanılması

Tekrar grupları cümlede yüklem, özne, nesne, 
zarf tümleci veya yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) 
olarak kullanılabilir.

Tekrar Gruplarının Yüklem Olarak 
Kullanılması

 Tekrar grupları cümlede isim soylu ve fiil soylu 
yüklem olabilir. 

Tekrar grupları birleşik isimler oluşturduğu gibi 
bazen de birtakım fiillerle kullanıldığında deyim-
ler oluşturur. Örnekte verilen kan ter içinde kal- 
“aşırı terlemek, çok sıcaklamak, aşırı yorulmak” 
anlamlarında kullanılan bir deyimdir.

dikkat
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-	 İsim	Soylu	Yüklem	Olarak	Kullanılması:
 Karlar vıcık vıcıktı. Daracık ve bozuk kal-

dırımlardan çamurlu sular akıyordu. Ama 
gökyüzü muhteşemdi.  (Tarık Buğra, Fira-
vun İmanı, s. 130)

 Saati kolumdan aldı. Merceğini taktı. Ustalar 
bir, bilgeler iki; şaşmazlar hiç. Şaşmamak on-
ların şanındandır. Demek ki ustadan geçinen 
bizim usta, usta filan değil. (Hâldun Taner, 
Yalıda Sabah, Bütün Hikâyeleri 4, s. 65)

-	 Fiil	Soylu	Yüklem	Olarak	Kullanılması:
 … yeni isimler, daha parmaklarını bile oy-

natmadıkları hâlde, eski şöhretleri unuttu-
ruyor, silip süpürüyordu. (Tarık Buğra, Fi-
ravun İmanı, s. 139)

 Yaşamamızın karışık mı karışık bir kuruluşu 
olduğunu yadsıyamayız. Ancak, ilgi doğrul-
tumuza göre zaman zaman derleyip toplarız. 
(Nermi Uygur, Dilin Gücü Denemeler, s. 26)

 Yaygın olmamakla birlikte tasvir birleşik 
fiillerin zarf-fiil eki almış aslı, fiil kısmının 
pekiştirme amacıyla yinelenmesi sonucun-
da tekrar grupları oluşturulabilir. 

 Almancaya gömüldükçe seviniyordum; 
öğrenmem kolaylaşıyordu. Bir özgürlük 
edinmeye başlamıştı dilim. Sözler – Alman-
ca sözler – artık birbirine takılmıyor, kayı 
kayıveriyordu. (Nermi Uygur, Dilin Gücü 
Denemeler, s.  10) 

 Sonra Ayşenaz’ın güçsüz bedeni uykuyu yeni-
livermişti, oturduğu yerde düşü düşüvermişti 
başı. (Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 65)

Tekrar Gruplarının Özne Olarak 
Kullanılması

Tanker gelince mahâllenin kadını kızı saç saça baş 
başa saldırıyor. (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s.  34) 

Yavrusunu kucağına aldı. Emzirmeğe başladı. 
Yarım saat sonra mini mini uyumuştu. (Ahmet 
Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, s. 5) 

Tekrar Gruplarının Nesne Olarak 
Kullanılması

Tekrar grupları cümlede hem belirtili hem de 
belirtisiz nesne olarak kullanılabilir.

-	 Belirtili	Nesne	Olarak	Kullanılması:
 Kavak yeli kanı kaynatır. Kan kaynamaya 

başlayınca adamın gözü kararır, ölçüyü 
durağı yitirir. (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı 
Pazar, s.127) 

 Şükriye Hanım buraya temizliğe gelir ama ben 
beğenmem yaptığı işi. Evi merak ediyorsun 
değil mi? Dolapları, bohçaları, şurayı burayı… 
(Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 67)

-	 Belirtisiz	Nesne	Olarak	Kullanılması:
 Evdekiler elime bakıyor abi. Anam bayağı yo-

lumu gözlüyor yani. Oğlan gelse de ekmek fa-
lan alsak. (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s.16) 

Tekrar Gruplarının Yer Tamlayıcısı 
(Dolaylı Tümleç) Olarak Kullanılması

Uzaktayım,  kapının hemen yanındayım; or-
taya dökülüveriyor Türkçe sözcükler, boşluğa çar-
pıyor, dağılıyor, şuraya buraya konuyor. Alıştığım 
tatlı heceler sekiyor yanımda. (Nermi Uygur, Dilin 
Gücü Denemeler, s. 11) 

Bütün evler, onlar geldi diye ayağa kalkarlardı. 
Artık tepsi tepsi yemekler gelirdi öteden beriden. 
(Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 49)

Sonraları öteden beriden öğrendiğime göre 
bu göl Musul taraflarında, adını bir türlü aklımda 
tutamadığım bir küçük köyün başındadır, …  (Reşat 
Nuri Güntekin, Bütün Romanları Çalıkuşu, 11-12)

Tekrar Gruplarının Zarf Tümleci 
Olarak Kullanılması

Belki siz bu oyunculuk sayesinde bir gün aç 
bir gün tok geçiniyorsunuz. (Sait Faik Abasıyanık, 
Kumpanya, s. 46)

Tanker gelince mahâllenin kadını kızı saç saça baş 
başa saldırıyor. (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s.  34)

Kaplumbağa paytak paytak yürümeye başladı. 
Hiçbir şey olmamış gibi. Her şeye boş vererek. (Hâldun 
Taner, Yalıda Sabah, Bütün Hikâyeleri 4, s.  30) 

Başımdaki kordelayı çözdüm, saçlarımı yavaş ya-
vaş gözlerimin üzerine indirmeye başladım. (Reşat 
Nuri Güntekin, Bütün Romanları Çalıkuşu, s. 9) 

Necati, tahta köprüde geveze kurbağaların vı-
raklamaları arasında mektubu çarçabuk okuyu-
vermiş, nedense sevincini açıklayan bir davranışta 
bulunmamıştı.(Sevinç Çokum,  Gülyüzlüm, s. 6)
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Dildeki	Felsefe	–I-
Şu son zamanlarda sık sık bir sanıya takılı-

yor aklım. Bu sanıya göre: her dilin bir felsefesi 
vardır; her dilde belli bir felsefe dışlaşır; her dil 
kendine özgü bir felsefeyi birlikte getirir; her dil 
bir felsefeyi zorunlu kılar. İşte bu sanı yalnız filo-
zoflarla dilciler arasında değil, gün geçmiyor ki, 
halk arasında da alabildiğine yayılmasın. Belgeler 
ortada. Felsefe ile dili bir arada tutan bağları özel-
likle inceleme konusu yapmayan, hatta bu bağları 
yadsıyan düşünürler bile, boş bulunduklarında, 
çoğun önemli bir yerde, bakıyorsunuz yürekten 
paylaşıveriyorlar sanıyı. “Her dilin bir felsefesi ol-
duğundan...” diye söze başlayıp bazen bilmeden 
tüm felsefelerinin ağırlığını dayatıyorlar bu sanı-
ya. Dil bilginlerine gelince, eskiden beri onlar da, 
tek tek dil olayları üzerinde uzmanca çalışmalar 
yürütedursunlar, genellikle dile ilişkin bir görüş 
olarak, kimi çalışmalarının güdücü varsayımı 
kimi de iç açıcı son vargısı diye her dilde bir fel-
sefe olduğu sanısını benimsemişlerdir. Halktan 
kimselerse, felsefeye eğilimli olanlar mı yalnız, 
felsefeyle bir alıp vereceği olmayanlar da, hatta 
nedense felsefeye düşmanca gözle bakanlar bile, 
her kez felsefeye karşı tutumlarına uyan bir öfke 
ya da sevinçle; konuştukları dilin bir felsefesi ol-
duğunu, yeri gelince bağışlamaktan çekinmezler. 

Sanı sanı diyorum ya, daha yeni alışmaya 
başladım bu sözcüğe. Şimdilerde sanı diye adlan-
dırdığım nicedir kesin, çok kesin bir doğruydu 
benim için. Gene de öyle, ama bir bakıma öyle 
artık. Her dilin kendine özgü bir felsefesi var 
derken, olanca dil gerçekliğini açıklamaktan çok, 
bizi bu gerçekliği daha derinden deşmeye çağıran 
verimli bir araştırma boyutunun başlangıcınday-
mışım gibi geliyor bana. Bu boyutta derinleştik-
çe durumu daha iyi kavrıyorum. Her dilde bir 
felsefenin var olduğu: anlamı epey aydınlatılması 
gereken; ancak belli sınırlara kapatıldıktan sonra 
sağlam bir geçerliğe kavuşan doğrumsu bir savdır. 
Gelgelelim böylesine bir aydınlatıp sınır çizme 
hiç de kolay bir uğraş değil. 

Felsefenin işleri oldum olası karışıktır. “Dil-
deki felsefe”nin de karışık bir konu başlığı oluşu, 
bana kalırsa öncelikle, “dildeki felsefe” derken 
“felsefe” kavramının neyi bildirdiğini karanlıkta 
bırakmaktan; karanlık mı, çoğun bunun ayır-
dıma bile varmamaktan ileri geliyor. Kim olur-
sa olsun dildeki felsefeden söz eden herkes, bu 
kavramın neyi kapsadığını tam olarak bildiğine 
öylesine inanmıştır ki, bütün yaptığı, dilin hep 
bu bildiğiyle olan bağına ilişkin savlar öne sür-
mektir. Ben de burada felsefe kavramını, örtün-
düğü karanlıktan sıyırmaya kalkışmayacağım. 
Pek gevşek bir tanım gibi görünecekse de felse-
fenin kendisini belli karışıklıklara düzen getirme 
denemesi diye tanımlayabiliriz. Genellikleri bir 
yana itiyorum. “Dildeki felsefe” söz birlikteliğin-
de yer alan “felsefe” sözcüğünün hangi anlamda 
kullanıldığını belirtmekle yetinebilirim. “Dildeki 
felsefe” derken felsefe sözcüğüne çoğun dünya 
görüşü anlamında başvurulur. “Dildeki dünya 
görüşü” deyimi “dildeki felsefe” deyimiyle an-
lamdaş. Bu deyimlerden rasgele birini, en küçük 
bir değişikliğe yol açmayı istemeksizin, öbürü-
nün yerine koyanların çokluğundan da belirir 
bu. Dünya görüşüyse ya tek insanın ya da insan 
öbeklerinin evreni, tümüyle dünyayı ‘algılayışla-
rına’ verilen addır. Dolayısıyla dünya görüşü: baş-
ta kendisi, insanın kendisini ve çevresini, kendi 
yapıtları ile doğada bulduklarını, canlı cansız ve 
daha başka çeşitten her şeyi, kısaca söylendikte 
çepeçevre varlığı bilip değerlendirdiği, öğrenip iş-
lediği bakış açısı, bu açının “dünya” kavramında 
kuşattığıdır. İşte, dilde felsefe arayanların aradığı, 
felsefe üzerinde ister açık ister bulanık bir bilinç-
leri olsun, bu anlamdaki dünya görüşüdür, dün-
ya görüşü çeşidinden bir şeydir. Bir dilin dünya 
görüşü, o dilin dünya yorumu, dünyanın o dille, 
o dildeki kuruluşu, düzenlenişi, dünyanın o dili 
konuşanlarca büründüğü biçimdir. 

..........

Kaynak: Nermi UYGUR (2005). Dilin 
Gücü, (Bütün Yapıtlarına Doğru ) Denemeler, 
YKY, 3.Baskı, İstanbul, s. 80-91. (Kısaltılmıştır.)

yaşamla ilişkilendir
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Türkçede aynı kelime bir-
den çok türde görev alabilir. 
Örnekleri araştırın.

“Tekrar Grupları” konusunu 
aşağıdaki kitapta inceleyin.
Banguoğlu, T. (1990). 
Türkçenin Grameri. Anka-
ra: TDK Yayınları.

Konuşma dilinde ünlem ola-
rak hangi tekrar gruplarını 
kullanıyorsunuz, düşünün.

Öğrenme Çıktısı

3 Tekrar grubunun işlevlerini sıralayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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1 Türkçede tekrar grubunun doğuş 
sebeplerini kavrayabilme

Tekrar Grubu

Türkçede; aynen tekrarlamak, eş anlamlılık, yakın anlamlılık, zıt anlamlılık, ses veya hece ilave etmek gibi farklı 
türden ilişkiler dâhilinde ve çok defa iki ama bazı durumlarda birden çok kelime, kelime grubu bazen de cümlelerin 
başta pekiştirmek olmak üzere değişik amaçlarla yinelenmesi sonucu oluşan yapılara tekrar grubu adı verilmektedir. 
Türkçe yazılı metinlere baktığımızda bu tür yapıların çoklukla tasvire dayalı türlerde kullanıldığı görülmektedir. Tek-
rar grupları;  ifadeyi güçlendirmek için, yeni kavramlar oluşturmak için, süreklilik belirtmek için kullanılır. 

2 Tekrar grubunun yapısını analiz 
edebilme

Tekrar Grubunun Yapısı

Tekrar gruplarının yapı özelliklerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz: Tekrar grupları esasen iki kelimeden 
oluşmaktadır. Ancak nadiren de olsa üç veya dört kelimeden oluştukları da görülmektedir. İsnat gruplarının 
yinelenmesiyle oluşabilir. Yönelme, bulunma, belirtme, çıkma ekleri de tekrar grubu oluşturmak için kullanı-
labilir. Tekrar gruplarının bizzat kendileri tekrar grubu oluşturabilir. İsim veya sıfat tamlamaları tekrar grubu 
oluşturabilir. Cümlelerle de tekrar grupları oluşturulabilir. Tekrar grubunu oluşturan ögelerin arasına mX, dA, 
ama gibi edat ve bağlaçlar getirilerek pekiştirilebilmektedir. Tekrar grupları basit bir kelime gibi kullanılabilir ve 
diğer kelimelerle eşdeğer olarak kabul edilerek onlara virgülle veya bağlaçlarla bağlanabilir. Tekrar grupları isim 
gibi kullanıldığında hâl, iyelik veya çokluk eki getirilirken iki yola başvurulur: Ya her iki ögeye ya da yalnızca 
ikinci ögeye ekler getirilerek kullanılır. Tekrar	Gruplarını	Oluşturan	Ögeler: Tekrar grupları; yapıyı oluşturan 
ögeler arasındaki ilişkiye göre, ögelerin anlamlı olup olmamasına göre, aynı ögenin ses değişmeleri veya ses 
eklenmesi yoluyla tekrarı, hâl ekleri yardımıyla tekrar grubu oluşturulması gibi yollarla meydana getirilebi-
lir. Aynı	Ögenin	Tekrarıyla	Oluşan	Tekrar	Grupları:	Aynı kelime, kelime grubu veya cümlenin tekrarıyla 
oluşturulan bu yapılara aynen tekrar adı verilmektedir. Eş	Anlamlı	Ögelerden	Oluşan	Tekrar	Grupları:	yol 
yordam, tanıdık bildik gibi tamamen Türkçe, iman itikat gibi tamamen alıntı veyahut akıllı uslu, sorgu sual, 
akça pakça gibi Türkçe ve alıntı kelimelerin birlikte kullanılmasıyla oluşturulabilir. Yakın	Anlamlı	Ögelerden	
Oluşan	Tekrar	Grupları:	Bu yapılarda grubu oluşturan ögelerde anlam yakınlığı vardır.	Zıt	Anlamlı	Öge-
lerden	Oluşan	Tekrar	Grupları:	Bu tekrar gruplarında, grubu oluşturan ögeler zıt anlamlıdır. Her	İkisi	de	
Anlamlı	Olan	Ögelerden	Oluşan	Tekrar	Grupları:	Bu tekrar gruplarında, grubu oluşturan ögelerin anlamı 
vardır. Biri	Anlamlı	Bir	Anlamsız	İki	Kelimeden	Oluşan	Tekrar	Grupları:	Bu tekrar grupları  kendi içinde 
ilki anlamlı ikincisi anlamsız ve ilki anlamsız ikincisi anlamlı ögelerden oluşan tekrar grupları olarak ikiye ayrılır  
İlki Anlamlı İkincisi Anlamsız Ögelerden Oluşan Tekrar Grupları: Bu tekrar gruplarında yapıyı oluşturan ilk 
öge anlamlı ikinci öge ise anlamsızdır. Ancak bu anlamsızlık çok defa yapıyı eşzamanlı incelemekten kaynakla-
nır.  İlki	Anlamsız	İkincisi	Anlamlı	Olan	Ögelerden	Oluşan	Tekrar	Grupları: Bu tekrar gruplarında yapıyı 
oluşturan ilk öge anlamsız, diğerleri anlamlı olabilir. Her	İkisi	de	Anlamsız	Olan	Ögelerden	Oluşan	Tekrar	
Grupları:	Bu tekrar gruplarında yapıyı oluşturan iki öge de anlamsızdır. Pekiştirmeli	Tekrarlar:	Bu yapılar, 
yalnızca kelimelerden oluşan tekrarlarda görülür.  Burada üç tür tekrar grubuyla karşılaşırız: Aynı	Kelimenin	
Ses	Değişikliği	ile	Yinelenmesi	Sonucu	Oluşan	Tekrar	Grupları: Bu tür tekrar grupları yalnızca ilk kelimenin 
ilk ünlüsü düz-geniş yani /a/ veya /e/ ise kullanılır. İkinci kelimede ilk kelimedeki ünlü yerine dar-yuvarlak yani 
/u/ veya /ü/ kullanılmasıyla meydana getirilir. Aynı	Kelimenin	İlk	Ünsüzünün	Değiştirilmesiyle	veya	Ünlüyle	
Başlıyorsa	Başına	Ünsüz	Eklenmesiyle	Oluşan	Tekrar	Grupları: Burada ilk kelimenin ünsüzü yoksa başına 
/m/; /m/, /p/, /f/ dışında bir ünsüz; varsa bu ünsüz yerine çok defa /m/, yaygın olmamakla birlikte /p/, /f/ veya 
/s/ getirilerek oluşturulur. Aynı	Kelimenin	Başına	Hece	Eklenmesiyle	Oluşan	Tekrar	Grupları: Bu yapılar, 
kelime ünlüyle başlıyorsa başına, ünsüzle başlıyorsa bu ünsün yerine /p/, /m/, /s/, /r/ ünsüzlerinin getirilmesiyle 
hece oluşur: gömgök, kıpkızıl, sapsarı, çarçabuk, vb.  Hâl ekleriyle oluşan tekrar grubunu oluşturan ögeler, esasen 
isimlerden oluşur ve bu ögelerde bulunma, ayrılma, yönelme ve belirtme hâli ekleri bulunur. Çoklukla bu ekler 
her iki ögeye, nadiren de olsa yalnızca birinci veya yalnızca ikinci ögeye hâl eki getirilerek kullanılır. 
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3 Tekrar grubunun işlevlerini 
sıralayabilme

Tekrar Grubunun İşlevleri

Tekrar gruplarının işlevlerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz: Tekrar grupları isim olarak kullanılabilir. 
Tekrar grupları sıfat olarak kullanılması en yaygın işlevlerindendir. Tekrar grupları yaygın olarak zarf göre-
vinde de kullanılır. Türkçede tekrar gruplarının zamir olarak kullanılması çok yaygın değildir.  Ancak çoluk 
çocuk, genç ihtiyar, kadın erkek gibi tekrar grupları herkes anlamında kullanıldığında belirsiz (belgisiz) 
zamir olarak değerlendirilebilir. Tekrarların bağlaç olarak kullanılması yaygın değildir. Arapça asıllı amma 
velakin, ancak yalnız gibi birkaç kalıplaşmış yapıda görülür. Evet, hayır, yok, he vb. onaylama edatlarının 
tekrar grupları oluşturdukları görülür. Evet, hayır, yok gibi cevap edatları yanında ay, vay, vah, eyvah, aman 
gibi ünlemler de tekrar grubu hâlinde pekiştirilerek kullanılabilir. Yaygın olmasa da cümlelerin tekrar gru-
bu oluşturmada kullanıldıkları görülmektedir. Tekrar	Gruplarının	Tamlamalarda	Kullanılması:	İsim ve 
sıfat tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olarak kullanılabilir. Belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarında 
tamlayan ve tamlanan olarak kullanılabilir. Tekrar grupları sıfat tamlamalarında esasen tamlayan olarak kul-
lanılır. Ancak tekrar gruplarının bir isim gibi kullanılabilme özelliğinden dolayı yaygın olmamakla birlikte 
tamlanan olarak da kullanıldığı görülmektedir. Tekrar	Gruplarının	Türemiş	ve	Birleşik	Kelimeler	Oluş-
turması:	Tekrar grupları isimden isim yapma ve isimden fiil yapma ekleri alarak türemiş isim ve türemiş 
fiiller türetmede kullanılır. Aynı zamanda bu yapılar pekiştirme işlevleri dışında yeni anlam kazanmalarıyla 
birleşik kelimeler de meydana getirir. Tekrar	Gruplarının	Cümlede	Kullanılması:Tekrar grupları cümlede 
özne, nesne, yer tamlayıcısı, zarf tümleci ve yüklem olur.

öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti
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1  Tekrar gruplarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A. Bizzat cümleler tekrar grupları oluşturabilir.
B. Tekrar gruplarıyla tekrar grupları oluşturabilir.
C. Pekiştirmeli tekrar grupları hem isimlerle hem 

de fiillerle oluşturulabilir.
D. Günümüz Türkçesinde bir anlamlı bir anlamsız 

yapıdaki tekrar gruplarının anlamsız ögesi as-
lında kullanımdan düşen bir kelime olabilir.

E. Tekrar grupları ama  edatıyla pekiştirilebilir.

2  Aşağıdaki hangi seçenekte tekrar grubu diğer-
lerinden farklıdır?

A. Bütün gün orayı burayı dolaşmaktan ayakları-
ma kara sular indi doğrusu.

B. Günden güne eriyen kar suları sayesinde artık 
baraj göllerindeki kuraklık nihayete eriyor

C. Birdenbire çakan şimşek karanlık geceyi tıpkı 
gündüz gibi aydınlatmıştı.

D. Zavallı kadın işlerin biran önce bitmesi için bü-
tün gün sağa sola koşturmuş, ancak bu kadar 
koşturmaya rağmen bir netice alamamıştı.

E. Yeni eğitim yılının başlamasına az bir zaman kal-
dı, artık yavaş yavaş hazırlık görmeye başlamalı.

3  Aşağıdaki hangi seçenekte tekrar grubu diğer-
lerinden farklıdır?

A. Çocuklar annelerinden yalvar yakar aldıkları 
izin sayesinde sonunda bir araya gelip futbol 
oynayabileceklerdi.

B. Bu kadar çalışmayla olsa olsa işlerin yarısını bi-
tirirsin.

C. Yarınki açılış yemeğine tanıdığım bildiğim ne 
kadar ahbabım varsa davet ettim; dolayısıyla 
her şey fazlasıyla bol olsun.

D. Allah’tan bir mani çıkmazsa yarın tatile çıkıyo-
rum, artık bol bol güneş ve su, başka hiçbir şey 
düşünmeyeceğim.

E. Arkadaşlar daha önce de dediğim gibi ben alış 
veriş işlerinden hiç anlamam.

4  Aşağıdaki hangi seçenekte tekrar grubu di-
ğerlerinden	farklıdır?

A. Karınca, Ağustos böceğinin aksine, hemen he-
men bütün yaz hiç durmamış, elimden geldi-
ğince kışa hazırlık yapmıştı.

B. Eskiden İstanbul’da dolmuşlara halk arasında 
kaptıkaçtı da denirdi.

C. Ben gezmeye gittiğim şehirlerin en çok eski 
mahallelerini, o eğri büğrü daracık sokak ara-
larını dolaşmayı severim.

D. Şimdinin gençleri ne yazık ki bütün bir dönem 
yatıyor, tam sınav zamanı gelince bir veya iki 
gün öncede çabucak çabucak çalışarak başarılı 
olmayı umuyor.

E. Günümüz insanı her şeyden çok çabuk sıkılı-
yor, sürekli ama sürekli her şeyin kendi gön-
lünce değişmesini umuyor, bu olmayınca da 
derhal hayal kırıklığı yaşıyor.

5  Aşağıdaki hangi seçenekte tekrar grubu pe-
kiştirmeli tekrarlara girer?
A. Zaman çok kötü oldu, baksanıza artık çocukla-

rımızı oynasınlar diye güpegündüz sokağa bıra-
kamıyoruz.

B. Şehir içlerinde ne hazin ki korkunç bir beton-
laşma yaşanıyor. Eğer şöyle evinizin önünde iki 
tane ağaç varsa sabahları cıvıl cıvıl kuş sesleriyle 
uyanabilirsiniz.

C. Sınav sonuçlarının açıklanacağı gün inanır mı-
sınız kalbimin güm güm çarpması neredeyse 
dışarıdan duyulacak  gibiydi.

D. Sen şimdi tatil matil planı yapmayı bırak da önce-
likle gelecek haftaki sınav nasıl geçecek onu düşün.

E. Şol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü / 
Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyü deyü

6  Aşağıdaki hangi seçenekte fiilimsilerle kuru-
lan bir tekrar grubu vardır?
A. Arkadaşlar daha önce de belirttiğim gibi ben 

alım satım işlerinden hiç ama hiç anlamam, 
beni oraya göndererek hata yapıyorsunuz.

B. Delikanlı, sevdiği ancak bir türlü açılamadığı 
kızı gördüğünde kaçamak kaçamak gözlemek-
ten kendisini alamıyordu.

C. Allah aşkına söyleyin bu iş öyle yenir yutulur bir iş 
midir ki benden kolayca bağışlamamı istiyorsunuz.

D. Şiir, öyle bir bardak suyu kafaya diktiğin gibi 
içmeye benzemez, şiir yudum yudum tadını 
vararak içilmesi gereken bir şerbet gibidir.

E. Dane dane benleri var yüzünde / Can alıcı ba-
kışları gözünde / Bin bir tat var edasında nazın-
da / Dünyada yardan tatlı var m’ola?
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neler öğrendik?

7  Aşağıda Sadi’nin Gülistan’ından bir bölüm 
verilmiştir. Bu bölümde hangi tekrar tipi bulun-
maktadır?

“Dostlarımdan biri, acımasız olan zamandan 
şikâyet için yanıma geldi ve dedi: “Gelirim çok az, 
aile bireylerim de çok. Onları besleyecek gücüm de 
kalmadı. Birçok defa gönlümden geçirdim ki başka 
memleketlere gideyim de orada iyi kötü hayatımızı 
nasıl geçirdiğimizi kimse bilmesin. Sokaklarda bir-
çok aç ve fakir kimse yatıyor. Kimse onların kim 
olduğunu bilmiyor:”

A. zıt anlamlı kelimelerle oluşturulan tekrar grubu
B. biri anlamlı biri anlamsız kelimelerle oluşturu-

lan tekrar grubu
C. pekiştirmeli tekrar grubu
D. her ikisi de anlamsız olan kelimelerle oluşturu-

lan tekrar grubu
E. hâl ekleriyle oluşan tekrar grupları

8  Aşağıda Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun Çağ-
layanlar adlı eserinden bir bölüm verilmiştir. Bu 
bölümde hangi tekrar tipi bulunmaktadır?

“Bu satırları yazarken masallarımı süslemedim. Se-
nin ruhun gibi sade olmasını istedim. Ötesinde be-
risinde, eğer varsa, göreceğim özentiler sana beğen-
dirmek, gururunu okşamak içindir. Gurur! O, her 
Türk’ün yaradılışındadır. Biz,  birbirimizi bundan 
tanırız, değil mi?..”

A. eş anlamlı kelimelerle oluşturulan tekrar grubu
B. her ikisi de anlamsız kelimelerle oluşturulan 

tekrar grubu
C. fiilimsilerle oluşturulan tekrar grubu
D. her ikisi de anlamlı olan kelimelerle oluşturulan 

tekrar grubu
E. hâl ekleriyle oluşan tekrar grupları

9  Aşağıda Ahmet Kabaklı’nın Türkiye’yi Yoğu-
ranlar adlı çalışmasından bir bölüm verilmiştir. Bu 
bölümde hangi tekrar tipi bulunmaktadır?

“-Ya ne olabilirdi! Bizden şiir mi bekliyordun evlat! 
Dedi. Şiir de işi gücü yolunda, tuzu kuru cemiyet-
lerin, düğünlere takdim olunan çiçekler gibi şen 
ihtiyaçlarından olsa gerek. Bizimki derttir, illettir 
illet. Hatta ben, bazı şairlerimizin gülden, çiçek-
ten, aşktan ve büyüleyen gözlerden bahsetmelerine 
şaşarım, çok şaşarım.”

A. eş anlamlı kelimelerle oluşturulan tekrar grubu
B. her ikisi de anlamsız kelimelerle oluşturulan 

tekrar grubu
C. fiilimsilerle oluşturulan tekrar grubu
D. her ikisi de anlamlı olan kelimelerle oluşturu-

lan tekrar grubu
E. pekiştirmeli tekrar grupları

10  Aşağıda parçada altı çizili tekrar grubunun 
cümledeki görevi nedir?

“Bir sabah kahve içtiğini gören Hacı, “Sabah sabah 
şu mereti içmekten ne anlıyorsun? Boş ver onu, 
birazdan köfte kızartacağım, onu bekle.” demişti. 
“İyi bari, köftenin yanına cacık da yap da tam ol-
sun!” yanıtını vermişti dalga tınıları dolu bir sesle. 
(Murat Kefeli)”

A. özne
B. nesne
C. yüklem
D. zarf tümleci
E. yer tamlayıcısı
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Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Tekrar Gruplarının 
Cümlede Kullanılması” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı

3

Araştır 1

Tekrar gruplarını oluşturan ögeler esasen ayrı yazılır; ancak nadiren de olsa 
birleşik kelime hâline gelerek TDK’nin yazım kılavuzunda bitişik yazımla gös-
terilenler bulunmaktadır: alışveriş, gelgeç, enikonu, okuryazar, minimini vb. Ya-
zımı konusunda şüpheye düştüğünüz ikilemeler için mutlaka TDK’nin genel 
ağdaki sözlüğüne başvurunuz.

Araştır 2
Bu kelimelerin iki şekilde pekiştirmesi görülebilmektedir: yepyeni / yesyeni, 
dümdüz / düpdüz, dopdoğru / dosdoğru, dapdar / dasdar vb. Bunların bir kıs-
mı ölçünlü dilde diğerleri ağızlarda kullanılmaktadır. Şüpheye düştüğünüzde 
TDK’nin genel ağdaki sözlüğüne başvurunuz.

Araştır 3

Evde yalnızım (isim / isim soylu yüklem). Sahilde bir adam yalnız yürüyordu (zarf).
Ailenin yalnız çocuğuydu (sıfat). İstersen sen de gel, yalnız hesaplar benden 
(bağlaç).
Akşam bize gel, evde yalnız annemle babam var. (edat).  Aynı şekilde bir ve 
tek kelimeleri benzer kullanımlara sahiptir. Örnek olarak “Bu meseleyi bir / tek 
sen çözebilirsin.” cümlesinde bir ve tek kelimeleri ancak, yalnız anlamlarında 
kullanılan bir edattır. İkisi birlikte “Bu meseleyi bir tek sen çözebilirsin.” Kul-
lanıldığında ise tekrar grubu oluştururlar.
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Bölüm 4

İsim-Fiil Grubu ve Sıfat-Fiil Grubu

Anahtar Sözcükler: • İsim-Fiil Grubu • Sıfat-Fiil Grubu

1
İsim-Fiil Grubu
1 İsim-fiil grubunun yapısını analiz edebilme 2

Sıfat-Fiil Grubu
2 Sıfat-fiil grubunun yapısını analiz edebilme

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı



59

Türkçe Cümle Bilgisi I

GİRİŞ
Türkçede fiiller iki istisna hariç herhangi bir ek 

almadan cümlede bulunmazlar: 1) Fiil cümlede 
eksiz hâlde ve yüklem olarak bulunduğunda aslın-
da emir 2. teklik şahıs çekimindedir. Dolayısıyla 
hiçbir ek bulunmadan yalın hâlde olsa bile aslın-
da hem kip hem de şahıs bildirir. 2) Kalıplaşmış 
kelimelerde bilhassa da ikilemelerde fiil tabanları 
yalın hâlde bulunur: gelgit (tabiat olayı), yalvar ya-
kar (güçlükle, meşakkatle), gelgeç (geçici, sebatsız). 
Ancak bu yapılar dikkatle incelenirse bunların ar-
tık bir fiil değil, durum veya nesne adı olarak kul-
lanıldığı görülür.

İşte Türkçede fiilin cümlede taban hâlinde yani 
eksiz bulunamamasından dolayı fiillerin cümlede 
isim, sıfat veya zarf olarak kullanabilmesi için bir-
takım ekler bulunur. Bu eklerin getirildiği yapılara 
fiilimsi adı verilmektedir. Fiilimsiler kendi içinde 
isim-fiiller (mastarlar), sıfat-fiiller ve zarf-fiiller ola-
rak üçe ayrılır. Bu üç grubun tek başına veya ken-
dilerine bağlı diğer ögelerle birlikte cümlede özne, 
nesne, zarf-tümleci, yer tamlayıcısı olarak temsil et-
tikleri gruba genelde fiilimsi grupları, özelde, isim-
fiil grubu, sıfat-fiil grubu ve zarf-fiil grubu denir.

Fiiller cümlede esasen yüklem olarak kullanı-
lırlar. Yüklem olduklarında da cümlede çok defa 
özne, nesne, zaman zarfı, yer tamlayıcısı görevinde 
yer alırlar. İşte fiil soylu yüklemler, birtakım eklerle 
fiilimsiye dönüştürüldüklerinde, önceden aldıkları 
diğer cümle unsurlarını çok defa korurlar. Aşağı-
daki iki cümleyi birleştirdiğimizde fiilimsi hâline 
getirilen cümlenin unsurlarına dikkat ediniz. 

Yarın okulda toplantı yapılacak. Toplantıya biz 
de katılacağız.  Bizim de katılacağımız toplan-
tı yarın okulda yapılacak. / Yarın okulda yapılacak 
olan toplantıya biz de katılacağız. 

Fiilimsi grupları ve bu yapıyı oluşturan eklerin 
temel özellikleri

1. Fiilimsiler olumlu, olumsuz, edilgenlik, işteş-
lik, dönüşlük, yeterlilik çatısındaki her türlü 
fiil tabanlarına getirilirler. Ancak -mAksI-
zIn, -mAdAn, -mAzdAn önce gibi olumsuz-
luk anlamını zaten taşıyan biçimbirimler bu 
duruma uymazlar. İlerleyen ünitelerde ele 
alınacak olan -ken zarf-fiil ekinin yalnızca i- 
fiilinde kullanılması da bir başka istisnadır.

2. Fiilimsiler, fiil soylu yüklemlerin geçici ola-
rak isimleştirilmesiyle kurulurlar. Bundan 
dolayı bu grupların temeli olan fiilimsiler, 
kalıplaştıkları hâller dışında, sözlüklerde ka-
lıcı bir isim gibi yer almazlar. Örnek olarak 
yüksek, gece, dâhil, kırık, sınav, kaçamak, ta-
nık, almak, aldırmak, alınmak vb. kelimeler 
ile artık kalıcı isim hâline gelen satış, alışveriş, 
giriş, biliş, gelecek, olanca, dolmuş, akar, gider, 
yeter vb. kelimeler sözlüklerde bulunurken; 
tanımak, tanımayış, tanır, tanımaz, tanıdık-
ça, tanımayınca vb. fiilimsiler sözlüklerde yer 
almaz. Çünkü bunlar yalnızca bulundukları 
cümlede ihtiyaca göre anlık türetilirler. 

3. Fiilimsi gruplarında tıpkı bir gerçek yük-
lem varmış gibi özne, nesne, zarf tümleci, yer 
tamlayıcısı bulunabilir; üstelik bunlar asıl 
yüklemle ortak veya ayrı olabilir.

 Çünkü ev halkı, kiracılarının biricik vasfı-
nın görünmemek, gizlenmek, aranmazsa, 
hattâ arandığı zamanlarda bile mümkün 
mertebe geç ve güç meydana çıkmak oldu-
ğunu bilirlerdi. (Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Huzur, s. 8)

4. Fiilimsi grupları, türlerine göre cümlede, 
cümlenin herhangi bir ögesinin parçası ola-
rak kullanılabilirler. 

 Biliş tarzları çerçevesinde ortaya konan sis-
temleştirme çabaları ve vurgulanan belli bir 
gelişme süreci etrafında toplanan tarihçe-
ler karşısında yeni gelişme doğrultularının 
oluşturulması ve bu çerçevede bazı değer-
lendirmeler yapılabilmesi oldukça güç gö-
rünmektedir. (Korkut Tuna, Batılı Bilginin 
Eleştirisi Üzerine, s. 43)

Bir görüşe göre; fiilimsi grupları giri-
şik birleşik cümle türünde yan cümle 
olarak görev yaparlar. Dolayısıyla bir 
cümlede kaç tane fiilimsi varsa o ka-
dar yan cümle bulunur. Diğer bir gö-
rüşe göre ise fiilimsilerin bulundukları 
cümleler, basit cümle olarak kabul 
edilmektedir.

dikkat
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5. Fiilimsi gruplarının içinde de bir veya daha 
fazla fiilimsi bulunabilir.

6. Kimi sıfat-fiillerle türemiş ve birleşik zarf-
fiiller iyelik eki alabilirler.

7. Fiilimsi gruplarının temel ögesi olan fiilim-
si grubun sonunda bulunur. Ancak dene-
me, hikâye, roman, tiyatro gibi türlerde ve 
özellikle şiirde fiilimsinin yeri yüklemden 
sonra olabilir.

 Bir bakıma olmazla boğuşmaktır söz verme. 
Çünkü söz veren geleceğe söz geçirmek is-
ter. (Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 28)

Bu ünitede fiilimsi gruplarından isim-fiil ve 
sıfat-fiil grupları ele alınacak, sözü edilen türlerin 
kullanım özelliklerine ilişkin örnekler verilecek; 
ilerleyen ünitelerde zarf-fiil grupları işlenecektir.

İSİM-FİİL GRUBU
Türkçede, TDK tarafından “Olumlu veya 

olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı 
taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı 
veren kelime, eylem” şeklinde tanımlanan kelime 
türü isim olarak kullanılmak istendiğinde mutlaka 
üç ekten birini alması gerekir. Bunlardan ilki ve en 
işlek olanı -mAk ile bu ekin hafiflemişi olduğu ka-
bul edilen -mA, son olarak da -Xş ekidir. Bu üç ek 
arasında az da olsa anlam ve kullanım farkı bulun-
maktadır. Salt fiil ismi yapılmak istendiğinde çok 
defa -mAk, bu ek çokluk veya hâl eki aldığında -mA 
biçiminde kullanılır. 

İsim-fiil ekleri hareket veya oluş bildirdikleri 
için fiil; ancak yargı bildirmediklerinden isim nite-

liğindedirler. Fiil olma niteliklerinden dolayı özne-
si, nesnesi, zarf tümleci veya yer tamlayıcısı (dolaylı 
tümleç) bulunur ve bu unsurlardan bir veya birka-
çını aldıklarında cümlede kelime öbekleri oluştu-
rurlar. Öte yandan isim olma niteliklerinden dolayı 
da çokluk ve hâl ekleri alabilirler. İşte bu öbeklere 
isim-fiil grubu denir. 

İsim-Fiillerin Özellikleri
•	 İsimler	gibi	belirtme,	çıkma,	bulunma	veya	

yönelme hâl eklerini alabilirler.

 Biraz edebiyatla uğraşanlar bilir ki bir fik-
ri telkin etmenin bin türlü şekli vardır ve 
dolaşık yoldan söylemek, çok defa dümdüz 
söylemekten daha tesirlidir. (Mehmet Kap-
lan, Kültür ve Dil, s.127)

 Bursa’nın bu kendini gizleyişinde fetih dev-
ri velilerinin uhrevi yaşayışlarının etkisi var 
mıdır acaba? (İsa Kocakaplan, Türkü Söyle-
yen Şehirler, s. 34)

 Osmanlı Devleti’nin teşkilatlı hale gelme-
sinde en büyük pay sahibi olan ve bu yüz-
den devletin banisi diyebileceğimiz Orhan 
Gazi, bu şehri alarak Bizans ‘ı daha da kö-
şeye sıkıştırmak niyetindedir. (İsa Kocakap-
lan, Türkü Söyleyen Şehirler, s. 15) 

 Mehmed Akif ’le son görüşmemizde, 
1913’te, yani Balkan Harbi’nin faciaları üs-
tüne, buluşup dertleşmeye karar vermiştik. 
(Ahmet Kabaklı, Türkiye’yi Yoğuranlar, s. 18)

•	 Bilindiği gibi kimi edatlar isimlere bağlanır-
ken isimler belirli hâl eklerini alırlar. Aynı 
durum isim-fiiller için de geçerlidir. İsim-
fiiller de edatlarla birlikte edat grupları 
oluştururlar. Bu gruplar edatın türüne göre 
cümlede çok defa zarf tümleci görevinde, 
bazen de sıfat olarak kullanılırlar. 

 Laf olsun diye yine merceğini sol gözüne ta-
kıp, yine kapakları ve camı çıkardı. Büyük 
bir sessizlik oldu. Dükkânda, sıhhatine ka-
vuşmuş irili ufaklı tüm saatlerin işgüzar işle-
yişinden başka bir ses duyulmuyordu. (Hal-
dun Taner, Yalıda Sabah, Bütün Hikâyeleri 
4, s. 64) 

Türk dili çalışmalarında isim-fiiller 
için kullanılan adlandırmalarda bir 
terim birliği yoktur. Araştırmacılar bu 
yapıları adlandırmada isim-fiil, mastar, 
ad-fiil, ad-eylem, eylem ismi, eylemlik, 
fiilin eylemlik siygası, kılın adı terim-
lerini veya Fransızca kökenli infinitif 
kavramını kullanmaktadır. Bazı dilci-
ler ise bu eklere özel bir ad vermeden 
bunları doğrudan fiilden isim yapan 
ekler kategorisinde ele almaktadırlar.

dikkat
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 Gökşin’le altmış üç yıl önce Kandilli Kız 
Lisesi’nin orta birinci sınıfında buluşma-
mızdan bu yana, hiç ayrılmamış olmamızın 
yanı sıra, sırdaşımdır, yakınımdır, derdimi 
döktüğüm, akıl danıştığım, tavsiyelerine 
uyduğum can arkadaşımdır! (Ayşe Kulin, 
Tek ve Tek Başına Türkan, 13)

 2001 yılı Şubatında Kabaklı Hocanın ve-
fatından sonra, onu anmak üzere Tokat ve 
Sivas’ta düzenlenen toplantılara gidişimden 
sonra yazdığım yazılarla başlayan ve dört 
yıllık süre zarfında kaleme alınan yazılar, 
şimdi bir kitap hacmine ulaştı. (İsa Koca-
kaplan, Türkü Söyleyen Şehirler, s. 8)

 Ülkemizde Tanzimat’tan sonra değişen 
tarihî anlayış sonucu İslâm Öncesi Türk ta-
rihine az da olsa ilgi duyulmasına rağmen 
esas değişim Cumhuriyetin kurulması ile 
birlikte gerçekleşti. (Ahmet Taşağıl, Kök 
Tengri’nin Çocukları, s. 27

 Zeynep doktor gelmeden önce ortalığı siler, 
tozları alır, sehpaların üstündeki dergileri, 
gazeteleri yerleştirirken işi unutup bunları 
ucundan ucundan okurdu. (Sevinç Ço-
kum, Gülyüzlüm, s. 30)

•	 İsim	tamlamalarında	hem	tamlayan	hem	de	
tamlanan olabilirler. Ancak sıfat tamlamala-
rında kalıplaşarak artık isim-fiil işlevini yi-
tirmiş kelimeler dışında yalnızca tamlanan 
olabilirler.

Belirtili İsim Tamlamasında Tamlayan 
İşlevinde

Bunların dışında, onun kişiliği hakkında derin-
lere dalmamamın bir sebebi daha olmalı. (Emine 
Işınsu, Kaf Dağı’nın Ardında, s. 22) 

Biraz edebiyatla uğraşanlar bilir ki bir fikri tel-
kin etmenin bin türlü şekli vardır ve dolaşık yoldan 
söylemek, çok defa dümdüz söylemekten daha te-
sirlidir. (Kaplan, Kültür ve Dil, s.127)

Belirtili İsim Tamlamasında Tamlanan 
İşlevinde

Necati, tahta köprüde geveze kurbağaların vı-
raklamaları arasında mektubu çarçabuk okuyu-

vermiş, nedense sevincini açıklayan bir davranışta 
bulunmamıştı. (Sevinç Çokum, Gülyüzlüm, s. 6) 

Fakat Şinasî’nin formülünde ve meselenin bu 
şekilde ele alınışında bir hata vardır. (Mehmet Kap-
lan, Kültür ve Dil, s. 89) 

Doğru, doğru da bütün bunlar babamın ikazla-
rı, hiç o değilden, yol göstermeleri sayesinde olma-
dı mı? (Emine Işınsu, Kaf Dağı’nın Ardında, s. 17) 

1913’ten bakınca, yakın tarihimizin en büyük fa-
cialarından birisi de Balkan Harbi idi. Ekim 1912’de 
başlayıp Eylül 1913’te biten iğrenç saldırı, Osmanlı-
Türk varlığının bütün Rumeli’de yok edilişi demek-
ti. (Ahmet Kabaklı, Türkiye’yi Yoğuranlar, s. 26) 

Belirtisiz İsim Tamlamasında 
Tamlayan İşlevinde

Fakat buna mukabil beni onlara göndermeyi 
bir vazife bilmiş. Sonra tabii, günden güne büyü-
yen bir kız çocuğunu kışlada neferler elinde terbiye 
etmek imkânsızlığını da düşünmüş olacak. (Reşat 
Nuri Güntekin, Bütün Romanları Çalıkuşu, 18)

Efendim, bu sefer bir kasabada yerleşip yazımızı 
geçirmek niyetindeyiz. Kasaba kasaba, vilayet vila-
yet dolaşmaktan yorulduk doğrusu. (Sait Faik Aba-
sıyanık, Kumpanya, s. 53)

Osman Bey ile birlikte pek çok gazaya katılmış-
tır. Karacahisar’ın fethinden sonra Osman Bey adı-
na ilk hutbeyi okuyan din adamı Dursun Fakih’tir. 
Böylece Osmanlı Devleti’nin ilk kadısı olmak şere-
fi de yine bu gazi alperene aittir. (İsa Kocakaplan, 
Türkü Söyleyen Şehirler, s. 17)

Belirtisiz İsim Tamlamasında 
Tamlanan İşlevinde

Dolayısıyla niteliğini belirtmeye çalıştığımız 
İslâm öncesi Türk tarihine ilişkin Orta Asya araştır-
malarının olmazsa olmazı Çin kaynakları ve araş-
tırmacıların Çince bilmesidir. (Ahmet Taşağıl, Kök 
Tengri’nin Çocukları, s. 20) 

İsim-fiiller zincirleme isim tamlamalarında da 
kullanılırlar 

İsim-filler zincirleme isim tamlamalarında eksiz 
veya ek getirilerek kullanılabilirler.
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Gazi Sultan, şehzadelerinden birine Ertuğrul 
adını vererek ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıl-
dönümü kutlamalarını belirli esaslara bağlayarak 
hal ile mazi arasında sağlam bir bağ kurdu. (İsa Ko-
cakaplan, Türkü Söyleyen Şehirler, s. 28)

Türkçe unvan ve şahıs isimlerinin asıllarının öğ-
renilebilmesi Türkçe metinlerle Çince metinlerin 
karşılaştırılması sonucunda gerçekleşmiştir. Bizans 
kaynakları da bazı şahıs isimlerinin doğrularının 
bulunabilmesi konusunda yardımcı olmaktadır. 
(Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, s. 24)

Yukarıda adlarını gösterdiğimiz çalışmalarımız-
da, Köktürk metinlerinde böyle, ileri ögeler saydı-
ğımız sözcüklerden birçok örnek vermiştik. (Do-
ğan Aksan, Türkçenin Söz varlığı, 88)

İsim-Fiil Grupları Konusunda Dikkat 
Edilmesi Gereken Diğer Ekler

İsim-fiil grupları eğer -mA isim-fiili ile oluştu-
rulmuşsa -mA- fiilden olumsuz fiil yapma eki alan 
fiillerin emir çekimiyle karıştırılabilir. Burada ayırt 
edici özellik incelenen yapıda olumsuz anlamın 
olup olmamasıdır. 

-mAdAn önce yapısındaki -mAdAn biçimbirimi 
de çok defa -mAdAn zarf-fiil ekiyle karıştırılmak-
tadır. Oysa -mAdAn önce, -mAdAn sonra, -mAdAn 
başka¸ -mAdAn gayri gibi yapılardaki -mAdAn kıs-
mı -mA isim-fiil ekine +dAn çıkma hâli eki geti-
rilmesiyle oluşmuştur ve anlamında olumsuzluk 
yoktur. Olumsuzluk önce veya başka edatlarından 
kaynaklanır. Oysa -mAdAn zarf-fiil ekinde yapı eş-
zamanlı olarak düşünüldüğünde basit olarak kabul 
edilir ve olumsuzluk ekin bünyesinde vardır. Aşa-
ğıdaki iki örnekteki işaretli yapılar bu bilgilerinizi 
pekiştirecektir:

Herkes konuşur. … Ne var ki, konuşmadan 
beklenen verimi elde edemeyince, mantıkçı olma-
yanlar da bazen konuşmanın görevi ile anlamı üze-
rinde aydınlanmak, konuşmayı tanımlamak gerek-
liliğini duyarlar. (Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 46)

Zeynep doktor gelmeden önce ortalığı siler, 
tozları alır, sehpaların üstündeki dergileri, gazetele-
ri yerleştirirken işi unutup bunları ucundan ucun-
dan okurdu. (Sevinç Çokum, Gülyüzlüm, s. 30)

Yine dikkat edilmediğinde -mAk isim-fiil eki-
nin -mA biçimi, zaman zaman eski bir sıfat-fiil eki 
olan -gmA biçimbiriminden gelişen ve günümüz-
den kalıcı sıfatlar türeten -mA ekiyle karıştırılmak-
tadır. Aşağıdaki ilk örnekte -mA isim-fiil, ikinci-
sinde ise -gmA biçimbiriminden gelişen -mA sıfat 
türeten ektir. Unutulmamalı ki kalıplaştığı hâller 
dışında, isim-fiil ekleri sıfat olarak kullanılamazlar. 
Aşağıdaki iki örnekteki işaretli yapılar bu bilgileri-
nizi pekiştirecektir:

Fakat öyle dönemler vardır ki insanlara ikinci 
bir “beyin” seçme şansı getiriyordu da onlar gene 
işporta işporta dolaşıyor, /…/ eninde sonunda da 
gene kendi eski akıllarını bulup kapıyorlardı. (Buğ-
ra, Firavun İmanı, s. 121)

Sonraları öteden beriden öğrendiğime göre bu 
göl Musul taraflarında, adını bir türlü aklımda 
tutamadığım bir küçük köyün başındadır, benim 
uçsuz bucaksız denizim bir ağaç kümesi arasında, 
kuru bir ırmaktan kalma bir avuç sudan başka bir 
şey değildir. (Reşat Nuri Güntekin, Bütün Roman-
ları Çalıkuşu, 11-12)

İsim-Fiil Gruplarının Cümlede 
Kullanılması

İsim-fiil grupları cümlede yüklem, özne, nesne, 
zarf tümleci ve yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) ola-
rak kullanılabilir. 

İsim-Fiil Gruplarının Yüklem Olarak Kulla-
nılması: İsim-fiil grupları isim soylu basit yüklem-
dir. Bilindiği gibi isim soylu yüklemler ek fiil yardı-
mıyla geniş zaman, hikâye, rivayet ve şart çekimine 
girerler. Diğer kipler için ise olmak fiili gerekir.

Terbiyenin gayesi, insanların vücut ve ruh kabi-
liyet ve imkânlarını geliştirmektir. (Mehmet Kap-
lan, Kültür ve Dil, s. 75)

İsim-fiiller kalıplaşarak kalıcı isimlere 
dönüşebilir. isim-fiil eklerinden -mA 
ve -Xş kalıplaşmaya daha elverişlidir. 
Böyle durumlarda kelime isim-fiil gru-
bu değildir. Aşağıdaki örnekte altı çizi-
li kısım isim-fiil grubu değildir; çünkü 
çalışma kelimesi burada “eser, yazı” an-
lamlarında bir isimdir.

dikkat
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Dalgıçların ara sıra yaptıkları bu hokkabazlık ve 
cambazlık miğfersiz dalmaktır. (Halikarnas Balık-
çısı, Dalgıçlar, s.35)

Biliyorsun prensibim, çocuklara müdahale et-
mek değil, onları kabiliyetleri yönünde destekle-
mektir. (Emine Işınsu, Kaf Dağı’nın Ardında, s. 33) 

Birkaç yıl sonra bizzat kendisi eline kazma kü-
rek alıp, adamlara yardım ederek düzeni bozmasına 
rağmen -bu kez niyeti, bahçeye olabildiğince tabii 
bir hava vermekti- bendeki simetri düşmanlığı, geç-
medi. (Emine Işınsu, Kaf Dağı’nın Ardında, s. 30)

Eserde “Tunceli”ye diğer şehirlerden daha fazla 
yer ayrıldığı görülecektir. Bunun sebebi gençlik dö-
nemimizin dört yılını orada geçirmiş olmamızdır. 
(İsa Kocakaplan, Türkü Söyleyen Şehirler, s. 10)

İsim-fiil grupları yüklem oldukları zaman, diğer 
isim soylu yüklemlerde olduğu gibi olumsuz çeki-
mi değil edatı ile sağlanır.

Dileklerin ortamı da tuhaf bir olasılıktır. Dilek-
ler gerçekleşebilir de gerçekleşmeyebilir de. Birçok 
şeyi dilemek insanın kendi elindedir, ama gerçek-
leştirmek değil. (Nermi Uygur, Dilin Gücü Dene-
meler, s. 29)

İsim-Fiil Gruplarının Özne Olarak Kullanılması: 
Bir bakıma olmazla boğuşmaktır söz verme. 

Çünkü söz veren geleceğe söz geçirmek ister. (Ner-
mi Uygur, Dilin Gücü Denemeler, s. 28)

Bak Sâmi Hoca; işte sana yemin: Şu fırka işinde 
ben kendim için bir şey istemedim. Aklımın ucun-
dan bile geçmedi bir şey istemek. (Buğra, Yağmur 
Beklerken, s. 213)

İsim-Fiil Gruplarının Nesne Olarak Kulla-
nılması: İsim-filler cümlede belirtili veya belirtisiz 
nesne olarak bulunabilirler. 

Fakat Türkler yerleşik medeniyete geçince, ona 
uymasını bu medeniyetin gerektirdiği insan tipleri-
ni yetiştirmesini de bilmişlerdir. (Mehmet Kaplan, 
Kültür ve Dil, s. 76) 

Sermet Bey, bir gün çamlığın içine saklanıp, bir-
denbire perinin karşısına çıkmayı yahut arkasından 
yavaşça gidip elini sürüvermeyi düşündü. Evdekile-
rin hiçbiri buna razı olmadı. “Seni hemen oracıkta 
çarpar.” diyorlardı. (Ömer Seyfettin, Yalnız Efe, 17)

Bir bakıma olmazla boğuşmaktır söz verme. 
Çünkü söz veren geleceğe söz geçirmek ister. (Ner-
mi Uygur, Dilin Gücü Denemeler, s. 28) 

Elde kazma kürek, dağa tırmanıp, kendi kulla-
nacağı dümbüldek toprağını, kendi kazıp çıkarmak 
istiyor. (Emine Işınsu, Kaf Dağı’nın Ardında, s. 23)

İsim-Fiil Gruplarının Zarf Tümleci Olarak 
Kullanılması: İsim-fiil gruplarının zarf tümleci 
olabilmeleri için çıkma, bulunma, yönelme ve vası-
ta hâli ekleri almaları veya bir edatla kullanılmaları 
gerekir. Bunlardan çıkma, bulunma ve yönelme hâli 
ekleri isim-fiil gruplarının aynı zamanda yer tam-
layıcısı (dolaylı tümleç) olarak kullanılmasını da 
sağlar. Bu yüzden anlama dikkat etmeli, niye, nasıl, 
ne zaman, ne şekilde gibi yükleme zarf bulmak için 
sorulması gereken soruları yöneltmeli, ona göre ka-
rar vermeliyiz.

Türkiye durmadan değişen ekonomik, sosyal, 
politik ve kültürel şartlara uymaya çalışıyor. (Meh-
met Kaplan, Kültür ve Dil, s. 83)

Fark ettiniz değil mi? Cüneyt sözün gelişine 
göre karşısındakine bazen sen, bazen de siz der. O 
kadar tutarlılık aramayın artık. Sizlemesi iyi kötü 
bir aile terbiyesi gördüğünün kalıntısı, senlemesi 
ise karşısındakini kendine daha bir akran ve arka-
daş görmekten geliyor. (Haldun Taner, Yalıda Sa-
bah, Bütün Hikâyeleri 4, s. 39) 

Kar, bir gün evvelki şiddetini kaybetmiş olmak-
la beraber hâlâ devam ediyordu. Akşamdan evvel, 
çocuğu elinden tutarak bahçeye çıkardım. (Reşat 
Nuri Güntekin, Bütün Romanları Çalıkuşu, s.260)

Dün sabah bu vakit daha Zeyniler’den ayrıl-
mamıştım. İrili ufaklı bütün talebelerim kayalığın 
üstündeki araba yoluna kadar beni selametlemeye 
gelmişlerdi. (Reşat Nuri Güntekin, Bütün Roman-
ları Çalıkuşu, s. 288)  

Sitâre, Saffet Ferit’le ötede beride görünmek-
ten hoşlanıyordu ilk günlerde. Sonra bir zaman 
Emin’le sıkı fıkı oldu. (Sait Faik Abasıyanık, Kum-
panya, s. 62)
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İsim-Fiil Gruplarının Yer Tamlayıcısı (Dolay-
lı Tümleç) Olarak Kullanılması: İsim-fiil grupları 
yukarıda da değinildiği üzere çıkma, bulunma veya 
yönelme hâli eki alarak cümlede yer tamlayıcısı (do-
laylı tümleç) görevinde kullanılabilirler. 

Haydi şaka diyelim, peki ya sonra saatimin şaka-
dan da olsa kendisine kondurulan bu su geçirmezlik 
vasfını ciddiye alıp yıllarca doğrulayışına ne demeli? 
Yoksa oda mı onlarla birlik olup bu “su geçirmez” 
rolü ile beni kandırmıştı? Olacak iş değil! (Haldun 
Taner, Yalıda Sabah, Bütün Hikâyeleri 4, s. 66)

Bir yazım, basıldıktan sonra, benim olmaktan 
çıkar! (Emine Işınsu, Kaf Dağının Ardında, s.13)

Bizim başka ölçütlerle birlikte yararlandığımız 
bu ölçüt, Türkçenin Orhun yazıtlarından daha 
1000 yıl, belki daha çok yıldan beri bir yazı dili 
olarak kullanıldığını ortaya koymaya yöneliyordu. 
(Doğan Aksan, Türkçenin Söz varlığı, 67)

İsim-fiiller kimi hâl ekleri, bazı yapım 
ekleriyle birlikte türemiş zarf-fiil, edat-
larla birlikte ise birleşik zarf-fiil yapıla-
rını meydana getirirler. Bu konu ilerle-
yen ünitelerde ele alınacaktır.

dikkat

Esasen -mAk nadiren de olsa -mA isim-
fiil eki üzerine +DA bulunma hâli eki 
alarak aynı zamanda şimdiki zaman 
kipi işlevinde kullanılır. Bu sebeple 
-mAktA veya -mAdA biçimbiriminin 
zarf tümleci mi, yer tamlayıcısı (do-
laylı tümleç) mı yoksa şimdiki zaman 
eki mi olduğu konusuna dikkat etmek 
gerekir.

dikkat

Alan terminolojisinde “fii-
limsi” dışında aynı anlamda 
hangi terimler kullanılmak-
tadır, araştırın. 

“Henrik Samuel Nyberg, 
Türkiyat Mecmuası’nda ya-
yımlanan bir makalesinde, 
Edward Said’in söyledikle-
rinin hemen hemen tama-
mını özet olarak anlatmakta 
ve şöyle demektedir:” (Be-
şir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, 
s.14) örneğinde altı çizili 
ögeleri inceleyiniz ve -mAk-
tA yapısını çözümleyiniz.

İsim-fiil grupları eğer -mA 
isim-fiili ile oluşturulmuş-
sa -mA-, fiilden olumsuz 
fiil yapma eki alan fiillerin 
emir çekimiyle karıştırılabi-
lir. Burada ayırt edici özellik 
incelenen yapıda olumsuz 
anlamın olup olmamasıdır. 
“Gezme eğlenme kültürü 
olmayan biriyle bence yola 
çıkma.” örneğinde altı çizili 
ögeleri bu bilgiler ışığında 
inceleyin ve aradaki farkın 
neden kaynaklandığını ya-
zarak açıklamaya çalışın.

Öğrenme Çıktısı

1 İsim-fiil grubunun yapısını analiz edebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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SIFAT-FİİL GRUBU
Sıfat-fiil grupları, fiilleri anlık sıfatlaştırmaya yarayan -An, -Ar, -mAz, -mXş, -DXk, -AcAk, -Ası ve -XcX 

ekleriyle türetilir. Bu ekler diğer fiilimsileri oluşturan isim-fiil ve zarf-fiil ekinden farklı olarak zaman bil-
dirirler ve şöyle tasnif edilirler:

Geçmiş zaman bildiren sıfat-fiil ekleri: -mXş, -DXk

Geniş zaman bildiren sıfat-fiil ekleri: -An, -Ar, -mAz, -XcX

Gelecek zaman bildiren sıfat-fiil ekleri: -AcAk, -AsI

Bu eklerden -Ar yalnızca olumlu, -mAz ise yal-
nızca olumsuz fiil tabanlarında kullanılır.

-AsI sıfat-fiil eki günümüzde işlek değildir. 
Günümüzde bu ek daha ziyade kargışlarda kulla-
nılmaktadır: adı batası, boyu devrilesi, gözü çıkası. 
Hatta ek +CA ekiyle pekiştirilerek adı batasıca, boyu 
devrilesice biçiminde de kullanılmaktadır. Günü-
müzde bu ek yerini büyük ölçüde -AcAK sıfat-fiil 
ekine bırakmıştır. 

Osman Beyin 1326’da vefatından sonra tahta 
geçen Bursa fatihi Orhan Gazi, ağabeyi Alaeddin’e 
tahta sen geç deyince, ağabeyinden şu dünyalar dur-
dukça durası ve gök kubbeye yazılası cevabı alır. (İsa 
Kocakaplan, Türkü Söyleyen Şehirler, s. 14)

Eve dönüp de ihtiyar kadına aldığı cevapları söy-
leyince onun ilk andaki hiddetinin – boynu kopa-
sıca herif… bunak…- yavaş ve perde perde merha-
mete – zavallı, biçare, adamcağız hasta ten – doğru 
gidişi / bu işin herkes için en eğlenceli safhası olur-
du. (Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, s. 10)

Sabahtan uğradım onun yurduna / Dayanıl-
maz firkatine, derdine / Yıkılası karlı dağlar ardına 
/ Aşar, gider bir gözleri sürmeli. (Müjgan Cunbur, 
Kacaoğlan, s. 200)

- XcX ise daha çok kalıcı isimler yapan bir ektir, 
sıfat-fiil gibi kullanımı yaygın değildir. Bu sebeple 
bu alandaki kimi çalışmalarda sıfat-fiil ekleri içinde 
değerlendirilmez. 

Gökşin’le ben izciydik. Okul yıllarımızda haya-
tımızın en heyecan verici olayıydı bu. (Ayşe Kulin, 
Tek ve Tek Başına Türkan, s. 35)

Tıpkı kelimeler gibi ekler de zamanla kulla-
nımdan kalkabilir. Kullanımdan kalkan ekler çok 
defa kimi kelimelerde kalıplaşmış olarak yaşarlar. 
-GU, - DAçI, -sIk vb. sıfat-fiil ekleri artık kullanıl-
mamaktadır. Bu eklerden -An işlevindeki -gmA gü-

nümüzde kullanımdan düşmüştür. Ancak bu ekin 
-gmA > -mA şeklinde artık kalıcı isim yapan bir ek 
olarak kullanıldığı görülür: yapma bebek, dolma ka-
lem, süzme bal, asma köprü, yerden bitme, sonradan 
görme, anadan doğma vb. Burada dikkat edilmesi 
gereken önemli bir nokta vardır. Bu ek, -mA isim-
fiil ekiyle karıştırılmaktadır. Oysa isim-fiil ekleri ka-
lıplaşmadıkları takdirde sıfat olarak kullanılmazlar. 
Dolayısıyla eğer sıfat görevindeyse eski -gmA ekinin 
kalıntısı; okuma, yazma, alma, verme, satma gibi ey-
lem adı bildiriyorsa isim-fiildir. 

Sıfat-fiillerin temel özellikleri şöyle sıralanabilir:
•	 Sıfat-fiiller	 cümlede	 ya	 doğrudan	 bir	 keli-

menin sıfatı yahut da tıpkı adlaşmış sıfat-
larda olduğu gibi tamlananı düşmüş olarak 
kullanılır:

 Ormanlara salıverilmiş genç bir fili sonunda 
bana ve arkadaşlarımdan birine benzemesi 
yüzünden, evcilleşmesi için aramıza saldılar. 
(Montesquieu, Öyküler, s. 27)

 Çelebi Mehmet, -1380’de doğduğunu kabul 
edersek- 41 yıllık ömründe ne hengameler 
geçirmiştir. (İsa Kocakaplan, Türkü Söyleyen 
Şehirler, s. 34)

•	 Sıfat-fiiller	bir	isim	gibi	kullanılabilirler:
 Dolayısıyla niteliğini belirtmeye çalıştığımız 

İslâm öncesi Türk tarihine ilişkin Orta Asya 

Tıpkı fiilimsi adlandırmasında olduğu 
gibi sıfat-fiil adlandırması üzerinde de 
dilciler arasında bir uzlaşı yoktur. Bu 
yapılar genel olarak sıfat-fiil ve ortaç 
diye adlandırılmakta; Batı kökenli par-
tisip kelimesi de kullanılmaktadır.

dikkat
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araştırmalarının olmazsa olmazı Çin kaynak-
ları ve araştırmacıların Çince bilmesidir. (Ah-
met Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, s. 20)

•	 Bu	yapılar	isim	ve	sıfat	tamlamaları	kurabi-
lirler. Sıfat tamlamaları kurmak bu grubun 
asli görevidir. İsim tamlaması kurdukların-
da ise bu grubu adlaşmış sıfat olarak düşün-
mek gerekir:

 Bir zamanlar pek yakınındakilerin niye 
uzaklaştıklarını, uzaktakilerin de niçin gele-
mediklerini satır aralarında bulmak müm-
kün. (Halil Açıkgöz, Cemil Meriç ile Sohbet-
ler, s. 12)

 Cemil Meriç, Eski Hind’den İslam-Şark ve 
Batı medeniyetine kadar çağlar boyu akıp 
gelen beşeri tecrübelerin harmanladığı bir 
merkezde durduğunun farkındaydı. (Halil 
Açıkgöz, Cemil Meriç ile Sohbetler, s. 12)

•	 Bir	ismin	birden	çok	sıfatı	olabilir.	Aynı	şe-
kilde bir isim birden çok sıfat-fiil grubunca 
tamlanabilir:

 Yöneldiği “bir şeyler” bulmasına karşın çe-
viriye dıştan edilgen, olanı düpedüz yansı-
tan, salt alıcı bir iletken gözüyle bakamayız. 
(Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 40)

 Türkiye’de Türkçe oyunlar gösteren bir 
tiyatronun bulunmadığı, hele tiyatroya 
gitmenin bile ayıp sayıldığı bir devirde 
Şinasi’nin niçin piyes yazdığı meselesi üze-
rinde önemle durulmuştur. (Cevdet Kud-
ret, Şinasî Şair Evlenmesi, s. 6)

•	 Sıfat-fiiller	ikilemeler	kurabilirler:

 İstanbul o İstanbul değil. Nurcan beni ba-
zen arabasıyla gezdirir de tanıdığım bildi-
ğim yerleri tanıyamaz olurum. (Sevinç Ço-
kum, Gülyüzlüm, s. 69)

Sıfat-Fiil Gruplarının Cümlede 
Kullanılması 

Sıfat-fiil grupları cümlede iki şekilde karşımıza 
çıkar: 1) kelime gruplarının içinde, başka bir deyişle 
yüklemi, özneyi, nesneyi, zarfı veya yer tamlayıcısını 
(dolaylı tümleci) niteleyen sıfat, 2) doğrudan cümle-
de yüklem, özne, nesne, zarf veya yer tamlayıcısı. 

Sıfat-Fiil Gruplarının Cümle 
Ögelerinin Tamlayıcı Bir Ögesi Olarak 
Kullanılması

Sıfat-fiil gruplarının cümle ögelerinin tamlayı-
cısı olarak kullanılmasını gösteren aşağıdaki örnek-
lerde ilgili kelimelerin altı çizilmiş, sıfat-fiiller ise 
yatık yazıyla gösterilmiştir. 

Sıfat-Fiil Gruplarının Yüklem, Özne, Nesne, 
Zarf Tümleci ve Yer Tamlayıcısının Tamlayıcı-
sı Olarak Kullanılması: Sıfat-fiil gruplarının bu 
özelliği sıfat tamlamalarının bu görevlerde kullanıl-
masıyla aynıdır. 

Aşağıdaki iki örnekte sıfat-fiil grupları yükle-
min tamlayıcısı olarak kullanılmıştır.

Bu üç ünlü sanatkâr, toplumumuza, şiir ve fikir 
olarak çok tesir etmiş, çok okunmuş, sevilmiş dava 
adamlarıdır. (Ahmet Kabaklı, Türkiye’yi Yoğuranlar, 
s. 14)

Aşağıdaki örnekte sıfat-fiil grupları öznenin 
tamlayıcısı olarak kullanılmıştır.

Cemil Meriç’i okunur kılan, işlediği konular ol-
duğu kadar üslubudur da. (Halil Açıkgöz, Cemil 
Meriç ile Sohbetler, s. 11)

Aşağıdaki örneklerde sıfat-fiil gruplarının nes-
nenin ögeleri olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Tanrı her insana hayatı boyunca çalıştıracağı ve 
geliştireceği bir vücut ve ruh verir. (Mehmet Kap-
lan, Kültür ve Dil, s. 75)

Fakat Türkler yerleşik medeniyete geçince, ona 
uymasını bu medeniyetin gerektirdiği insan tipleri-
ni yetiştirmesini de bilmişlerdir. (Mehmet Kaplan, 
Kültür ve Dil, s. 76)

Gazetede yayımlanan bu “Sohbetler”i on bir 
hafta, takip etti. (Ahmet Kabaklı, Türkiye’yi Yoğu-
ranlar, s. 13)

Aşağıdaki örneklerde sıfat-fiil gruplarının cüm-
lede zarf tümlecinin unsurları olarak kullanıldığı 
görülmektedir.

Dolayısıyle dogmatikleştirilmiş her düşünceyi 
zararlı bulur, ideolojik kamplaşmaların yol açtığı 
yasaklamaları, okutmazlıkları beyinlere giydirilmiş 
birer deli gömleği olarak vasıflandırırdı. (Halil 
Açıkgöz, Cemil Meriç ile Sohbetler, s. 12)
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Aşağıdaki örneklerde ise sıfat-fiil gruplarının 
cümlede yer tamlayıcısının (dolaylı tümlecin) un-
surları olarak kullanıldığı görülmektedir. 

Annesi Emine Şerife Hanımın, yukarıda anla-
tılan evinde, onunla baş başa, babasından, anne-
sinden, kendi çocukluğundan ve memuriyetinden 
konuşalım. (Ahmet Kabaklı, Türkiye’yi Yoğuranlar, 
s. 12)

‘Bakmak’ aynı türden bir aktarmayla bir hasta-
nın gereksinmelerini karşılamayı, ‘kırılmak’ aynı 
biçimde bir kimseye hafif bir dargınlık duymayı an-
latır duruma gelmiştir. (Doğan Aksan, Türkçenin 
Söz varlığı, 90)

Bu bakımdan Kanunların Ruhu gibi bir yapıtın 
kaleme alındığı zorlu bir çabanın ortasında, Mon-
tesquieu adeta despotizmin dev alanında boy gös-
teren kusursuz bir prensle yüce bir aşkın sentezini 
vermek istemiştir. (Montesquieu, Öyküler, s. 7)

Hiç kimse, cesaretle kalkıp hakikati söyleyen 
kimseye karşı koyamaz, ona zor kullanamaz. (Halil 
Açıkgöz, Cemil Meriç ile Sohbetler, s. 17)

Sıfat-Fiil Gruplarının Cümle Ögesi 
Olarak Kullanılması

Sıfat-Fiillerin Yüklem Olarak Kullanılması: 
Sıfat-fiiller tıpkı birer isim gibi kullanılabildiklerin-
den - isim soylu yüklemlerde olduğu gibi - geniş, 
hikâye, rivayet ve şart çekimlerinde ek fiilden, di-
ğer kiplerde ise ol- fiilinden yararlanılarak cümlede 
yüklem olarak yer alırlar. 

Gerçek Öykü’de dikkatimizi çeken nokta, yaza-
rın şiirsel bir kaygıdan çok, düz bir anlatımla daha 
çok ironik ve alaysı bir anlatımı yeğlemiş olduğudur. 
(Montesquieu, Öyküler, s. 12)

Gevezeliği sevenlerden değilim ama ‘dolu’ ko-
nuşmaların ille de bilgi vermesi gereğini saçma bu-
luyorum. (Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 47)

Sıfat-Fiil Grupları Özne Olarak Kullanılması: 
Sıfat-fiil grupları cümlede özne olarak bulunabilir.

Ayaklarını kullanmasını bilen, dünyanın birinci 
sınıf futbolcusu olabileceği gibi, dağlarda, ormanlarda, 
mağaralarda kimsenin görmediği güzellik ve hazineleri 
de bulabilir. (Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, s. 75)

“Yangın var” tümcesi var olan yangının Türkçe-
deki kopyası mı ki? … Bir İtalyan, bir Koreli, bir 
Japon kuşku yok ki yangını kendi diline başka türlü 
getirecektir. Her birinin yaptığı hep aynı şeyin baş-
ka bir çevirisidir. (Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 39)

Cemil Meriç’i okunur kılan, işlediği konular 
olduğu kadar üslubudur da. (Halil Açıkgöz, Cemil 
Meriç ile Sohbetler, s. 11)

Konuşmayı ille de dilce anlamındaki amaçla açık-
layanlar; her konuşmayı dile getirdiği anlamın aracısı 
olarak yorumlayanlar neyin sözünü ettiğimi ilkin kav-
rayamayacaklardır. (Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 47)

Sıfat-Fiil Gruplarının Nesne Olarak Kulla-
nılması: Sıfat-fiil grupları cümlede nesne olarak 
bulunabilir. 

Aynı şeyi ‘söyleyen’ çevirileri belirleyip değer-
lendirirken nesnel bir dayanaktan çok, özne diye-
bileceğimiz bazı koşulların, demek ki alabildiğine 
değişken koşulların işe karıştığını unutmamalıyız. 
(Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 44)

Ben ortaokuldan beri doktorluğu kafama tak-
mış olmama rağmen, nedense o gün mimar olmayı 
düşündüğümü söyledim. (Ayşe Kulin, Tek ve Tek 
Başına Türkan, s. 30)

Şinasi, kadınla erkeğin birbirleriyle görüşüp ta-
nıştıktan sonra evlenmeleri gerektiğini savunmuş-
tur. (Cevdet Kudret, Şinasî Şair Evlenmesi, s. 11)

Yazarların şahsî hayatları umumiyetle enteresan 
değildir. Çokları yazdıklarını hayallerinden uydu-
rurlar. (Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, s. 77)

Konuşmayı, ille de dilce anlamındaki amaçla açık-
layanlar; her konuşmayı dile getirdiği anlamın aracısı 
olarak yorumlayanlar neyin sözünü ettiğimi ilkin kav-
rayamayacaklardır. (Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 47)

O yıl çiçeği burnunda bir yeni evliyken babamı 
kaybettim. Hayatımın ilk büyük acısını yaşarken 
hamile kaldığımı öğrendim. (Ayşe Kulin, Tek ve 
Tek Başına Türkan, s. 87)
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Burada Renaissance’a yol açan ilişkilerle birlikte 
Batı’da başlayan bilimsel gelişmelerin ve yeni uy-
gulamaların başta denizcilik olmak üzere değişik 
alanlarda Batı’ya çözüm yolları ve başarılar sağlan-
masının salt bilgilerden kaynaklanmadığını, o za-
mana kadar bilinen şeylerin yeni amaçlar ve yeni 
uygulama alanları ile farklı bir anlam kazandığını 
ve ilgili bilimleri geliştirdiğini biliyoruz. (Korkut 
Tuna, Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, s. 111)

Sıfat-Fiil Gruplarının Zarf Tümleci Olarak 
Kullanılması: Sıfat-fiiller aslında zarf olarak kul-
lanılamazlar. Ancak birtakım hâl ekleri alarak türe-
miş zarf-fiilleri, edatlarla birlikte kullanılarak cüm-
lede edat grubu olarak da anılan birleşik zarf-fiil 
yapılarını oluştururlar. Bu konu ilerleyen üniteler-
de ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Ayrıca toplum olarak bize ayrılan / ayırdığımız 
yerden memnun olmadığım için bize sunulan - as-
lında zorlanan - tüm çerçevenin tartışılması gerek-
tiğine de inanıyorum. (Korkut Tuna, Batılı Bilgi-
nin Eleştirisi Üzerine, s. 13)

Zekâ, hayal, duygu da işlenmek suretiyle insanı 
saadete, insanlığı refaha ulaştırır. (Mehmet Kaplan, 
Kültür ve Dil, s. 75)

Akademisyen olarak yerimi sağlama aldığımdan 
beri, cüzamlıları ilk gördüğüm gün yapmaya karar 
verdiğim reforma, kendimi artık hazır hissediyo-
rum. (Ayşe Kulin, Tek ve Tek Başına Türkan, s. 191)

Sıfat-Fiil Gruplarının Yer Tamlayıcısı (Dolaylı 
Tümleç) Olarak Kullanılması: Daha önce de belir-
tildiği üzere sıfat-fiiller bilhassa çıkma, bulunma ve 
yönelme hâli ekleriyle kullanıldığında türemiş zarf-
fiil yapılarını oluşturabilmektedirler. Dolayısıyla bu 
eklerin bulunduğu sıfat-fiillerin ne zaman çıkma, 
bulunma veya yönelme grubu, ne zaman zarf-fiil 
grubu oluşturduğu konusunda dikkatli olunmalıdır.

Cumhuriyet devrinde yeni bir nesil doğduğuna 
daha önce işaret etmiştim. Bu yeni nesil sanayileş-
menin yarattığı ilim adamı, teknisyen, işçi, patron 
ve idarecilerden mürekkeptir. (Mehmet Kaplan, 
Kültür ve Dil, s. 85)

Son, çok kimsenin su götürmez bir apaçıklık 
gözüyle baktığı “traduttore traditore” özdeyişinin 
de korkunç bir şeyi dile getirdiğine bir türlü inana-
mıyorum. (Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 42)

Bunca güvendiğim hocalarıma, ihtisas dalım 
için danışmadım. Hangi dala ayrılmak istediğime 
öğrencilik yıllarımda karar vermiştim çünkü. (Ayşe 
Kulin, Tek ve Tek Başına Türkan, s. 94)

Sıfat-fiil ekleri, kalıplaşarak 
birleşik kelime niteliğinde 
kalıcı isimler de yapar. Ör-
nekleri araştırın.

“Sıfat-Fiil Grubu” konusunu 
aşağıdaki kitapta inceleyin.
Açıkgöz, H. – Muham-
met Y. (2005). Kelime 
Grupları. İstanbul: Doğu 
Kütüphânesi.

Okuduğunuz bir öykü ya 
da romanda geçen sıfat-fiil 
gruplarını işaretleyin. Han-
gi sıfat-fiil eki daha çok kul-
lanılmış, bir sıklık çalışması 
yapabilir misiniz?

Öğrenme Çıktısı

2 Sıfat-fiil grubunun yapısını analiz edebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Dildeki Felsefe –II-
………………………..
Dünya görüşünü tümüyle belirleyen dil mi-

dir? Bu soruya sınırsızca “Evet” diyemiyorum 
ben. Oysa dil ile dünya görüşünü baştan aşağı 
birbirinden ayırmayanlar, dünya görüşünün baş-
tan aşağı dilden ürediğine; dilin, dünya görüşünü 
oluşturan biricik etmen, biricik değilse bile en 
belli başlı etmen olduğuna tam olarak inanmışlar-
dır. Bu tam inanış, inandıklarını hiç mi hiç tartış-
maya yanaşmamalarından da bellidir. Bense şöyle 
düşünüyorum: Dünya görüşünün nasıl tümüyle 
dilde yansıdığı söylenemezse, dilin de tümüyle 
dünya görüşünü yaptığı söylenemez. Dünya gö-
rüşü, insanın konuştuğu dil kadar, hatta zaman 
zaman daha da çok eylemlerinde, sevgilerinde, 
seçmelerinde; olumsuz deyişle de, vazgeçmele-
rinde, tiksinmelerinde, değer vermediği şeylerde 
kendini tanıtır. Bazen, sözcüklerin dile getirme-
diklerine gittiğimizde bir insanın dünya görüşü-
ne rastlayabiliriz. Dil ile dünya görüşünü bir tu-
tanların haklı olduğu yön, bir dünya görüşünün 
nasıl olduğunu, gerçekten de çok kez en aydınlık 
biçimiyle o dünya görüşü dile getirildiğinde bilip 
öğrenmemizdir. Ama bundan, konuşulan bir di-
lin belli bir dünya görüşünü bütünüyle tek başı-
na kurduğu, yarattığı, zorunlu kıldığı sonucunu 
da çıkaramayız. Dünya görüşü bir değil birçok, 
hem de pek çeşitli etkilerin ortaklaşa verimidir. 
Taşı toprağı, havası suyu, kuşu kurduyla doğa 
çevresinin, bu çevredeki nesnelerin, olayların; ya-
şama koşullarından tutun da, insan tekinin ya da 
insan öbeklerinin, bireyden bireye, toplumdan 
topluma, kültürden kültüre nicelik ve nitelikçe 
kılık değiştiren beden yapısı ile özlem, dilek, ge-
rekseme ve korku gibi bin bir gönül kımıldanışla-
rının payı vardır her dünya görüşünün meydana 
gelişinde. Gene de bir dünya görüşünün asıl ağır-
lığı bize dünyayı açan, bize olanca girdi çıktısıy-
la dünyayı ‘gösteren’, dünyadaki uzanışlarımıza 
tutarlı bir yön veren hep düşüncelerimiz, yapıp 
etme taslaklarımız ve yargılarımızdır. Bunlar da 
ancak dille, dilde ortaya konan; dil olmadan var 
olamayan; dilsiz varlıklarından pek bir söz edile-

meyecek kadar güdük kalan başarılardır. Dünya 
görüşünün kuruluşunda da dönüp dolaşıp her 
şey, dilin insan yaşayışındaki o biçimleyen üstün 
gücüne dayanır. 

Şimdi de içimden şöyle sormaya iteleniyo-
rum: Dünya görüşü olarak felsefeyi var eden et-
menlerden dilin bu işteki rolü nedir? Genellikle 
dil varlığının birkaç özelliğine dokunmadıkça 
bu soruyu aydınlatabileceğimizi ummuyorum. 
İlkin, dilin çevrildiği ‘şeye’ etkence çevrildiğini, 
adlandırdığına kendine özgü bir damga vurdu-
ğunu, bunun da, dile getirdiğine yorumlayıcı bir 
yaklaşmayla sokulmasından ileri geldiğini gözden 
yitirmemelidir. Dil bir bakış, görmede bir tutum, 
belli bir algılama biçimidir. Bu, her dilin kendi 
açısından var olanı başka türlü dile getirmesin-
de belli olur. Nedeni ne olursa olsun yadsıyama-
yacağımız bir gerçektir bu. Örneğin: çağlayan, 
Türkçede, bir akarsuyun yüksekten dökülüp 
köpürerek aktığı yerdir. Çağlamak suların çok 
kez taşlara çarpa çarpa çıkardığı sestir. Aynı doğa 
görünümünün Fransızcası cascade ya da chutte 
d’eau’dur. Dendiğine göre Fransızlar cascade’ı 
İtalyanlardan almışlar. Olabilir. İtalyanların 
cascata’sı Latincedeki cado-cadere’den, “düşmek” 
fiilinden türetilmiştir. İngilizcenin waterfall’u 
ile Almancanın Wasserfall’ı da chutte d’eau’nun 
söylediğini söylüyorlar. Bu her iki sözcükte de 
göz önünde bulundurulan düşmedir. Karşılaştır-
madan şu kesin sonucu çıkarabiliriz: Doğadaki 
belli bir görünümü, Türkçe, bir ses olayı olarak 
yorumlamış; olay, bir deyime, Türk’ün kulağına 
çarpmış, olayı Türk kulağıyla yakalamış; Fran-
sız ise, bazı Avrupa dilleriyle birlikte, her şeyden 
önce gözleriyle ilgilenmiş olayla, olaya gözle dik-
kat etmenin vargısını bildirmiş. 

Kaynak: Nermi UYGUR (2005). Dilin 
Gücü, (Bütün Yapıtlarına Doğru ) Denemeler, 
YKY, 3.Baskı, İst., s. 80-91. (Kısaltılmıştır.)

yaşamla ilişkilendir
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1 İsim-fiil grubunun yapısını analiz 
edebilme

İsim-Fiil Grubu
İsimler gibi belirtme, çıkma, bulunma veya yönelme hâl ekle-
rini alabilirler. Bilindiği gibi kimi edatlar isimlere bağlanırken 
isimler belirli hâl eklerini alırlar. Aynı durum isim-fiiller için 
de geçerlidir. İsim-fiiller de edatlarla birlikte edat grupları oluş-
tururlar. Bu gruplar edatın türüne göre cümlede çok defa zarf 
tümleci görevinde, bazen de sıfat olarak kullanılırlar. İsim tam-
lamalarında hem tamlayan hem de tamlanan olabilirler. Ancak 
sıfat tamlamalarında kalıplaşarak artık isim-fiil işlevini yitirmiş 
kelimeler dışında yalnızca tamlanan olabilirler. İsim-fiil grupları 
cümlede yüklem, özne, nesne, zarf tümleci ve yer tamlayıcısı (do-
laylı tümleç) olarak kullanılabilir. İsim-fiil grupları isim soylu 
basit yüklemdir. Bilindiği gibi isim soylu yüklemler ek fiil yar-
dımıyla geniş zaman, hikâye, rivayet ve şart çekimine girerler. 
Diğer kipler için ise olmak fiili gerekir. İsim-fiil grupları yük-
lem oldukları zaman,  diğer isim soylu yüklemlerde olduğu gibi 
olumsuz çekimi değil edatı ile sağlanır. İsim-fiiller cümlede özne, 
belirtili ve belirtisiz nesne olarak bulunabilirler. İsim-fiil grup-
ları,  çıkma, bulunma, yönelme ve vasıta hâli eki almaları veya 
bir edatla kullanılmaları hâlinde zarf-fiil gruplarına dönüşebilir.

2 Sıfat-fiil grubunun yapısını analiz 
edebilme 

Sıfat-Fiil Grubu
Sıfat-fiiller cümlede ya doğrudan bir kelimenin sıfatı yahut da 
tıpkı adlaşmış sıfatlarda olduğu gibi tamlananı düşmüş olarak 
kullanılır. Sıfat-fiiller bir isim gibi kullanılabilirler. Bu yapılar 
isim ve sıfat tamlamaları kurabilirler. Sıfat tamlamaları kurmak 
bu grubun asli görevidir. İsim tamlaması kurduklarında ise bu 
grubu adlaşmış sıfat olarak düşünmek gerekir. Bir ismin bir-
den çok sıfatı olabilir. Aynı şekilde bir isim birden çok sıfat-fiil 
grubunca tamlanabilir. Sıfat-fiiller ikilemeler kurabilir. Sıfat-fiil 
grupları cümlede iki şekilde karşımıza çıkar: 1) kelime grupları-
nın içinde, başka bir deyişle yüklemi, özneyi, nesneyi, zarfı veya 
yer tamlayıcısını (dolaylı tümleci) niteleyen sıfat, 2) doğrudan 
cümlede yüklem, özne, nesne, zarf veya yer tamlayıcısı. Sıfat-fiil 
grupları yüklem, özne, nesne, zarf tümleci ve yer tamlayıcısının 
tamlayıcısı olarak kullanılır.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdaki hangi seçenekte fiilimsi grubu vardır?

A. Bembeyaz, pespembe, inadına da kara kara göz-
lü, kaşları saçları kestanerengi… nazlı mı nazlı, 
süzüm süzüm süzülen bir kız çocuğuydu Anakız.

B. Sular çekilince şimdi daha temiz çakıllar çık-
mıştı ortaya. Kenarda bir otomobil lastiğinin 
etrafında kümelenmiş karıncalar. Yamacın çöp-
lüğünden kaymış çanak çömlek.

C. Vehbi Efendi bu ufak kazanın Düyunu Umu-
miye idaresinde kantar kâtibiydi. Lakin bir tür-
lü yerli ahaliye mahsus kisveyi üzerinden ata-
mamış, bir türlü memur kılığını alamamıştı.

D. Hu çocuklar. Biraz başım ağrıyor, ama sakın 
Meftun duymasın. Beni üç gün aç bırakır. Bü-
tün bütün dermandan düşerim. Evvelki günü 
azıcık keyifsizlendim. Midem bozulmuştu. 
Bana beyaz bir toz yutturdu. Neredeyse boğu-
luyordum. 

E. Dalgıç aynı zamanda dibe bir demir küskü gö-
türmüştü. Dalgıç bu küsküyle kaya parçalarını 
sağa sola dürtüyordu.

2  Aşağıdaki parçada seçeneklerdeki hangi yapı 
bulunmaz?

“Hep biliriz: Kumandanlık sanatı – bir bakıma 
– el altındaki askerleri ölüme gönderme sanatı-
dır. Buyrukların aracılığı ile olur bu da. İyi dile 
getirilmiş bir buyrukla seve seve ölür bazı insan-
lar. Hannibal’in, Napoléon’un Atatürk’ün ağzın-
da etkileme gücünün doruğuna çıkar sözcükler. 
Atatürk’ün “Ordular!”diye bir seslenişi var ki, or-
dularca bir güce bürünüveriyor bu tek sözcük.” 

A. isim tamlamasında tamlayan görevinde bir fii-
limsi grubu

B. fiilimsilerden oluşan tekrar grubu
C. tasvir birleşik yapı içinde yer alan fiilimsi grubu
D. isim tamlamasında tamlanan görevinde fiilimsi 

grubu
E. sıfat tamlamasında tamlayan görevinde bir fii-

limsi grubu

3  Aşağıdaki hangi seçenekte yalnızca olumlu fiil 
tabanlarıyla kurulan sıfat-fiil grubu bulunmaktadır?

A. Nitekim denemecilerle uğraşmaz felsefe tarih-
leri. Söz denemecilere dayandı mı, yaygın bir 
inanışla, edebiyata başvurmasını salık verirler 
okuyuculara.

B. Şimdi sen meselâ, ‘Tavuk kesme.’ dedin, ‘Peki.’ 
dedim. Fatma olsa, konuğuna bile sormadan, 
kestirirdi bana tavuk.

C. Her âşık gibi onun yüreğinde de sonsuz bir 
vecd, bir heyecan, bir galeyan yeteneği vardı. 
Anlamını bilmediği bu dilin öteki dünyaya ya-
raşan ahengi, onun sakin kanını sular altında 
saklı derin bir girdap gibi kaynattı.

D. Yahya Kemal, yerine bilmem kaç katlı bir 
apartman dikmek için şuursuzca yıktığımız, 
hâtıralarımızı da beraberinde alıp götüren evin 
güzelliklerini – geçmişin tuzaklarına düşmeksi-
zin – terennüm eden son şairdi.

E. Aslında dile saygı dosta beslenen saygı olmalı-
dır. Gerçekten de bir bakıma vazgeçilmez bir 
dosttur dil. Biz insanlar dilsiz yaşayamayız. Dil 
en büyük yardımcımızdır bizim.

4  Aşağıdaki hangi seçenekte isim-fiil bir sıfat 
tamlamasının tamlananı durumundadır?

A. Kimse bile bile dilin gücünü yadsımaz. Yadsır-
sa, her şeyden önce kendine eder.  Dile insanın 
kendi özüne saygısızlıktır. Dil zorbasının başı-
na gelmedik kalmaz.

B. Dilin öcü, uğradığı saygısızlıkla oranlıdır. Söy-
lediğine dikkat etmeyen, sözcükleri tartarak 
kullanmayan, dil gereklerine aldırmayan zara-
rın her türlüsünü göze almalıdır.

C. İnsan için ne bir yüktür dil, ne de salt bilimsel bir 
konu. Tam tersine çoğun yükümüzü hafifletiriz 
dille; insanca yaşayışımızı sağlarız konuşmayla.

D. Usta ozanlar, ünlü kumandanlar, örnek devlet 
yöneticileri başarılarını çokça dille iyi geçinme-
ye borçludur.

E. İnsan için dünyayı bilmek diye bir şey yok 
ama. Etkendir insan, eyler, iş de görür. Eylem, 
insanın; hem insan tekinin hem de insan ku-
şaklarının olanca genişliğiyle zamanda, uzayda 
yönelmesini sağlayıp güder.
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5  Aşağıdaki hangi seçenekte fiilimsiden türemiş 
tekrar grubu bulunmaktadır?

A. Kavak yeli kanı kaynatır. Kan kaynamaya başla-
yınca adamın gözü kararır, ölçüyü durağı yitirir.

B. Fakat öyle dönemler vardır ki insanlara ikinci 
bir “beyin” seçme şansı getiriyordu da onlar 
gene işporta işporta dolaşıyor, kan ter içinde ka-
lıyor, uykusuz geceler geçiriyor, günlerce diken 
üstünde kıvranıyor, eninde sonunda da gene 
kendi eski akıllarını bulup kapıyorlardı.

C. Rahmi anlıyor: Rıza Efendi gururunu incinmiş 
saymaktadır. Öyle ya, bugüne bugün, adıyla sa-
nıyla Mumcular’ın Rıza Efendi’dir o. Varlıklıdır; 
fakir fukara babasıdır; hayır hasenat sahibidir

D. Yol sarışın bir sonbahar güneşinin altında kimi 
zaman ormanların içinden, çoğunlukla da ço-
rak düzlüklerden veya çırılçıplak dağların ya-
maçlarından döne dolaşa geçiyordu.

E. Kıskançlık delikanlılık çağlarına, lise haydi 
bilemediniz, üniversite yıllarına aittir diye dü-
şünürdüm, zaman içinde, insanlar olgunlaşır, 
hamlıkları törpülenir, akıllanırlar, kıskançlık 
filan kalmazdı.

6  Aşağıdaki hangi seçenekte fiilimsi grubu nes-
ne görevindedir?

A. Dile katışıksız saygısı olanlar, eşsiz güçlü 
dilin ne deli tehlikeli bir gereç olabileceğini 
bilmelidir.

B. Bir temel başarıdır sözverme. İşte bundan, her 
başarı gibi, başarısıyla sonradan sayısız kolay-
lıkları sağlasa da, birtakım zorlukların içinden 
geçer.

C. Anlatıldığına göre Konfuçyus’a bir gün sormuş-
lar: Bir ulusun tüm yönetimi sana bırakılsaydı 
ilkin ne yapardın?

D. Dildeki becerikliliğine dayanıp toplumu sömü-
ren devlet adamları yok mu? Olmaz olur mu, 
onlar da var. İşte Hitler! 

E. Dilden dile çevirinin büyük ölçüde bir beğeni 
işi, mutlu bir rastlantı, tuhaf mı tuhaf bir yıldız 
barışıklığı olduğundan hiç kuşkum yok.

7  Aşağıdaki hangi seçenekte isim-fiil grubu 
özne görevinde bulunmaktadır?

A. Çoğu insanlar, sıcak havada deniz dibinde se-
rin, soğuk havada da ılık olduğunu sanırlar.  
Dalgıcın serinliği veya sıcaklığı yukarıdan aldı-
ğı hava tarafından tayin edilir.

B. Burada vermekte olduğumuz malumatın ilgi 
çekmeyen kuru şeyler olduğunun farkındayım. 
Fakat bu anlatılanlar okuyucular tarafından bi-
linmezse, sonradan anlatacaklarımız güç olur.

C. Fen adamları tarafından “ağır suyun” keşfi fen 
sahasında büyük bir gelişme oldu. Fakat biz 
dalgıçlar, o musibetin fennen keşfinden önce 
onun olduğunu birçoklarımızın canı bahasına 
öğrenmiştik. 

D. Yalnız miğferle dalmak çok tehlikeli bir iştir. 
Miğfer başa geçirilir ve vidaların deliklerine 
iple geçirilerek dalgıcın koltuk altına bağlanır. 
Bu çeşit dalışın tehlikesi şudur ki eğer başınızı 
hafifçe öne eğerseniz deniz suyu ağzınızı bur-
nunuzu örter.

E. İki işadamı lazım gelen gemi ve aletleri almak 
üzere olduklarını, bunlar hakkında sürü sürü 
teklifler aldıklarını, şimdi bu teklifleri birbiriyle 
kıyas etmek ve en ehvenini seçmek işiyle meş-
gul olduklarını söylediler.

8  Aşağıdaki hangi seçenekte birden fazla sıfat-
fiil grubu cümlenin zarfının ögesidir?

A. Karın koyu karanlığının çöktüğü, muayene-
hanenin camlarına iri tanelerin çarpıp çarpıp 
uzaklaştığı o gün Doktor Fehmi Bey’e durumu 
anlatmaya çalışmıştı.

B. Anacığım, gönderdiğin parayı aldık. Daha fazla 
umuyorduk. Gerçi muhtar sıkıştırmıyor, ama be-
nim boynum bükük. Sen orada rahat değil misin?

C. Adam her zamanki gibi birkaç mektuba, bro-
şürlere göz atıyordu. Kadın hemen gitmemişti. 
Parmakları birbirleriyle didişip duruyordu.

D. Hani bir kuş, kanadının altında kaçıp bilinme-
yen bir çatıya konan yavrusunu nasıl ararsa o 
da öyleydi. 

E. Alt kat, zindan gibi karanlıktı. İhtiyar kadın 
beni elimden tutarak dar bir taşlıktan geçirdi, 
eskilikten basamakları oynayan karanlık bir 
merdivenden çıktık. Yukarıki kat viran bir sofa, 
bir de yüksek pencerelerinin tahta kepenkleri 
sımsıkı kapalı bir kocaman odadan ibaretti.
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9  Aşağıdaki hangi seçenekte yüklemi bir fiilim-
si grubu olan cümle bulunmaktadır?

A. Boş zaman herkesin kendi zamanı. En çok boş-
ken kendim oluyorum, boşken oluşturuyorum 
kendimi. Boş zamanlarda yaptıklarımla bölü-
nüp dağılmak şöyle dursun, derlenip toplanı-
yorum. Gönlüme göre bir yaşama sevinciyle 
genişliyorum boş zamanlarda. 

B. Aristoteles’e göre, insan öbür canlılar gibi, an-
cak özüne uyan şeyi gerçekleştirirse kendini 
bulur, mutluluğunu gerçekleştirebilir; insan 
varlığının özüyse evreni anlamaktır; bunun için 
evrende olup bitenlere bakmak, düşünmek ge-
rek; boş zamanı olmayan da düşünemez; öyley-
se insan boş zamanlarında mutludur.

C. 1961 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da 
herkesin kişisel varlığını geliştirme, dilediği 
alanda çalışıp dinlenme hakkı olduğu; serbestçe 
bilim ve sanatla uğraşmada engelsizce yaşaya-
bileceği; izin, tatil, bayram ve gezmelerini canı 
istediği gibi geçirebileceği yazılıdır.

D. Bu yazılı hakkı evde, bahçede, sokakta, yalnızlı-
ğımızda ve toplu yerde gerçek kılamıyoruz.

E. Herkesin hakkı boş zaman. Olsa olsa tek kişi-
nin kendisine önem vermeyen devlet düzenleri 
bu temel hakkı esirgemeye kalkışabilir. Böylesi 
bir devlette yaşamak istemem doğrusu.

10  Aşağıdaki hangi seçenekte sıfat-fiil kalıplaşa-
rak kalıcı isme dönüşmüştür?

A. Batıcılaşmanın Osmanlı’nın siyasî bir terci-
hi olarak değerlendirdiği göz önüne alınırsa o 
zaman kadar sürdürülen biçimden ayrı olarak 
Batılı bilim ve bilgilerle ilişkimiz yeni bir boyut 
kazanmaktadır.

B. Bu bakımdan Batılı bilim ve biliş tarzları karşı-
sında bulunan Türk toplumunun belli sorunlar 
ve bunlarla ilgili çözüm arayışları çerçevesinde 
konuya yaklaşmamız gerekecektir.

C. Türklerin tarihlerinde karşılaştıkları çeşitli güç-
lük ve açmazları çözmek için belli siyasetler 
uyguladıkları ve bu çerçevede belli uygarlık ve 
bilgi merkezleri ile karşılaştıkları bilinmektedir.

D. Bu bakımdan Osmanlının temel dönüşümünü 
ifade eden ve bu süre içinde Batılı bilgiler ile 
karşılaşmasının farklı boyutunun ve bunun ge-
tirdiği sorunları ifade eden Batıcılaşma konusu 
ile tartışmaya başlamak gerekmektedir. 

E. Bu süre içinde karşılaşılan değişik uygarlık 
çevreleri ve bunların çözüm teklif eden bilgi 
birikimleri her zaman istenilen sonuçları sağla-
mamış, yararlanılmak istenilen bilgi birikimleri 
otomatik olarak, kendiliğinden istenilen so-
nuçları vermemiştir.
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Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Sıfat-Fiil Grupları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Sıfat-Fiil Gruplarının 
Cümlede Kullanılması” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “İsim-Fiil Grupları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D Yanıtınız yanlış ise “İsim-Fiil Gruplarının 
Cümlede Kullanılması” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “İsim-Fiil Grupları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “İsim-Fiil Gruplarının 
Cümlede Kullanılması” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Sıfat-Fiil Grupları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

4

Araştır 1

Alan terminolojisinde bu ekler için terim birliği sağlanamamıştır. Bu üç gru-
bun ortak adı olarak kullanılan fiilimsi veya eylemsi en yaygın adlandırmalar-
dır. Bunlara ilaveten çekimsiz fiiller, yatık fiiller, yarım yargı, fiil müştakları 
gibi adlarla da ele alınmaktadır.

Araştır 2 akarsu, tükenmez kalem, gider borusu, güngörmüş, arabulucu, bulaşıcı hastalık 
vb.
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Bölüm 5

Zarf-Fiil Grubu

Anahtar Sözcükler: • Zarf-Fiiller • Zarf-Fiil Grubuöğ
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Zarf-Fiillerin Özellikleri
1 Zarf-fiillerin özelliklerini sıralayabilme 2

Zarf-Fiil Grubunun Yapısı
2 Zarf-fiil grubunun yapısını analiz edebilme
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GİRİŞ
Türkçede fiillerin anlık olarak zarf işlevinde kullanılması için zarf-fiil adı verilen özel yapılar 

bulunmaktadır. Bu yapılar; aslen birer fiilimsi oldukları için tıpkı mastar ve sıfat-fiillerde olduğu gibi özne, 
nesne, zarf-tümleci veya yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) alabilmektedirler. Zarf-fiiller yan cümleler oluştur-
dukları için bünyesindeki diğer ögelerle birlikte cümlede zarf-fiil gruplarını oluştururlar.

Türk dili alanında yapılan genel çalışmalarda esasen -Xp, -X, -A, -AlI, -ArAk, -XncA, -mAdAn ve -ken 
ekleri ele alınmaktadır. Ancak doğrudan fiilimsiler veya zarf-fiiller üzerine yapılan çalışmalarda ise bu ya-
pılar basit zarf-fiiller adıyla incelenmektedir. Bunlara ilaveten mastar ve sıfat-fiiller başta çıkma, bulunma, 
yönelme, eşitlik ve vasıta hâli ekleriyle cümlede zarf işlevinde kullanıldıklarında, bunlara türemiş zarf-fiil; 
yaygın olarak isim-fiil ve sıfat-fiillerin nadiren de olsa zarf-
fiillerin edatlarla birlikte cümlede zarf işlevinde kullanıldık-
larında ise bunlara da birleşik zarf-fiil adı verilmektedir.

Sözü edilen yapıların haricinde dilimizde soru ekiyle 
kurulan -DX mX, (Annem şimdi geldi mi bütün işi kendisi 
yapar.), -mAz mX (Ben ödevimi bitirmeye çabalarken bir-
den misafirle çıkıp gelmez mi ne yapacağımı şaşırdım.) gibi 
yapılar da kimi dilcilerce zarf-fiil olarak kabul edilmektedir. 
Bu yapılar ünitenin ilerleyen bölümlerinde diğer zarf-fiil 
grupları altında ele alınacaktır.

ZARF-FİİLLER
Basit zarf-fiil eklerinin sayıları sınırlıdır; ancak türemiş ve özellikle birleşik zarf-fiillerin sayısı oldukça 

kalabalıktır. Ayrıca birleşik zarf-fiiller zamanla yeni kullanımlarla artabilir. Aşağıda basit zarf-fiil eklerinin 
tamamı, türemiş ve birleşik zarf-fiillerden ise birkaç örnek verilmiştir. 

Basit zarf-fiil ekleri -Xp, -X, -A, -AlI, -ArAk, -XncA, -mAdAn, -ken
Türemiş zarf-fiil ekleri -mAksIzIn, -mAklA, -DXkçA, -DxKtA, -mXşçAsInA, - mIşken, -AlI-

dAn, -XncAyA, -AsIyA, -mXşçAsInA, -AsIyA, -XşXndA vb.
Birleşik zarf-fiil ekleri -mAdAn önce, -mAdAn sonra, -DXktAn dolayı, -mAsInA rağmen, 

-mXş gibi, -Ar kadar, -DXğX için, -mAk üzere, -Ar  -mAz, vb.

Diğer zarf-fiil ekleri -Ar -mAz, -DX –mAdI, -DX mX, -mAz mI

•	 Zarf-fiillerden -Xp genelde ünsüz zarf-fiili (konsonant gerundiumu), -X ve -A ise ünlü zarf-fiili (vokal 
gerundiumu) olarak adlandırılır. 

•	 Basit zarf-fiil eklerinin temel özelliği yapılarının tam olarak açıklanamamasıdır. Oysa türemiş veya 
birleşik zarf-fiil yapıları açıklanabilmektedir. 

•	 Basit ünsüz ve ünlü zarf-fiil ekleri, tasvir birleşik fiilleri asıl fiili yardımcı fiile bağlamakta kullanılır:
Güçlü aşk şiirlerinin binlercesini vermiş olan Farsçada ‘sevmek’ kavramı tek bir göstergeyle anlatılma-

makta, bu dilde çekilebilen Farsça bir eylem bulunmamaktadır; kavram, ‘aşk’, ‘meyl’ gibi Arapça ögelerden 
yararlanarak oluşturulan sözlerle ve değişik anlatım yollarından gidilerek dile getirilmektedir. (Doğan Ak-
san, Türkçenin Sözvarlığı, s. 151)

Fiilimsi, isim-fiil ve sıfat-fiillerin adlandı-
rılmasında çeşitlilik zarf-fiiller için de söz 
konusudur. Bu yapılar adlandırılmasında 
zarf-fiil, ulaç, bağ-fiil, bağ-eylem, durum 
ulacı gibi terimlerin yanında batı dillerin-
den geçen gerundium kavramı da kullanıl-
maktadır.
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Hocalığı ve insanı girdabına çekiveren üslubu ile 
zaman içinde bir Cemil Meriç mahfeli de teşekkül 
etmişti. (Halil Açıkgöz, Cemil Meriç ile Sohbet, s. 8)

•	 -mAdAn basit zarf-fiil eki ile -mAksIzIn ile 
-mAz sıfat-fiil ekinden türeyen -mAzdAn, 
-mAzdAn önce, -mAzdAn sonra gibi yapılar 
daima olumlu köklere gelirler.

Soyut-somut, konu-biçim kaygılarından hiçbi-
riyle sınırlanmaksızın, kendini denemeci gibi her 
çeşit yaşantıya açık tutan bir edebiyatçı var mı? 
(Nermi Uygur, Güneşle, s. 20)

Nitekim, Muallim Naci de, hiç de büyük id-
dialara kalkışmaksızın Yahya Kemal’in anladığı 
mânada bir beyaz lisana aşağı yukarı ulaşmıştı. (Be-
şir Ayvazoğlu, Yahya Kemâl Eve Dönen Adam, s. 30)

Ağlasam sesimi duyar mısınız, / Mısralarımda; 
/ Dokunabilir misiniz, / Gözyaşlarıma, ellerinizle? 
/ Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, / Kelime-
lerinse kifayetsiz olduğunu / Bu derde düşmezden 
önce. (Orhan Veli Kanık, Bütün Şiirleri, s. 55)

•	 -ken zarf-fiil eki yalnızca i- cevher fiiliyle 
kullanılır: i-ken > iken. İken ise kalıplaşa-
rak bir edat gibi kullanılır ve -DX görülen 
geçmiş zaman hariç diğer zaman ekleri ve 
isimlerle birleşerek onları zarf hâline getirir.

Kimi savlarda savların ne için, hangi maksatla 
söylendiği hakkında bilgiler eksizsiz bir şekilde yer 
alırken, kimi savlarda bu bilgiler ya eksik olarak 
karşımıza çıkar ya da hiç bulunmaz. (Adnan Rüştü 
Karabeyoğlu, Savlar ve Kültürel Kavramlaştırma, s. 
21)

Bugün terim konusunda kimi alanlarda büyük 
ölçüde özleşme sağlanmışken hukuk, hekimlik gibi 
kimi alanlarda daha henüz büyük ölçüde özleşme-
ye gidilmesine gereksinme vardır. (Doğan Aksan, 
Türkçenin Sözvarlığı, s 170)

Sûzinak faslının eski yeni şarkıları birbirini takip 
ederken bu hâle gülen doktor, gezinmeye başladı. 
Sanıyordum ki bana bir şeyler söylemek istiyordu. 
(Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar, s. 28)

•	 -sA şart ekinin de aslında bir zarf-fiil oldu-
ğunu düşünen araştırmacılar bulunmakta-
dır. Gerçekten de bu ek, cümlede -XnCA, 
-DXğXndA, -DXğX takdirde gibi değişik zarf-
fiil ekleriyle aynı işlevde kullanılmaktadır.

Adım Muhammed Bektaş, itiraz etmezseniz, si-
zin köye yerleşmek dileriz, artık sizin köylü olmak 
isteriz. (Emine Işınsu, Hacı Bektaş, s. 11)

•	 Basit	zarf-fiiller	iyelik	eki	almazlar.	Türemiş	
ve birleşik zarf-fiiller bu konuda değişkenlik 
gösterirler:

•	 Mastar	ve	sıfat-fiiller	hâl	ekleri	alabilir	veya	
edatlarla birlikte kullanılabilirler. Zarf-
fiillerde, –XncAyA, -XncAyA kadar, -AlIdAn, 
-Alı beri gibi birkaç istisna dışında böyle bir 
kullanım görülmez. Bu sebepten kimi dil-
cilerce -ArAktAn (< -ArAk+tAn) gibi kulla-
nımlar yanlış kabul edilmektedir.

Arka sokaklardan beni görmemek için kaçtıy-
sa beni düşünerekten gitmiştir diyorum. (Sait Faik 
Abasıyanık, Havuz Başı, s. 3)

•	 Zarf-fiil	gruplarının	cümlenin	asıl	öznesin-
den farklı öznesi olabileceği gibi, bağlı ol-
dukları yüklemle ortak özneleri olabilir. Bu 
durum nesne, zarf ve yer tamlayıcısı (dolay-
lı tümleç) için de söz konusudur.

Öznesi ortak zarf-fiil grupları ve yüklemlere örnek:
Akif, beni bekliyormuş gibi hiç şaşırmaksızın ve 

gülümseyerek: -Hoş geldiniz, dedi. (Ahmet Kabaklı, 
Türkiye’yi Yoğuranlar, s. 12)

Osmanlı İmparatorluğu Anadolu’yu kendisi-
ne merkez edinip üç kıta ve üç denizi denetleyerek 
Asurlulardan Araplara kadar uzanan eski bir Doğu 
geleneğinin sürdürücüsü olmuştur. (Korkut Tuna, 
Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, s. 110)

Öznesi farklı zarf-fiil grupları ve yüklemlere örnek:
1991’de ise Sovyetler Birliği tarihe karışınca 

bağımsızlığını kazanan Türk kökenli cumhuriyet-
ler de eski Sovyet yöntemlerini bir kenara atarak 
araştırma yarışına katıldılar. (Ahmet Taşağıl, Kök 
Tengri’nin Çocukları, s. 21) 

Bugün terim konusunda kimi alanlarda büyük 
ölçüde özleşme sağlanmışken hukuk, hekimlik gibi 
kimi alanlarda daha henüz büyük ölçüde özleşme-
ye gidilmesine gereksinme vardır. (Doğan Aksan, 
Türkçenin Sözvarlığı, s 170)

•	 Zarf-fiiller,	bir	 fiilimsi	oldukları	 için	cüm-
ledeki diğer fiilimsi yani isim-fiil ve sıfat-
fiil gruplarının yanı sıra zarf-fiil gruplarının 
içinde de bulunabilirler.

Evet, bu dünyada hiçbir iş yapmadan göçüp git-
mek de fena bir şey! (Sait Faik Abasıyanık, Havuz 
Başı, s. 11)

Kaynak yetersizliği sebebiyle geçmişin derinlik-
lerine gidildikçe tarihsel malzemenin azaldığı bili-
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nen bir gerçektir. (Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin 
Çocukları, s. 19)

•	 Bir	cümlede	birden	çok	zarf-fiil	bulunabilir.
Seher yeli çamları, çavdarları tararken; / Dağ-

lar göller üstüne sisten perde örerken, / 
İlkbaharın ilk gülü kılıfını yararken, / Son-
baharda son yağmur yollara yağarken gel! 
(Abdurrahim Karakoç, Dosta Doğru, s. 53)

Osmanlı İmparatorluğu Anadolu’yu kendisi-
ne merkez edinip üç kıta ve üç denizi denetleyerek 
Asurlulardan Araplara kadar uzanan eski bir Doğu 
geleneğinin sürdürücüsü olmuştur. (Korkut Tuna, 
Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, s. 110)

•	 Türkçe	kurallı	 cümlelerde	zarf-fiil	grupları	
yüklemden önce gelir. Ancak şiir, deneme, 
hikâye, roman gibi türlerde yüklemden 
sonra da gelebilmektedir.

Önce ‘Gerçek’ dedik ve sonra ‘Neden’ / Bekledik 
bir daha gelmedi giden. / Uyandık en güzel düşü 
görmeden / Aynalardan sorduk birbirimizi. (Abdur-
rahim Karakoç, Dosta Doğru, s. 40)

Arap edebiyatı tarihi ile alakalı ilk ve son, en 
mükemmel eser Mehmet Zihni’ye aittir. Bağdat’ta 
hocadır kitabını yazdığında. (Halil Açıkgöz, Cemil 
Meriç ile Sohbet, s. 24)

•	 Zarf-fiil	yapıları	ikilemeler	türetmede	kul-
lanılır.

Gidip de yorulma çok uzaklara / Sen, seni gel 
benim içimde ara… / Umut güneşimin mor bulut-
lara / Girip girip çıkışında sen varsın. (Abdurrahim 
Karakoç, Dosta Doğru, s. 12)

Tanpınar, İstanbul mahallerinin yirmi otuz 
senede bir çehre değiştire değiştire yaşadıklarını ve 
‘geleceğe âit çok zengin ve iç açıcı bir proje olmak 
üzere birdenbire kaybolduklarını’ söyledikten son-
ra şöyle devam eder: … (Beşir Ayvazoğlu, Yahya 
Kemâl Eve Dönen Adam, s. 16)

Doktor, gittikçe artan bir hayretle, “Lakin bu 
oyunların şekilleri neye zapt olunmuyor? Neye 
talim edilmiyor? Neye genelleştirilmiyor?” diye 
yazıklana yazıklana, yavaşça oturduğu iskemleden 
aşağı kaydı; yere bağdaş kurdu. (Ahmet Hikmet 
Müftüoğlu, Çağlayanlar, s. 39)

Ezilip büzülerek, alçak sesle konuşursan seni faz-
la takmıyorlar, savmaya çalışıyorlar; yok eğer dik 
ve kararlı durup, tok bir sesle konuşursan ciddiye 
alıyorlar. Yani bir engellinin kendini takdim etmesi 
çok mühim. (Mustafa Kutlu, Rüzgârlı Pazar, s.151)

•	 Tıpkı	diğer	ekler	gibi	zarf-fiil	ekleri	de	ka-
lıplaşarak yeni yapılar türetebilir. Dilimizde 
zarf-fiil kalıplaşmalarının dolayı, göre, artı, 
durmadan, öte, oldukça gibi daha ziyade 
zarf, bağlaç ve edatlar türettiği görülmekte-
dir: Üçe beş kala, üçü beş geçe, bir kalem 
artı bir silgi, bana göre iş, bugünden başla-
yarak vb. Dikkat edilirse bu tip kalıplaşma-
larda esasen ünlü zarf-fiili kullanılmaktadır.

Yahya Kemal’in şiiri ve fikirleri, fikir adamlı-
ğında herhangi bir iddiası olmamasına rağmen, 
bundan dolayı hâlâ yol göstericilik niteliğini 
kaybetmemiştir. (Beşir Ayvazoğlu, Yahya Kemâl 
Eve Dönen Adam, s. 7)

Bunda Türklerin İslâmiyet’i kendi hayat felse-
felerine göre ele alışlarının ve uygulayışlarını büyük 
rolü vardır. (Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, s. 80)

İzmit‘ten başlayarak seyrettiğimiz bu mübarek 
topraklar Türklüğün cihan devleti olarak doğuşuna 
da, ikbalden idbare düşüşüne de, yeniden doğrulu-
şuna da şahitlik etmişlerdir. (İsa Kocakaplan, Türkü 
Söyleyen Şehirler, s. 14)

Genç adam yaşlının yüzüne daha dikkatli bak-
tı; beyaz sakalın çerçevelediği oldukça yakışıklı bir 
yüz, yakışıklıdan öte, “anlayışlı” bir yüz, bir çocu-
ğunki gibi masum ve kocaman kahverengi gözlerde 
sevecen pırıltılar... (Emine Işınsu, Bukağı, s. 9)

Sarnıcın arkasında bir köpek yatıyormuş, bun-
ları görünce havlayarak üzerlerine doğru seğirtti. 
Şöyle beş on adım kala durdu, avaz avaz havlamaya 
başladı. (Nabizade Nazım, Karabibik, s. 30)

•	 Bunların	 dışında	 ağızlarda	 -AnAcA, -AnA-
cAk, -AnAçA, -AnAçAk, -AnAcAn, -AnA-
dAn, -AnA, -InCAyAdAn, -XşXn, -DXklAn, 
-DXklAyIn, - dXklXğXn gibi türemiş zarf-
fiil ekleri bulunmaktadır. Bu tip zarf-
fiillere zaman zaman roman, hikâye, ti-
yatro gibi türlerde rastlanabilir.

Biraz sonra Andera şimdiye kadar kendisine 
hiçbir şey söylenmemiş gibi Karabibik’e dönerek 
dedi ki: - Bak yaz geldi çattı! Yaylaya çıktıklan... 
Yüz deve odun isterim... Yüz deve... Altı çetele sile-
ceğim... (Nabizade Nazım, Karabibik, s. 30)

•	 -GAç, -DUğInCA, -UbAn , -IcAk gibi zarf-
fiil ekleri artık kullanımdan düşmüştür. 
Bunlar tarihî metinlerde karşımıza çıkar.

Değildim ben sana mâil, sen etdin aklımı zâil 
/ Beni men eyleyen câhil seni görgeç utanmaz mı? 
(Abdülbâki Gölpınarlı, Fuzûlî Dîvânı, s. 141)
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Böyle lâtîf bezenüben böyle şîrîn düzünüben / Gönül Hakk’a uzanuban dilek nedür neye muhtâc. (Mus-
tafa Tatçı, Yunus Emre Dîvânı, s. 38)

Bir tona kan bulaşıcak yumayınca mismil olmaz / Gönül pâsı yunmayınca namâz eda olmayısar (Mus-
tafa Tatçı, Yunus Emre Dîvânı, s. 41) (Ayşe Kulin, Tek ve Tek Başına Türkan, s. 115)

Türkçedeki en kalabalık fii-
limsi grubu hangisidir? Bir-
leşik zarf-fiiller neden yazı 
dilinde sözlü dile göre daha 
sık kullanılmaktadır?

“Zarf-Fiil Grubu” konusu-
nu aşağıdaki kitapta ince-
leyin Korkmaz, Z. (2003). 
Türkiye Türkçesi Grame-
ri (Şekil Bilgisi). Ankara: 
TDK.

Zarf-fiiller konusundaki 
önceki bilgilerinizi düşü-
nün ve bu bölümde öğren-
diklerinizle karşılaştırın.

Öğrenme Çıktısı

1 Zarf-fiillerin özelliklerini sıralayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

ZARF-FİİL GRUBUNUN YAPISI
Zarf-fiiller genel olarak basit, türemiş ve birleşik 

olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümde, bu grup-
lar örnekleri ile ele alınacaktır.

Basit Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan Zarf-
Fiil Grupları

Yapıları eş zamanlı olarak açıklanamayan zarf-
fiillere basit zarf-fiiller denmektedir. 

-Xp Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan Zarf-Fiil 
Grupları: Bu zarf-fiiller cümlede zarf grupları ya-
nında asıl fiilleri yardımcı fiile bağlayarak tasvir bir-
leşik fiiller oluşturmada da kullanılır. 

Cemil Meriç yirminci yüz yıl boyunca Türk dü-
şünce tarihinde ele alınıp tartışılmış, pek çok ko-
nuya ciddiyetle yaklaşmakla kalmamış, meselelere 
nasıl yaklaşılması gerektiğinin örneklerini ve meto-
dunu da sunmuştur. (Halil Açıkgöz, Cemil Meriç ile 
Sohbet, s. 12)

Adam ona gülümseyerek baktı ve sağ elini kal-
binin üstüne götürüp, selâm verdi. (Emine Işınsu, 
Hacı Bektaş, s. 11)

Sermet Bey, bir gün çamlığın içine saklanıp, bir-
denbire perinin karşısına çıkmayı yahut arkasından 
yavaşça gidip elini sürüvermeyi düşündü. Evdekilerin 
hiçbiri buna razı olmadı. “Seni hemen oracıkta 
çarpar.” diyorlardı. (Ömer Seyfettin, Yalnız Efe, 17)

Şu ne zamandır isteyip durduğun gençlik mek-
tuplarımız var ya, … (Ayşe Kulin, Tek ve Tek Başına 
Türkan, s. 4)

-X Ve -A Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan Zarf-Fiil 
Grupları: Bu zarf-fiil ekleri cümlede tek başına bu-
lunmazlar. Bu işlevi -ArAk ekine devretmişlerdir. Bu 
ek, cümlede 1) kalıplaşmış hâlde 2) tekrar grupla-
rında 3) tasvir birleşik fiillerde kullanılır.

Ormanlara salıverilmiş genç bir fili sonunda 
bana ve arkadaşlarımdan birine benzemesi yüzün-
den, evcilleşmesi için aramıza saldılar. (Montesqui-
eu, Öyküler, s. 27)

Dağlarda yaşayan, asırlardan beri yüzlerine ba-
kılmayan vatandaşlarımız, kendi bildiklerine göre 
orman ve hayvancılıktan geçimlerini temin edegel-
mişlerdir. (Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, s.73)

Ren boyunca durağa yürüyordum. Neşeli insan-
lar doğrusu. Birden koskocaman bir kutu, upuzun 
bir şey, gürültüyle duruverdi yanımda. Tramvaymış. 

(Nermi Uygur, Dilin Gücü Denemeler, s. 11)
Sonra Ayşenaz’ın güçsüz bedeni uykuya yeni-

livermişti, oturduğu yerde düşü düşüvermişti başı. 
(Sevinç Çokum, Gülyüzlüm, s. 65)

İkna ederek, zor kullanmadan, gözlerinin içine 
baka baka hakikati söyleyerek karşı koymak, de-
mektir kelime. (Halil Açıkgöz, Cemil Meriç ile Soh-
bet, s. 17)
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Hepsini tek tek döktüm önüme, kimini baştan 
sona okudum, kimini atlaya atlaya. (Ayşe Kulin, 
Tek ve Tek Başına Türkan, s. 4)

Yol sarışın bir sonbahar güneşinin altın-
da kimi zaman ormanların içinden, çoğunlukla 
da çorak düzlüklerden veya çırılçıplak dağların 
yamaçlarından döne dolaşa geçiyor, yaysız arabaları 
taşlar, çukurlar yüzünden sarsıla sarsıla, sarsa sarsa 
ilerliyordu. (Tarık Buğra, Firavun İmanı, s. 84)

-AlI Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan Zarf-Fiil 
Grupları: 

Birden kanı torununa kaynadı. Görmeyeli sekiz 
ay oluyor. Haziran sonu gelirler, deniz mevsimi. 
On beş gün kalır giderler. (Haldun Taner, Yalıda 
Sabah, Bütün Hikâyeleri 4, s. 43)

Tanışalı uzun zaman geçmemişti ama Cevdet 
bana sahiden sırılsıklam âşıktı. (Kulin, Tek ve Tek 
Başına Türkan, s. 148)

-ArAk Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan Zarf-Fiil 
Grupları: -ArAk zarf-fiil eki aslında türemiş bir ek-
tir. Ancak bu ünitede zarf-fiiller eş zamanlı bakışla 
ele alındıklarından dolayı bu bölümde işlenmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrasında ise Eski Türk tarihi 
araştırmaları, dünyanın her tarafına yayılarak çoğal-
dı. (Ahmet Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, s. 21)

1991’de ise Sovyetler Birliği tarihe karışınca 
bağımsızlığını kazanan Türk kökenli cumhuriyet-
ler de eski Sovyet yöntemlerini bir kenara atarak 
araştırma yarışına katıldılar. (Ahmet Taşağıl, Kök 
Tengri’nin Çocukları, s. 21) 

Neşredilmemiş hâtıralar basılmalı, zengin hayat 
tecrübeleri olan insanlarla konuşularak, başlarından 
geçenler kaydedilmelidir. (Mehmet Kaplan, Kültür 
ve Dil, s. 77)

O gece Gülseren’in serdiği ak pak, serin çar-
şaflarda ana kız birbirlerine sokularak köylerini 
düşündüler hep. (Sevinç Çokum, Gülyüzlüm, s. 
28)

-XncA Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan Zarf-Fiil 
Grupları: 

Takip eden yıllarda çok sayıda yeni yazıt ve Uy-
gurca yazma da bulunup yayınlanınca Türkoloji 
şaha kalktı. Bu gelişme İslâm Öncesi Türk tarihini 
öğrenmemize büyük katkı sağlamış oldu. (Ahmet 
Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, s. 21) 

İş bu noktaya, yani “psikososyal” yorum ve 
açıklama ukalâlıklarına gelince, Rahmi, düpedüz mı-
rıldanıyor … (Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.16) 

Fakat Türkler yerleşik medeniyete geçince, ona 
uymasını bu medeniyetin gerektirdiği insan tipleri-
ni yetiştirmesini de bilmişlerdir. (Mehmet Kaplan, 
Kültür ve Dil, s. 76)

Halil Efendi, isteseydi, meseleyi Cevdet Molla 
kendisine haber verince önlerdi, “Yok, mok!” diye 
savsakladı o kadar. (Kemal Tahir, Yediçınar Yaylası, 
s. 47)

-mAdAn Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan Zarf-Fiil 
Grupları: 

Şimdi sen meselâ, ‘Tavuk kesme.’ dedin, ‘Peki.’ 
dedim. Fatma olsa, konuğuna bile sormadan, kesti-
rirdi bana tavuk. (Emine Işınsu, Hacı Bektaş, s. 17) 

Yaptığımız araştırmaya göre, Kültigin, Bilge 
Kagan ve Tonyukuk yazıtlarının sözvarlığından 
bugüne, Türkiye Türkçesine kadar hemen hiç de-
ğişmeden gelen pek çok öge vardır. (Doğan Aksan, 
Türkçenin Söz Varlığı¸ s.84) 

İkna ederek, zor kullanmadan, gözlerinin içine 
baka baka hakikati söyleyerek karşı koymak, der-
nektir kelime. (Halil Açıkgöz, Cemil Meriç ile Soh-
betler, s. 17)

İn cin uyanmadan denizin üstü de boş gibidir. 
Bir gece balıkçılı ya da erkenci iki martı sezilir ala-
cakaranlıkta. (Haldun Taner, Yalıda Sabah, Bütün 
Hikâyeleri 4, s. 17) 

-ken Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan Zarf-Fiil 
Grupları: Yukarıda da belirtildiği gibi bu ek yalnız-
ca i- cevher fiiliyle kullanılır. Ortaya çıkan iken ise 
-DX görülen geçmiş zaman çekimi dışındaki bütün 
zaman ekleriyle birlikte aslında birleşik olarak da 
kabul edilebilecek zarf-fiil gruplarını oluşturur.

Fakat kitapta da görüleceği gibi, Cemil Meriç’in, 
bir bakıma sesli düşünürken dahi aynı üslup zevkiy-
le konuştuğu müşahede edilecektir. (Halil Açıkgöz, 
Cemil Meriç ile Sohbet, s. 8)

Bin bir etkinin ortasında varlığını ayakta tut-
maya çalışıp didinirken, dilini kullanaraktan seçen, 
kara veren, türdeşleriyle çatışan, anlaşan hep insan-
dır. (Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 61)

İrkildim ve oturduğum koltuğa sanki çakıldım; 
ne oluyor bu adama, her vakit; “Gelmişken biraz 
daha otur kızım.” diyen, ısrar eden babam! (Emine 
Işınsu, Kaf Dağı’nın Ardında, s. 13)

Ya sen o erkekliğinle böyle bir işe cesaret bula-
mazken kızın sana aşkını ilan etmesini nasıl ümit 
ediyorsun? (Nabizâde Nazım, Karabibik, s.83)
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Türemiş Zarf-Fiil Ekleriyle Kurulan 
Zarf-Fiil Grupları

Bu gruba giren yapılar isim-fiil, sıfat ve zarf-
fiillere çok defa hâl eki getirilmesiyle oluşmuştur. 

İsim-Fiillerden Türemiş Zarf-Fiil Grupları: 
Soyut-somut, konu-biçim kaygılarından hiçbi-

riyle sınırlanmaksızın, kendini denemeci gibi her 
çeşit yaşantıya açık tutan bir edebiyatçı var mı? 
(Nermi Uygur, Güneşle, s. 20)

Sıfat-Fiillerden Türemiş Zarf-Fiil Grupları: 
Bu tür yapılarda zarf-fiiller, iyelik eki alarak kulla-
nılmalarının yanı sıra iyelik eki almaksızın da kul-
lanılabilirler. 

Eski Türkler büyüklü küçüklü boy sistemine 
dayalı bir hayat tarzını benimsediklerinden uzun 
mesafeler ilerleseler de sosyal yapılarının getirdiği 
dayanışmanın sağlamlığından dağılmıyorlar, ma-
nevi yapıları bozulmuyordu. (Ahmet Taşağıl, Kök 
Tengri’nin Çocukları, s. 17)

Arap edebiyatı tarihi ile alakalı ilk ve son, en 
mükemmel eser Mehmet Zihni’ye aittir. Bağdat’ta 
hocadır kitabını yazdığında. (Halil Açıkgöz, Cemil 
Meriç ile Sohbet, s. 24)

Sabahın pembe, beyaz tülleri sıyrıldıkça sürekli 
berraklaşan fezada çıt yok. (Ahmet Hikmet Müftü-
oğlu, Çağlayanlar, s. 23)

Birkaç yıl sonra bizzat kendisi eline kazma kü-
rek alıp, adamlara yardım ederek düzeni bozmasına 
rağmen -bu kez niyeti, bahçeye olabildiğince tabii 
bir hava vermekti- bendeki simetri düşmanlığı, 
geçmedi. (Emine Işınsu, Kaf Dağı’nın Ardında, s. 
30)

Pertev Bey yarım saatten beri kendi üzerine 
dönen sorgulayıcı bakışların altında ezilircesine 
perişanlığından “Ben göbek atmak rezaletini bek-
liyordum” diyordu.  (Ahmet Hikmet Müftüoğlu, 
Çağlayanlar, s. 39)

Zarf-Fiillerden Türemiş Zarf-Fiil Grupları: 
Bunlar esasen -ArAktAn, -AlIdAn ve -XncAyA yapı-
larından ibarettir ve işlek değildir.

Bin bir etkinin ortasında varlığını ayakta tut-
maya çalışıp didinirken, dilini kullanaraktan seçen, 
kara veren, türdeşleriyle çatışan, anlaşan hep insan-
dır. (Nermi Uygur, Dilin Gücü, s. 61) 

Arka sokaklardan beni görmemek için kaçtıy-
sa beni düşünerekten gitmiştir diyorum.  (Sait Faik 
Abasıyanık, Semaver Sarnıç, .s. 3)

Birleşik Zarf-Fiil Grupları
Bu gruba giren yapılar isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-

fiillerin edat veya edat gibi kullanılan kelimelerle 
birlikte kullanılmasıyla oluşmuştur. 

Bu tip zarf-fiil gruplarında bazen iki ayrı fiilimsi 
ortak edat kullanabilmekte, fiilimsiyle edat arasına 
başka kelime veya kelime grupları girebilmektedir. 

Türklerle batı ulusları arasındaki ilişkiler bi-
lindiği üzere Osmanlı Devletinin kurulmasından, 
özellikle imparatorluğa dönüşmesinden sonra gide-
rek artmıştır. (Doğan Aksan, Türkçenin Sözvarlığı, 
s 144)

Yine bu tip yapılarda ile edatı kullanılmışsa bu 
edatın çok defa ekleştiği görülmektedir.

Örneğin Türkçe sözlüklerden birini açıp ‘masa’ 
sözcüğünün karşısındakileri okumakla ‘masa’ söz-
cüğünün anlamını öğreniriz. (Nermi Uygur, Dilin 
Gücü, s. 56)

Bilindiği gibi kimi edatlar isimlerle kullanıldık-
larında, isimlerin birtakım hâl eklerini almalarını 
ister. Bu durum fiilimsiler için de söz konusudur.

İsim-Fiillerden Oluşan Birleşik Zarf-Fiil 
Grupları: İsim-fiillerden oluşan birleşik zarf-
fiillerin kimileri iyelik eki alabilmektedir. 

Batılıların sinoloji ile uğraşmaya başlamaların-
dan bu yana Çince isimlerin Latin harfleriyle yazımı 
konusunda tam bir sistem oturtulamamıştır. (Ah-
met Taşağıl, Kök Tengri’nin Çocukları, s. 24)

Gökşin’le altmış üç yıl önce Kandilli Kız 
Lisesi’nin orta birinci sınıfında buluşmamızdan 
bu yana, hiç ayrılmamış olmamızın yanı sıra, 
sırdaşımdır, yakınımdır, derdimi döktüğüm, 
akıl danıştığım, tavsiyelerine uyduğum can 
arkadaşımdır! (Ayşe Kulin, Tek ve Tek Başına Tür-
kan, 13)

Zeynep doktor gelmeden önce ortalığı siler, toz-
ları alır, sehpaların üstündeki dergileri, gazeteleri 
yerleştirirken işi unutup bunları ucundan ucundan 
okurdu. (Sevinç Çokum, Gülyüzlüm, s. 30)

Hâl ekiyle türetilen zarf-fiillerin cümlede zarf 
tümleci mi yoksa yer tamlayıcısı mı olduğuna 
dikkat edilmelidir.

dikkat
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Sıfat-Fiillerden Oluşan Birleşik Zarf-Fiil 
Grupları: Sıfat-fiillerden oluşan birleşik zarf-
fiillerin kimileri de iyelik eki alabilmektedir. 

Cemil Hoca bütün bu dağdağa içinde bile, aksi 
ispat edilmediği müddetçe, düşüncelerinin ana yo-
lundan ayrılmamış, metodik düşünme prensiple-
rine daima bağlı kalmıştır. (Halil Açıkgöz, Cemil 
Meriç ile Sohbet, s. 9)

Bunun en büyük delili Anadolu fethedildikten 
sonra bu topraklarda kurulan medreseler, tekkeler ve 
çarşılardır. (Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil, s. 76) 

Beş yüz ton ağırlığındaki bir hidrolik vinci de-
nize düşmüştü. Ben çağrılmazdan önce başka bir 
dalgıç tutulmuş, adam çok çalışmış, fakat vinci bir 
türlü kurtaramamıştı. (Halikarnas Balıkçısı, Dal-
gıçlar, s. 23)

Zarf-Fiillerden Oluşan Birleşik Zarf-Fiil 
Grupları: Zarf-fiillerin edatlarla kullanılması çok 
nadirdir. Bunlardan -XncAyA kadar. -AlI beri, -AlI-
dAn beri en yaygın olan biçimbirimlerdir.

… ne bileyim ben, o dönüp gelinceye kadar 
gözüme uyku girmezdi. (Emine Işınsu, Hacı Bek-
taş, s. 21)

Kar, bir gün evvelki şiddetini kaybetmiş ol-
makla beraber hâlâ devam ediyordu. Akşamdan 
evvel, çocuğu elinden tutarak bahçeye çıkardım. 
Hatice Hanım, Zeyni Baba’nın kandillerini yak-
maya gidinceye kadar gezdik, … (Reşat Nuri Gün-
tekin, Bütün Romanları Çalıkuşu, s.260)

Yirmi yıldır, çoluğa çocuğa karışalıdan beri hep 
böyle bir yuva hayal ederdi. (Ömer Seyfettin, Yal-
nız Efe, 12)

Akşam ezanı daha öbür köyde okunmuştu. At-
larımıza biraz su vermiştik. Babam şehirden çıkalı 
beri somurtmuştu. (Sait Faik Bütün Eserleri Sema-
ver Sarnıç 1, .s. 37)

Diğer Zarf-Fiil Grupları 
Buraya kadar ele alınan gruplara dâhil edile-

meyen dört zarf-fiil yapısı burada ele alınacaktır. 
-Ar -mAz Yapısındaki Zarf-Fiil Grupları: Es-

tetik, İslâm dünyasında pek fazla ilgilenilmeyen bir 
saha olduğu için bir terminoloji de teşekkül etme-
miştir. Bu yüzden ister istemez batı kaynaklı terim-
leri kullanmak gerekiyordu. (Beşir Ayvazoğlu, Aşk 
Estetiği, s.13)

Odaya girer girmez, orada bulunanlardan bir 
kadın, yeni gelene elindeki çocuğu işaret ederek: 
… (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Sabır ve Ecir, s. 15)

Cenaze evden çıkar çıkmaz, Şekûre Hanım 
odunluğa indi. (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Sabır 
ve Ecir, s. 27)

Köy evinin içine ayak basar basmaz, elbette bir 
saman ve hafif bir tezek kokusu duyulur. (Sait Faik 
Bütün Eserleri Semaver Sarnıç 1, .s. 38)

-DX –mAdX Yapısındaki Zarf-Fiil Grupları: 
Sofraya oturdum. Üç lokma yedim yemedim, 

hemen sokaktan bir feryat yükseldi. (Zeynep Kork-
maz, Türkiye Türkçesi Grameri, s. 1037)

Yolcu yüz metre gitti gitmedi arkasından koşar 
adımlarla yetişip omzuna yapıştılar. (Zeynep Kork-
maz, Türkiye Türkçesi Grameri, s. 1037)

Yatağa uzanıp uyudum uyumadım kapı çalın-
maz mı? Mecburen kalkıp açtım.

-DX mX Yapısındaki Zarf-Fiil Grupları: Bu 
yapılar içinde en işlek olanıdır. - mX soru edatın-
dan dolayı bu yapının yukarıda birleşik zarf-fiiller 
içinde neden alınmadığı düşünülebilir. -DX biçim-
birimi bir fiilimsi eki değildir. Dolayısıyla bu yapı 
bu bölümde ele alınmıştır.

Nitekim denemecilerle uğraşmaz felsefe tarihle-
ri. Söz denemecilere dayandı mı, yaygın bir inanış-
la, edebiyata başvurmasını salık verirler okuyucula-
ra. (Nermi Uygur, Güneşle, s.12)

Sen, koskoca İstanbul hastanesi dersin Şerife ana, 
ama paran olmadı mı kalırsın ortalarda koca İstanbul 
yutuverir insanı. (Sevinç Çokum, Gülyüzlüm, s. 9)

Hatice Hanım’dan işitmiştim. Burada kar, bir 
kere yağmaya başladı mı nisana kadar bir daha 
kalkmazmış. (Reşat Nuri Güntekin, Bütün Roman-
ları Çalıkuşu, s. 253)

-mAz mX / -mXyor mX Yapısındaki Zarf-Fiil 
Grupları: Çok işlek bir yapı değildir. Zaten bu 
yapı, alanda yazılan pek az çalışmada zarf-fiil kate-
gorisinde değerlendirilmiştir.

Aptalca: - Mil mersi! - demez mi?... Bir kahkaha 
basarak merdivenleri inmeye başladım. (Sait Faik, 
Bütün Eserleri Semaver Sarnıç 1, .s.45)

Tam ders çalışmaya odaklanmışken misafirler 
çıkagelmez mi hırsımdan çatlıyorum.

Bütün sene beklediğim güllerim nihayet açmı-
yor mu içim içime sığmıyor doğrusu.

İşyerime geldiğimde sekreter hanım, anneniz 
aradı demez mi yüreğime iniyordu az daha. 
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Nabizade Nazım’ın, Kara-
bibik adlı eserinde zarf fiil 
gruplarını inceleyin.

“Zarf-Fiil” konusunu aşa-
ğıdaki kitapta inceleyin. 
Açıkgöz, H. – Muhammet 
Y. (2005). Kelime Grupları. 
İstanbul: Doğu Kütüphânesi

-maz mı / -mxyor mu yapı-
sındaki zarf-fiil gruplarını 
siz de kullanıyor musunuz?

Öğrenme Çıktısı

2 Zarf-fiil gruplarının yapısını analiz edebilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Dildeki Felsefe –III-
……………………………
Hiçbir dilden ayrılamayan bir özellik de her dilin 

dil olması bakımından evreni, varlığı yapılışında dilce 
düzenlemesidir. Var olan şeyleri, belli bir anlamda var 
olduğunu söylediği şeyleri dil bölümler, ayırır, sınıflar; 
iç kuruluşlarında birbirlerine olan bağlılıkta değişik, 
pek değişik açılardan dile getirir: Dilin evreni nasıl 
gördüğünü öğrenmek isteyen, dikkatini bu düzenleme 
işine çevirmelidir. Bu düzenlemeler de çok kez gün-
lük yaşamaları, dünyada yönelmeleri, bilim öncesinde 
insanın dünyasını nasıl yaşadığını açığa vurur. Dilce 
düzenlemeler çoğun yaşama gereksemelerinin, bunlara 
ilişkin sorulara verilen yanıt denemelerinin, dünyadaki 
çokça pratik uzanışların hem koşulu hem de ürünüdür. 
Böylece dil dünya kavrayışıdır. Yadsınamayan bir doğru 
varsa, bu kavrayışın dilden dile değiştiğidir. Dünyada-
ki bir gerçeklik bölgesinde bir dilin “var” dediği, “var 
ettiği” bir düzen, başka bir dilinkiyle özdeş değildir. 
Örneğin Almancanın hayvan dünyası Haustier, Tier, 
Vogel, Fisch ve Wurm türlerine ayrılır. Hayvan deyince 
anadilinde düşünen bir Alman ya evcil bir hayvanı, ya 
yırtıcı hayvanları, ya kuşları, ya balıkları, ya da kurt, yer 
kurdu çeşidinden sürüngenleri anlar. Sözünü ettiği her 
hayvanı bu sınıflardan birine yerleştirmeye eğilimlidir. 
Kuşkusuz Almancada hayvan türlerine ilişkin daha bir-
çok ayrım var. Hele bilim açısından baktıkta, saydığım 
beş tür hiç de ‘nesnel’ olmayan, üstelik pek kabataslak 
bir sınıflamadan elde edilmiştir. Orası öyle ama bilim 
öncesinde, aşağı yukarı her Alman’a hayvan konusun-
da günlük dilin hayvanları bölümleyişi kılavuzluk eder. 
Oysa günümüzde Türkler için varlığın hayvan bölgesi 
daha çok hayvan, böcek, kuş, balık diye dört çeşittir. 

Türk’ün hayvan kavramıyla ilgili belirtmeleri bu dört 
doğrultudan birine girer. Türk için “hayvan” sözcüğü, 
hangisi olursa olsun genel olarak hayvanları bildirmi-
yorsa; böcek, kuş, balık olmayan bütün hayvanları gös-
terir. Alman ise yırtıcı hayvanla evcil olan hayvan ara-
sında kökten bir ayrılık gözetir. Buna karşılık Türkçede 
böcek diye adlandırılana “hayvan” ya da “hayvancık” 
(Tierchen’) deyip geçer Alman. 

Her konuşulan dilin bilim öncesinde bölge böl-
ge varlığı bildiği, bu bilme işini de kendince başardığı 
pek kolay örtülemeyen bir doğru bence. Tek tek bi-
limler uzmanca çalışmalarıyla sonradan ne denli de-
ğiştirirlerse değiştirsinler, dilin bu bilişi dilin en yay-
gın bir varlık bilimi olmasını sağlar. Tek tek bilginler 
çarpık sanı, kanıtsız sav, boş inanç diye damgalasa da, 
günlük dilin, o dili konuşan herkesin dünyayı bilmesi-
ni güttüğünden kuşkuya kapılamayız. Ama sözün hep 
kullanılagelen anlamında bir dünya görüşü müdür bu 
bilme? Bence değil. Olsaydı, dünya görüşünün benim-
senmiş olan bir tanımı gereği başka dünya görüşlerini 
dışta bırakması gerekecekti. Oysa her dilin birden çok 
dünya görüşünü, birçok dünya görüşünü kapsadığı, 
bunlardan ayrı ayrı her birinin hep aynı dil ortamında 
kök salıp beslendiği söylenebilir. Hep aynı dilin birbi-
riyle bağdaşamayan, birbirinin taban tabana karşısın-
da yer alan, hatta birbirine karşıt dünya görüşlerine 
dayangaçlık ettiğine her felsefe tarihi kanıttır. Nitekim 
James’in pragmatist, Mill’in empirist, Shaftesbury’nin 
idealist, Russell’ın pozitivist dünya görüşü hep aynı 
İngiliz dilinde barınmaktadır. 

Kaynak: Nermi UYGUR (2005). Dilin Gücü, 
(Bütün Yapıtlarına Doğru) Denemeler, YKY, 3.Baskı, 
İst., s. 80-91. (Kısaltılmıştır.)

yaşamla ilişkilendir
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 Zarf-fiillerin özelliklerini 
sıralayabilme

Zarf-Fiillerin Özellikleri

Basit zarf-fiil eklerinin sayıları sınırlıdır; ancak türemiş ve özellikle birleşik zarf-fiillerin sayısı oldukça 
kalabalıktır. Ayrıca birleşik zarf-fiiller zamanla yeni kullanımlarla artabilir. 

Basit zarf-fiil ekleri -Xp, -X, -A, -AlI, -ArAk, -XncA, -mAdAn, -ken
Türemiş zarf-fiil ekleri -mAksIzIn, -mAklA, -DXkçA, -DxKtA, -mXşçAsInA, -mIşken, -AlIdAn, 

-XncAyA, -AsIyA, -mXşçAsInA, -AsIyA, -XşXndA vb.
Birleşik zarf-fiil ekleri -mAdAn önce, -mAdAn sonra, -DXktAn dolayı, -mAsInA rağmen, 

-mXş gibi, -Ar kadar, -DXğX için, -mAk üzere, -Ar  -mAz, vb.
Diğer zarf-fiil ekleri -Ar -mAz, -DX –mAdI, -DX mX, -mAz mI

Zarf-fiillerden -Xp genelde ünsüz zarf-fiili (konsonant gerundiumu), -X ve -A ise ünlü zarf-fiili (vokal 
gerundiumu) olarak adlandırılır. Basit zarf-fiil eklerinin temel özelliği yapılarının tam olarak açıklana-
mamasıdır. Oysa türemiş veya birleşik zarf-fiil yapıları açıklanabilmektedir. Basit ünsüz ve ünlü zarf-fiil 
ekleri, tasvir birleşik fiilleri asıl fiili yardımcı fiile bağlamakta kullanılır. -ken zarf-fiil eki yalnızca i- cevher 
fiiliyle kullanılır: i-ken > iken. İken ise kalıplaşarak bir edat gibi kullanılır ve -DX görülen geçmiş zaman 
hariç diğer zaman ekleri ve isimlerle birleşerek onları zarf hâline getirir. -sA şart ekinin de aslında bir 
zarf-fiil olduğunu düşünen dilciler bulunmaktadır. Gerçekten de bu ek, cümlede -XnCA, -DXğXndA, 
-DXğX takdirde gibi değişik zarf-fiil ekleriyle aynı işlevde kullanılmaktadır. Basit zarf-fiiller iyelik eki 
almazlar. Türemiş ve birleşik zarf-fiiller bu konuda değişkenlik gösterirler. Mastar ve sıfat-fiiller hâl ekleri 
alabilir veya edatlarla birlikte kullanılabilirler. Zarf-fiillerde, –XncAyA, -XncAyA kadar, -AlIdAn, -Alı beri 
gibi birkaç istisna dışında böyle bir kullanım görülmez. Hatta kimi dilcilerce -ArAktAn (< -ArAk+tAn) 
gibi kullanımlar yanlış kabul edilmektedir. Öznesi bulunan zarf-fiil gruplarıyla bağlı oldukları yüklemin 
öznesi ortak olabilir. Bu durum nesne, zarf ve yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) için de söz konusudur. 
Zarf-fiiller, bir fiilimsi oldukları için cümledeki diğer fiilimsi yani isim-fiil ve sıfat-fiil gruplarının yanı 
sıra zarf-fiil gruplarının içinde de bulunabilirler. Bir cümlede birden çok zarf-fiil bulunabilir. Türk-
çe kurallı cümlelerde zarf-fiil grupları yüklemden önce gelir. Ancak şiir, deneme, hikâye, roman gibi 
türlerde yüklemden sonra da gelebilmektedir. Zarf-fiil yapıları ikilemeler türetmede kullanılır. Tıpkı 
diğer ekler gibi zarf-fiil ekleri de kalıplaşarak yeni yapılar türetebilir. Dilimizde zarf-fiil kalıplaşmalarının 
dolayı, göre, artı, durmadan, öte, oldukça gibi daha ziyade zarf, bağlaç ve edatlar türettiği görülmekte-
dir: Üçe beş kala, üçü beş geçe, bir kalem artı bir silgi, bana göre iş, bugünden başlayarak vb. Bunların 
dışında ağızlarda -AnAcA, -AnAcAk, -AnAçA, -AnAçAk, -AnAcAn, -AnAdAn, -AnA, -InCAyAdAn, -XşXn, 
-DXklAn, -DXklAyIn, - dXklXğXn gibi türemiş zarf-fiil ekleri bulunmaktadır. Bu tip zarf-fiillere kimi ro-
man, hikâye, tiyatro gibi türlerde rastlanabilir. -GAç, -DUğInCA, -UbAn , -IcAk gibi zarf-fiil ekleri artık 
kullanımdan düşmüştür. Bunlar tarihî metinlerde karşımıza çıkar.



Zarf-Fiil Grubu

86

öğ
re

nm
e 

çı
kt

ıla
rı 

ve
 b

öl
üm

 ö
ze

ti

2 Zarf-fiil grubunun yapısını analiz 
edebilme

Zarf-Fiil Grubunun Yapısı
Zarf-fiiller genel olarak basit, türemiş ve birleşik olarak sınıf-
landırılmaktadır. Yapıları eş zamanlı olarak açıklanamayan 
aşağıdaki zarf-fiil yapılarına basit zarf-fiiller denmektedir: -Xp 
zarf-fiil ekleriyle kurulan zarf-fiil grupları; -X ve -A zarf-fiil ek-
leriyle kurulan zarf-fiil grupları; -AlI zarf-fiil ekleriyle kurulan 
zarf-fiil grupları; -ArAk zarf-fiil ekleriyle kurulan zarf-fiil grup-
ları; -XncA zarf-fiil ekleriyle kurulan zarf-fiil grupları; -mAdAn 
zarf-fiil ekleriyle kurulan zarf-fiil grupları; -ken zarf-fiil ekle-
riyle kurulan zarf-fiil grupları. Türemiş zarf-fiil ekleriyle kuru-
lan zarf-fiil grupları: İsim-fiillerden türemiş zarf-fiil grupları, 
Sıfat-fiillerden türemiş zarf-fiil grupları, Zarf-fiillerden türemiş 
zarf-fiil grupları olarak sıralanabilir. Birleşik zarf-fiil grupları: 
Bu gruplar isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiillerin edat veya edat gibi 
kullanılan kelimelerle birlikte kullanılmasıyla oluşmuştur. Bu 
tip zarf-fiil gruplarında bazen iki ayrı fiilimsi ortak edat kulla-
nabilmekte, fiilimsiyle edat arasına başka kelime veya kelime 
grupları girebilmektedir: İsim-fiillerden oluşan birleşik zarf-fiil 
grupları, sıfat-fiillerden oluşan birleşik zarf-fiil grupları, zarf-
fiillerden oluşan birleşik zarf-fiil grupları. Diğer zarf-fiil grup-
ları: -Ar -mAz yapısındaki zarf-fiil grupları, -DX –mAdX yapı-
sındaki zarf-fiil grupları, -DX mX yapısındaki zarf-fiil grupları, 
-mAz mX / -mxyor mX yapısındaki zarf-fiil grupları.
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neler öğrendik?

1  Aşağıdaki hangisi seçenekte basit zarf-fiil tas-
vir birleşik fiil yapısında kullanılmıştır?

A. Konuya ve olaylara bilimsel açıdan bakıldığın-
da kimi hatalar normal karşılanabilir. 

B. Bir toplumun başka toplumlarla hiçbir ilişki 
kurmaksızın yaşaması nasıl olanaksız ise, bir di-
lin yabancı dillerden hiç etkilenmeden yaşaması 
da öylece olanaksızdır. 

C. Tanpınar, İstanbul mahallerinin yirmi otuz se-
nede bir çehre değiştire değiştire yaşadıklarını 
ve ‘geleceğe âit çok zengin ve iç açıcı bir proje 
olmak üzere birdenbire kaybolduklarını’ söyle-
dikten sonra sözlerine devam eder…

D. Bilim adamı mı yoksa denemeci mi? Böyle bir 
şeyi aklımızdan geçirmeye kalkışır kalkışmaz, 
bilim adamlarını buluruz karşımızda. 

E. Batılı bilginlerin Türk tarihi açısından çok fay-
dalı olan araştırmalarında bazen bilgi eksikliği-
ne veya bilimsel hatalarla karşılaşılır. 

2  Aşağıdaki hangi seçenekte basit zarf-fiil gru-
bu bulunmaktadır?

A. Zekâ, hayal, duygu da işlenmek suretiyle insanı 
saadete, insanlığı refaha ulaştırır. 

B. Ancak düne, binlerce yıl geriye bakıldığı tak-
dirde insan düşüncesinin çiçeklenmesinde, ge-
lişmesinde yazının nasıl etkili güç olduğu anla-
şılabilir. 

C. Mehmed Akif ’le son görüşmemizde, 1913’te, 
yani Balkan Harbi’nin faciaları üstüne, buluşup 
dertleşmeye karar vermiştik. 

D. İdris onu duymamış gibi; “Hacım,” dedi, “hâlâ 
ayaktasın, neden oturmazsın?” 

E. Eserin daha kolay anlaşılabilmesi için kronoloji 
göstergesi hazırlanmıştır. 

3  Aşağıdaki hangi seçenekte zarf-fiil grubu ya-
pıca diğerlerinden farklıdır?

A. Elbette, kullanım yerleri değişik olan bu öğe-
ler gözden geçirilince kavramın değişik anlatım 
yollarından gidilerek yansıtıldığı görülecektir. 

B. Türklerin medeniyet aşığı olduğunun en bü-
yük delili Anadolu fethedildikten sonra bu 
topraklarda kurulan medreseler, tekkeler ve 
çarşılardır. 

C. Köylü Yunus, bugün dünyanın saygı duyduğu 
büyük mistik terbiyeye ulaşmak için, şeyhinin 
dergâhına kırk yıl odun taşımıştı. 

D. Akşam Feneryolu’nda oturan bir arkadaşına 
gitmek üzere dışarı çıktık ve yolda konuştuk. 

E. Ne bileyim ben? Sen dönüp gelinceye kadar 
gözüme uyku girmiyor işte! 

4  Aşağıdaki hangi seçenekte türemiş zarf-fiil 
grubu bulunmaktadır?

A. Ülkemizde Tanzimattan sonra değişen tarihî 
anlayış sonucu İslâm Öncesi Türk tarihine az 
da olsa ilgi duyulmasına rağmen esas değişim 
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte gerçekleşti. 

B. Yanındakine baktı; börkünden göründüğü ka-
dar saçları ve sakalı ustura ile alınmış gibiydi …

C. Takip eden yıllarda çok sayıda yeni yazıt ve Uy-
gurca yazma da bulunup yayınlanınca Türkoloji 
şaha kalktı. 

D. Kaynak yetersizliği sebebiyle geçmişin derinlik-
lerine gidildikçe tarihsel malzemenin azaldığı 
bilinen bir gerçektir. 

E. İş bu noktaya, yani “psikososyal” yorum ve açıkla-
ma ukalâlıklarına gelince, Rahmi, düpedüz mırıl-
danıyor…
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5  Aşağıdaki hangi seçenekte mastarlardan türe-
miş bir zarf-fiil grubu bulunmaktadır?

A. Deli Yusuf hala olduğu yerde kaba sesiyle ba-
ğırmaktaydı. Sanki büyük bir topluluğa söylü-
yormuşçasına elleriyle havada birçok daireler 
çizmekte, sağa sola dönerek güya sözlerini her 
tarafa duyurmak istemekteydi. 

B. Soyut-somut, konu-biçim kaygılarından hiçbi-
riyle sınırlanmaksızın, kendini denemeci gibi her 
çeşit yaşantıya açık tutan bir edebiyatçı var mı? 

C. Yûnus çağırırlar adım gün geçdikçe artar odum 
/ İki cihânda maksûdum bana seni gerek seni 

D. Neşredilmemiş hâtıralar basılmalı, zengin hayat 
tecrübeleri olan insanlarla konuşularak, başla-
rından geçenler kaydedilmelidir. 

E. Türklerin medeniyet aşığı olduğunun delili 
Anadolu fethedildikten sonra bu topraklarda 
kurulan medreseler, tekkeler ve çarşılardır. 

6  Aşağıdaki hangi seçenekte yalnızca olumlu 
fiil tabanlarından türetilebilen zarf-fiil grubu bu-
lunmaktadır?

A. Güçlü aşk şiirlerinin binlercesini vermiş olan 
Farsça’da ‘sevmek’ kavramı tek bir göstergeyle 
anlatılmamakta, bu dilde çekilebilen Farsça bir 
eylem bulunmamaktadır; kavram, ‘aşk’, ‘meyl’ 
gibi Arapça öğelerden yararlanarak oluşturulan 
sözlerle ve değişik anlatım yollarından gidilerek 
dile getirilmektedir. 

B. Bugün terim konusunda kimi alanlarda büyük 
ölçüde özleşme sağlanmışken hukuk, hekimlik 
gibi kimi alanlarda daha henüz büyük ölçüde 
özleşmeye gidilmesine gereksinme vardır.

C. Çünkü düşünceyi söze dönüştürmek, kavram-
lar arasında bağlantı kurarak biçimlendirmek 
demektir. Ancak kalıcı değildir söz. Söylenme-
siyle, dışa vurulmasıyla yitip gider. 

D. Yahya Kemal’in şiiri ve fikirleri, fikir adamlı-
ğında herhangi bir iddiası olmamasına rağmen, 
bundan dolayı hâlâ yol göstericilik niteliğini 
kaybetmemiştir. 

E. Akif, beni bekliyormuş gibi hiç şaşırmaksızın ve 
gülümseyerek: -Hoş geldiniz, dedi. 

7  Aşağıdaki hangi seçenekte birden fazla zarf-
fiil grubu bulunmaktadır?

A. Cemil Meriç, bilhassa Avrupa’da ve Avrupalı-
laşmış dünyalarda üretilen teorileri tenkitçi bir 
yaklaşımla ele alırdı. 

B. Tarla sürmek, taş kırmak balta ve kürek salla-
mak için büyük bir maharete ihtiyaç yoktur. 
İsteyen ve çalışan, sadece iki el ve ayağı ile geçi-
mini temin edebilir.

C. Daha XIII. yüzyılda Mevlânâ ile Yunus Emre 
“yetmiş iki millete bir göz ile bakmayı” öğüt-
lerken, âdeta Türklerin idaresinde kurulmakta 
olan imparatorluğun ideolojik zeminini hazır-
lamışlardır. 

D. Hatice Hanım’dan işitmiştim. Burada kar, 
bir kere yağmaya başladı mı nisana kadar bir 
daha kalkmazmış. Ne iyi şey, demek yaprakları 
bile siyah görünen bu karanlık ve can sıkıntısı 
memleketin asıl baharı kış aylarında başlıyor.

E. İkna ederek, zor kullanmadan, gözlerinin içine 
baka baka hakikati söyleyerek karşı koymak, 
demektir kelime.

8  Aşağıda hangi seçenekteki zarf-fiil grubu, 
yapıca zarf-fiillerin edatla kullanılmasından oluş-
muştur?

A. Yahya Kemal’in Üsküdar için söylediği: “Hep-
si der: Hangi şehir görmüş onun gördüğünü 
\ Bizim İstanbul’u fethettiğimiz mutlu günü” 
mısraları kuruluş devri Söğüt’üne ne kadar ya-
kışır...

B. Onunla son derece masumane süren mektup 
arkadaşlığımız giderek başka bir zemine kayı-
yor, artık bana sık sık evlilikten nişanlanmak-
tan söz ediyordu.

C. Babamsa, edebiyat alanında beni mümkün ol-
duğu kadar ve her türlü desteklemiş olmasına 
rağmen, arada sırada suratıma dudak büktüğü ol-
muştur: “Yazacağına, yaşasan daha iyi değil mi?”

D. Akşam ezanı daha öbür köyde okunmuştu. 
Atlarımıza biraz su vermiştik. Babam şehirden 
çıkalı beri somurtmuştu.

E. Osmanlı İmparatorluğu Anadolu’yu kendisine 
merkez edinip üç kıta ve üç denizi denetleyerek 
Asurlulardan Araplara kadar uzanan eski bir 
Doğu geleneğinin sürdürücüsü olmuştur.



Türkçe Cümle Bilgisi I

89

neler öğrendik?

9  Aşağıda hangi seçenekteki zarf-fiil grubu, 
yapıca sıfat-fiillerin edatla kullanılmasından oluş-
muştur?

A. Dağlarda yaşayan, asırlardan beri yüzlerine ba-
kılmayan vatandaşlarımız, kendi bildiklerine 
göre orman ve hayvancılıktan geçimlerini te-
min edegelmişlerdir.

B. Onunla son derece masumane süren mektup 
arkadaşlığımız giderek başka bir zemine kayı-
yor, artık bana sık sık evlilikten nişanlanmaktan 
söz ediyordu

C. Fatih Camii etrafında dolaşan çocukluğunu 
böyle tatlı, şiirli bir hatıra içinde anlatan Meh-
med Akif ’e, son olarak Baytar Mektebi’ni ve beş 
yıldır devam eden memuriyetini de sordum.

D. Çünkü düşünceyi söze dönüştürmek, kavram-
lar arasında bağlantı kurarak biçimlendirmek 
demektir. Ancak kalıcı değildir söz. Söylenme-
siyle, dışavurulmasıyla yitip gider.

E. Önce ‘Gerçek’ dedik ve sonra ‘Neden’ / Bek-
ledik bir daha gelmedi giden. / Uyandık en 
güzel düşü görmeden / Aynalardan sorduk 
birbirimizi.

10  Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde zarf-fiil 
grubu bulunmaktadır?

A. Fatih Camii etrafında dolaşan çocukluğunu 
böyle tatlı, şiirli bir hatıra içinde anlatan Meh-
med Akif ’e, en son Baytar Mektebi’ni ve beş 
yıldır devam eden memuriyetini de sordum.

B. Cemil Meriç, Eski Hind’den İslam-Şark ve Batı 
medeniyetine kadar çağlar boyu gelen beşeri 
tecrübelerin harmanladığı bir merkezde dur-
duğunun farkındaydı.

C. Cemil Meriç, günlük politikanın ancak düşün-
ce tarihini ilgilendirdiği kısmıyla, yani ana kav-
ramlarıyla ilgilenir ve onlara zihnini yorardı.

D. Dolayısıyle Cemil Meriç, dogmatikleştirilmiş 
her düşünceyi zararlı bulur, ideolojik kamplaş-
maların yol açtığı yasaklamaları, okutmazlıkları 
beyinlere giydirilmiş birer deli gömleği olarak 
vasıflandırırdı.

E. Daha XIII. yüzyılda Mevlânâ ile Yunus Emre 
“yetmiş iki millete bir göz ile bakmayı” öğüt-
lerken, âdeta Türklerin idaresinde kurulmakta 
olan imparatorluğun ideolojik zeminini hazır-
lamışlardır.
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Yanıtınız yanlış ise “Zarf-Fiiller” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Zarf-Fiil Grupları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “ Zarf-Fiil Gruplarının 
Yapısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “ Zarf-Fiil Gruplarının 
Yapısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Zarf-Fiiller” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Zarf-Fiil Grupları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Türemiş Zarf-Fiil Ekle-
riyle Kurulan Zarf-Fiil Grupları” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “İsim-Fiillerden Türemiş 
Zarf-Fiil Grupları” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “ Zarf-Fiil Gruplarının 
Yapısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Zarf-Fiil Grupları” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Araştır Yanıt
Anahtarı

5

Araştır 1
Türkçedeki sayıca en kalabalık fiilimsi grubunu zarf-fiiller oluşturur. Bilindiği 
gibi sözlü dilde cümleler yazılı dile kıyasla daha kısadır. İşte bu özellikten do-
layı bilhassa birleşik zarf-fiil yapılarının çoğu yazı dilinde görülür.

Araştır 2

Deli Yusuf hâlâ olduğu yerde kaba sesiyle bağırmaktaydı. Sanki büyük bir top-
luluğa söylüyormuşçasına elleriyle havada birçok daireler çizmekte, sağa sola 
dönerek güya sözlerini her tarafa duyurmak istemekteydi. (Nabizade Nazım, 
Karabibik, s. 16)
Gece ilerlemişti. Fakat diğerleri gibi bunlar da zamanın genişliğini ölçmekten 
habersiz bulunduklarından saatin kaçlarda olduğunu bilmiyorduysa da her-
halde dünya kararmış, yıldızlar çıkmıştı. (Nabizade Nazım, Karabibik, s. 21)
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Bölüm 6

Ünlem Grubu, Edat Grubu ve Bağlama Grubu

Anahtar Sözcükler: • Ünlem Grubu • Edat Grubu • Bağlama Grubu
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Ünlem Grubu
1 Ünlem grubunun yapısını ve işlevlerini 

açıklayabilme 2
Edat Grubu
2 Edat grubunun yapısını ve işlevlerini 

açıklayabilme

Bağlama Grubu
3 Bağlama grubunun yapısını ve işlevlerini 

açıklayabilme3
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GİRİŞ
Kelime grupları bazı duygu ya da düşünceleri tek başına karşılayamayan kelimeler yerine cümlede tek 

kelime gibi yer alan birden fazla kelimenin kurallı bir şekilde bir araya gelerek anlam dünyamızdaki ayrıntıları 
ifade etmemizi sağlayan dil unsurlarıdır. 

Yukarıdaki fotoğrafta da görüldüğü gibi tek başına “ağaç” kelimesi, bu kelimenin hangi özelliklere 
sahip bir ağacı ifade ettiğini net bir şekilde belirtmez. Bu kelimeyi daha ayrıntılı ve net bir şekilde ifade 
etmek istersek kelime gruplarından faydalanabiliriz. 

Bu bölümde, birden fazla kelimeden oluşarak cümlede tek ögeyi karşılayan kelime gruplarından ünlem 
grubu, edat grubu ve bağlama grubu üzerinde durulacaktır. Bu kelime gruplarının tanımları, yapıları ve 
özellikleri ile ilgili bilgi verilerek metinlerden alınmış örnekler üzerinde durulacaktır.

ÜNLEM GRUBUNUN YAPISI VE İŞLEVLERİ
Ünlemler, duyguların ya da doğada insan sesi dışındaki seslerin yansımalarıdır. “ İfadeleri ses yapılarına 

dayanır. His ve heyecanlarla tabiattaki seslerin ses halindeki tezahürleridir: âh, (ah), vâh (vah) eyvâh, ay, 
vay, oy, of, öf, püf, tu, oh; pat, küt, çat, çut, şrak, miyav, tıs gibi, hop, di, haydi, gibi teşvik edatları ile 
pist, oşt gibi ürkütme edatlarını da bunlara katabiliriz. Aslında isimken edat şeklinde de kullanılan aman, 
yazık gibi kelimeler de bunlardandır. heyhât, âferin, sakın, hazer, hah, yuh, yuha, hâşâ gibi kelimeler de 
ünlemdir. İsimlere en yakın edatlardır. Bazılarının isimleştikleri, o ünlemin ismi oldukları, isim hâlinde 
kullanıldıkları görülür. ah-la-, miyav-la- gibi.” (Ergin, 1986, s. 349) 

Yukarıda tanımlanan ünlem özelliğindeki kelimeler bir isim unsuru ile birlikte kullanıldıklarında ün-
lem grubu oluşur. 

Türkçede ad çekiminde seslenme ve hitap ad-durum çekimi bulunmadığından seslenmelerin sözdizi-
minde ya da ünlem kullanmadan titremleme ile yapıldığını belirten Günay Karaağaç, ünlem grubunu bir 
kısaltma öbeği olarak sınıflandırmakta ve ifade ettiği anlam bakımından 6 gruba ayırmaktadır: (Karaağaç, 
2012, s. 467-468). 

•	 Çeşitli	duyguları	bildiren	anlatımlar:	tüh,	vah,	keşke,	vay	be,	eyvah,	haydi,	hayda,	aferin,	yaşasın,	
hey gidi, vb.

•	 Karşılıklı	konuşmalara	özgü	kabul	etme	veya	etmeme;	anlaşma	veya	anlaşmama	ifade	eden	yapılar:	
var, yok, iyi, pekiyi, tamam, uygun, vb.

•	 Selamlaşma,	iyi	dileklerde	bulunma,	özür	dileme	veya	bunlara	cevap	verme:	merhaba,	iyi	misiniz,	
iyi akşamlar, sağ salim kalınız, afedersiniz, teşekkürler, hoş geldiniz, yeni yılınız kutlu olsun, görü-
şünceye kadar, vb.

•	 Bir	şeye	seslenme,	dikkat	çekme:	hey,	marş	marş,	alo,	vb.
•	 Genel	soru	bildirme	veya	soruya	cevap	verme:	ne,	nasıl,	bu	nasıl,	hiçbir	şey	değil,	vb.	
•	 Bağımsız	hitaplar.	Bunlar	titremlemeyle	yapılan	ünlem	veya	ünlem	gruplarıdır:	çocuklar,	arkadaş-

lar, Ali, dostum, ey gençler, vb. 
Leyla Karahan, bu kelime grubunu cümlenin kuruluşuna katılmayan ve cümlede, cümle dışı unsur 

olarak yer alan bir kelime grubu olarak tanımlamaktadır. (Karahan, 2010, s. 71).
Süer	Eker,	Türkçedeki	ünlem	edatlarının	hemen	hemen	tamamının	Arapça	veya	Farsça	kökenli	oldu-

ğunu buna karşın isim unsurunun sonuna getirilen Eski Türkçe ünlem edatlarının az sayıda olduğunu 
belirtmektedir. (Eker, 2010, s. 413)

Ünlem grubu: Bir ünlem edatı ve bir isimden oluşan duygu veya sesleniş belirten kelime grubudur. 
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Ünlem Grubunun Yapısı
• Bir ünlem ve bir isim unsurunun birlikte kullanılması ile oluşur: Ünlem grubu seslenme edat-

ları ile kurulan bir kelime grubudur. Bununla birlikte edebi eserlerde ve konuşma dilinde isim 
unsurunun ya da ünlem edatının söylenmediği kullanımlar ile II. teklik/çokluk şahıs şart çekimi 
e/a ünlemi ile birleşerek ünlem grubunu oluşturur.

 ünlem edatı + isim ünlem edatı + Ø 
 Hey +  arkadaşlar Hey!     
 Ey + şehit  Eyvah! 

 Ø + isim (Titremleme) II Teklik Şahıs/II. Çokluk Şahıs + A!
 Arkadaş!
 Murat!   Gelsene!  Alsanıza!

•	 Ünlem	grubunda	birden	fazla	ünlem	unsuru	bulunabilir:
	 Galata,	Fener	veya	Samatya’da	hangi	meyhanenin	çığırtkanı, “Beyler! Paşalar! Kanûnu on parma-

ğıyla çalan musıkî cambazı muhteşem Âsım bu gece meyhanemizde olacak. (İhsan Oktay Anar, 
Suskunlar, s. 250)

 Oh yahu! Bu sorun kapanmış görünüyordu. ( Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s.267)
 Hey gidi toy kızlar heyyyy… (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gönül Bir Yeldeğirmenidir, s. 177).

•	 Ünlem	grubunda	birden	fazla	isim	unsuru	bulunabilir: Ünlem grubu bir ünlem ile en az bir 
isim unsurundan meydana gelir. Bununla birlikte ünlemin yanında birden fazla isim unsuru da 
kullanılabilir.

 A	kızım,	oğlum! Dinleyin beni.
 Hey	arkadaşlar,	çocuklar! Bahçede toplanın.

•	 Ünlem	grubu,	 tek	 başına	 anlam	 taşıyan	bir	 unsur	 olmadığından	 cümlede	 yargı,	 bildirme,	
olma	ifade	etmez: Ünlem grubu, cümlede ifade edilen bir durum veya olaya doğrudan katılmaz. 
Cümlede konuşanın yerini, mesafesini, duruşunu, duygusunu gösterir. 

 Hâşâ! Bunun imkânı yok, elbette bilirsin. (Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s.465)
 Arslanlarım! Sizler	usta	denizciler,	yiğit	savaşçılarsınız!	(İhsan	Oktay	Anar, Amat, s. 118)

•	 Ünlem	grubu	eksiz	bağlanan	bir	kelime	grubudur: Ünlem grubunu oluşturan unsurlar eksiz 
bağlanırlar.

 Gelir misin? Hadi! (Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s. 240)
	 Ah	zavallı	Cevher!	Seni	ben	öldürdüm.	(Samipaşazade	Sezai, Sergüzeşt, s. 154)

•	 Ünlem	grubu	cümlenin	herhangi	bir	yerinde	bulunabilir.
 Aman, şu yolcular insin! (Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s. 239)
 Bunu böyle bilesin! ( İhsan Oktay Anar, Suskunlar, s. 155)

•	 Ünlem	grubunda,	ünlem	unsuru	tek	olabileceği	gibi	kelime	grubu	şeklinde	de	olabilir.
  Vay!    Hey!
 Ey Türk Gençliği!  Ey nazlı hilâl!
 Gel ey	dünyâların	Mevlâ’sı,	ey	Leylâ-yı	vicdânım (Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s. 488)
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•	 Ünlem	grubunda	vurgu,	grubun	oluşmasını	sağlayan	ünlem	üzerindedir.
 Ya	Rab, ne onulmaz yaradır şimdiki hâli! (Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s. 486)
 Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın! (Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s. 525)

Ünlem Grubunun İşlevleri
Ünlem grubunun işlevlerini şöyle sıralayabiliriz. 

Ünlem Grubunun Kelime Grupları İçindeki Yeri
Ünlem grubu diğer kelime grupları içinde yer almaz, Bununla birlikte bazı kelime grupları ünlem gru-

bunun isim unsuru olabilir.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! (Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s. 526)
ah ömer haybo (Attilâ İlhan, ben sana mecburum, s. 26)
Ah	biçare	çocuk!	Sen	yerinde	otur.	(Namık	Kemal,	Vatan Yahut Silistre, s.47)
Yok musun ey	adl-i	İlâhî!	(Mehmet Akif Ersoy, Safahat, s. 214)

Ünlem Grubunun Cümle İçindeki Yeri
•	 Ünlem	 grubu	 cümlede	 sadece	 konuşanın	 duruşu	 veya	 duygusu	 ile	

ilgili bilgi vermek üzere yer aldığından cümlenin yargısına etkide bu-
lunmaz. Bu sebeple ünlem grubu cümlenin dışında olmakla birlikte 
anlamın içinde bulunan dil birimidir. Bu sebeple çoğu dilbilimci ta-
rafından cümlede “cümle dışı unsur” olarak nitelendirilir. 

 Ah	beyefendi	ah… (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gönül Bir Yeldeğir-
menidir, s. 170)

 hey allahım (Attilâ İlhan, ben sana mecburum, s. 60)

•	 Ünlem	 grubu	 aktarma	 cümlesi	 olarak	 kullanılmış	 ise	 cümlede	
nesne görevinde kullanılabilir.

	 Seyir	zâbiti	bir	an	duraksayıp	ellerini	iki	yana	sarkıttı	ve	“Evet	paşam”	
diyebildi, “Bir ara kamaranızdaydınız sanki” (İhsan Oktay Anar, 
Amat, s. 157)

•	 Ünlem	grubu	aktarma	cümlesi	olarak	kullanılmış	ise	zarf-fiil	eki	almış	bir	fiille	kullanıldı-
ğında	cümlede	zarf	görevinde	olabilir:	Ünlem grubu cümle içinde eğer aktarma cümlesi du-
rumunda kullanılmışsa ve “diye” gibi zarf-fiil eki almış bir fiil ile kullanılmış ise cümlede zarf 
görevinde kullanılabilir.
General Kladas “Zito	Mustafa	Kemal!” diye fısıldadı. ( Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s. 668)
ya bereket deyip	ıslanıyoruz	(	Attilâ	İlhan,	Ben	Sana	Mecburum,	s.	64)

  

Cümle öğelerini ve keli-
me gruplarını incelerken 
yalnızca ünlem gruplarını 
cümle dışı unsur olarak 
değerlendiriniz. Cümle 
ögelerinin bulunmasında 
sizi zorlayan bazı durum-
larda, öge ile ilişkili olarak 
yükleme doğru soru sorup 
sormadığınızı kontrol edip 
tekrar	 değerlendiriniz.	 Size	
zor görünen cümle ögesini 
hemen cümle dışı unsur 
olarak değerlendirmeyiniz.

dikkat
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EDAT GRUBUNUN YAPISI VE İŞLEVLERİ
Edat, tek başına anlamı olmayan sadece gramer görevi olan dil birimidir. Anlamı olan çekimli kelimelerle 

kullanılır ve onları anlam bakımından destekler. Bu bakımdan edat, ek almayan bir yardımcı kelime unsuru-
dur. Edatlar, ünlem edatları (ünlemler, seslenme, sorma, gösterme, cevap edatları), bağlama edatları (sıralama, 
denkleştirme, karşılaştırma, cümle başı edatları, sona gelen edatlar) ve son çekim edatları olmak üzere üçe 
ayrılır. Bu üç edat türünden son çekim edatları isim unsuru ile bir araya gelerek edat grubunu oluşturur. 

Nurettin	Demir-Emine	Yılmaz,	edat	grubunu,	tamlayan-tamlaman	ilişkisi	bulunmayan	kelime	grupla-
rı	altında	sontakı	grupları	adıyla	sınıflandırmıştır.	(Demir,	N.-	Yılmaz,	E.,	2006,	s.	205).	

Günay Karaağaç, edat grubunu, kısaltma öbekleri başlığı altında isnat, ünlem, sayı öbekleri yanında 
ad-durum veya edat öbekleri başlığı altında (benzerlik durumu öbeği, karşılaştırma durumu öbeği, neden 
durumu öbeği ve sınırlandırma öbeği adları ile ) sıralamıştır. (Karaağaç, 2012, s. 459-467).

Edat grubu: Yalın, yaklaşma, uzaklaşma ve ilgi durumunda bulunan bir ismin bir son çekim edatı ile 
bir araya gelerek oluşan kelime grubudur. 

Edat Grubunun Yapısı
Edat grubunun yapı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. 

•	 Bir	isim	unsuru	ile	bir	çekim	edatının	birleşmesinden	oluşur.
 
 isim	unsuru		 +	 çekim	edatı
 Türk milleti  +  için
 sonsuza   +  kadar

•	 Edat	grubunda	isim	unsuru	yalın	veya	çekim	ekli	olabilir:	İsim unsuru, zamir veya isim olma-
sına ve edatın türüne göre aşağıdaki çekim eklerini ve edatları alabilir. Bu kelime grubunda edatlar 
tek kelimeden oluşur ve kesinlikle ek almaz. 

 isim	unsuru	 +	 hâl	eki		 +	 çekim	edatı	 	 	
 isim unsuru:  İsim unsuru/kelime grubu
 hâl eki:  Yalın hâl, 
    Uzaklaşma hâli:-Dan, 
    Yaklaşma hâli: -A,
    İlgi hâli: -Im. -In/-Un

Ünlem grubunu diğer ke-
lime gruplarından ayırmak 
için nasıl bir yol izleyebiliriz?

Okuduğunuz bir roman 
veya hikâyede ünlem gru-
bu olarak kullanılan kelime 
gruplarının altını çizin.

Bir roman veya hikâyede 
kullanılan ünlem grupları-
nın altını çizerek cümlede 
hangi işlevde kullanıldığını 
yazın.

Öğrenme Çıktısı

1 Ünlem grubunun yapısını ve işlevlerini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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çekim	edatı: (Benzerlik, karşılaştırma, sınırlandırma ve sebep anlamı veren edatlar.) ile, için, gibi, diye, 
dolayı, ötürü, karşılık, rağmen, üzere, başka, gayrı, aşkın, daha, değin, dek, kadar, kere, kez, beri, önce, 
sonra, evvel, doğru, karşı, dair, göre, nazaran 

düne kadar   bundan ötürü  buna karşılık  senden başka
akşama değin  sabaha dek  alışır diye  bitmek üzere
on kere  üç kez   edebiyata dair  ona nazaran
sana rağmen  onun gibi  bundan gayrı  sana göre 
uçak ile  bizden evvel  yüz yıl sonra  sormak için 

•	 Edat	grubu	zamir	ile	kurulmuşsa	zamir	mutlaka	çekim	eki	alır.	Bununla	birlikte	zamirlerin	
edat	grubunda	eksiz	kullanıldığı	da	görülmektedir.	

 Bu gibi bir portrenin ortaya çıkışında haksız yönler de yok değildir. (İlber Ortaylı, Son İmparator-
luk Osmanlı, s. 160)

•	 Edat	grubunda	birden	fazla	isim	unsuru	olabilir.
 kitap, defter, kalem için   yetmiş, yetmiş beş kadar
 senden, benden, ondan başka  gül, yasemin, menekşe gibi

•	 Edat	grubunda	isim	unsuru	cins	isim,	zamir	veya	bir	kelime	grubundan	oluşur.
 bunun gibi on beş, on altı kadar misafir gibi
 senden başka gelip gitsin diye  yeniden doğmuş gibi 

•	 Edat	grubu	cümle	içinde	sıfat	veya	zarf	görevindedir.	
 Yine aynı şekilde Balkanlarda da kolonizasyon faaliyetle-

rinde bulunuldu ama ilk devirde Balkanlar, Selçukluların	
Anadolu’yu Türkleştirmesi gibi Türkleştirilemedi.(İlber 
Ortaylı, Türklerin Tarihi, s. 272)

 Kendi başıma bir sakatlık gelmeden bir ayak önce oradan 
kurtulmak	için	ayağa	kalktım.	(	Aziz	Nesin,	Aziz Nesin’den 
Çocuklara En Güzel Öyküler, s. 96) 

•	 Edat	grubunun	isim	unsuru	cümleden	oluşabilir.
 Maiyet, “O kadar tuz ne olacak?” deyince Hükümdar, “Me-

lik	 köylünün	 bağından	 bir	 elma	 koparıp	 yese,	 kullar	
arkasından	gelip	bütün	ağacı	devirir” diye cevap veriyor. 
(İlber Ortaylı, Türklerin Tarihi, s. 99)

	 Bu	arada,	Tağut’un	verdiği	pırlantalı	yüzükle	yetinmeyen	“Bursalı”	 ise,	paranın	kokusunu	almış	
olmalı	ki,	hemen	her	gün	çıkıp	geliyor	ve	Tağut’a	bir	emri,	bir	isteği	var	mı	diye soruyordu. (İhsan 
Oktay Anar, Suskunlar, s.186)

•	 Edat	grubunda	vurgu	isim	unsuru	üzerindedir:	Edat	grubunda	vurgu	birinci	unsur	olan	isim	unsu-
ru üzerindedir. 

 eskiden beri  hatırım için  okula doğru
	 Çünkü	bölgeye	o	kadar	yoğun	bir	nüfus	getirilmedi.	(İlber	Ortaylı,	Türklerin Tarihi, s. 272)

Edat Grubunun İşlevleri
Edat grubunun işlevlerini şöyle sıralayabiliriz. 

İsim çekim eki alan edatlar, cümlede 
edat görevinde değil isim görevinde 
kullanılırlar: senin gibisi, bu kadarı, 
bizim gibiler vb. 
Pisi pisi gel pisi
Var mı senin gibisi
Gel boynuna bakayım 
Mavi boncuk takayım. (https://blog.
binnazabla.com/pisi-pisi-gel-pisi/ )

dikkat
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Edat Grubunun Kelime Grupları İçindeki Yeri
•	 Edat	grubunda,	isim	unsuru	zarf-fiil	grubu	olabilir.
 Yola çıkalı	beri uyuyor…

•	 Edat	grubu	isim-fiil	grubunun	unsuru	olabilir.
 Haftaya yeniden buluşup görüşmek üzere…
 Bu eğitim sistemini ülkemize uygun bir şekilde yeniden yapılandırmak için…

•	 Edat	grubu	sıfat-fiil	grubunun	unsuru	olabilir.
 Uçağa, bomba	atmak	için	geliştirdikleri	düzeneği	de taktılar. (Turgut Özakman, Şu Çılgın Türk-

ler, s. 363) 

•	 Edat	grubu	sıfat	tamlamasında	tamlayan	unsur	olabilir.	
	 Çok	 kuvvetli	 bir	 adamdı,	 bugünün	 şampiyon	haltercisi	 gibi	 bir	 şeydi. (İlber Ortaylı, Tarihin 

Sınırlarına Yolculuk, s. 179) 

Edat Grubunun Cümle İçindeki Yeri
•	 Edat	grubu	cümlede	zarf	görevinde	kullanılabilir.
	 Yani	Moskova’da	eski	merkezi	devlet	arşivinin	en	önemli	parçaları	çoktan	mikrofilmlerle	Harvard’a	

gitmişti.	(Nilgün	Uysal,	Zaman Kaybolmaz “İlber Ortaylı Kitabı”, s.390)
 Şehlevend gerçekten gücü kuvveti tükenmek derecesinde olduğundan yatağa uzandığı anda bayıl-

mak türünden bir dalgınlıkla kendisinden geçip gitmişti. (Ahmet Mithat, Hüseyin Fellâh, s.271)
 İşte o Hindistan, onun	için	Üçüncü	Dünya	değil	aslında…(Nilgün	Uysal,	Zaman Kaybolmaz “İl-

ber Ortaylı Kitabı”, s.393)
	 Sonuç	olarak	gerek	Numan’ın	ve	gerek	eşi	ve	çocuklarının	afiyetlerini	anlayıncaya	kadar sual-

ler sorup cevaplar aldıktan	sonra, koca Alonzo her defa görmüş	olduğumuz	gibi, bu defa da 
bilgiyi tuhaflık içine katarak aşağıdaki	gibi gönlünden geçenleri söyledi. (Ahmet Mithat, Hasan 
Mellâh, s. 402) 

•	 Edat	grubu	cümlede	yüklem	olarak	kullanılabilir.
 Makine	yağı	için. (Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s. 325)
	 Venedik’teki	tören	ne	içindi?	(Nilgün	Uysal,	Zaman Kaybolmaz “İlber Ortaylı Kitab”ı, s. 403)

Edat grubunu diğer kelime 
gruplarından ayırmak için 
nasıl bir yol izleyebiliriz?

Okuduğunuz bir roman 
veya hikâyede edat grubu 
olarak kullanılan kelime 
gruplarının altını çizin.

Bir roman veya hikâyede kul-
lanılan edat gruplarının altını 
çizerek cümlede hangi işlevde 
kullanıldığını altına yazın.

Öğrenme Çıktısı

2 Edat grubunun yapısını ve işlevlerini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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BAĞLAMA GRUBUNUN YAPISI VE İŞLEVLERİ
Bağlama edatları, küçük dil birliklerini, kelimeleri, kelime gruplarını ve cümleleri şekil veya anlam 

bakımından birbirine bağlayan, onlar arasında irtibat kuran edatlardır. (Ergin, 1986, s. 352). 
 Türkçede temelde bulunmayan bağlama edatlarının büyük çoğunluğu dilimize yabancı dillerden geçmiş-

tir. Türkçe kökenli bağlama edatları ise isim/fiil kökenli kelimelerin donuklaşarak edatlaşması sonucu ortaya 
çıkmıştır. Bağlama grubu, bağlama edatlarından olan sıralama edatları ile kullanıma giren kelime grubudur. 

Bağlama grubu iki ya da daha fazla isim unsurunun bağlama edatları ile şekil veya anlam bakımından 
birbirine bağlanarak sıralanması ile oluşur. Edat iki isim unsuru veya iki kelime grubunun arasına girerek 
görev yapar. Bu kelime grubunun oluşturulmasında sıralama bağlama edatı olan, virgül ya da ve anlamı 
taşıyan edatlar kullanılır: ve, ile, ilâ (-den –e kadar), veya, yahut, ya da, ve de, (dahı). 

ve: Arapça	“ve”	bağlama	edatı,	Farsça	“u”	bağlama	edatı	ile	birlikte	aynı	dönemlerde	ayrı	ayrı	kullanılan	
bu iki edat, eski harfli yazımının ve sesli şeklinin birbirine yakın olmasından ve ünlü uyumundan dolayı 
önce çok şekilli olarak (ve, vu, vü, u, ü) kullanılmış ve zamanla tek şekilli bir kullanıma girerek Türkiye 
Türkçesi dönemine “ve” olarak geçmiştir. 

ile: Sonradan	bağlama	edatı	olarak	kullanılan	bu	edat,	temelde	Türkçe	son	çekim	edatıdır.	“ile”	edatı	
ekleşerek -(y)lA şeklinde de kullanılmaktadır.

ilâ: Arapça köklü bir edattır. İki sayı arasında en küçük ve en büyük arasını ifade eder. 
dahı: Eski Anadolu Türkçesi döneminde bazı örnekler “ve” bağlama edatı görevinde kullanılmış, daha 

sonra kullanımdan kalkmış Türkçe kökenli bir edattır.
 Günay Karaağaç, sıralama söz öbekleri olarak nitelendirdiği bağlama grubunu, bağlama öbek ve cüm-

lesi olarak adlandırmıştır. Bununla birlikte bu kelime grubunu iki alt başlık altında sınıflandırmıştır: 1. 
Sıralayıcı	bağlama	öbek	ve	cümleleri	2.	Açıklayıcı	bağlama	öbek	ve	cümleleri	(Karaağaç,	2012,	s.	478-479).

Bağlama grubunu oluşturan edatlar sıralama, karşılaştırma, denkleştirme, kuvvetlendirme ve bazı cüm-
le başı edatlarıdır. 

Sıralama	edatları:	ve,	ile,	ilâ
Karşılaştırma edatları: ya… ya…, hem… hem…, ne… ne…, dA… dA…, 
Denkleştirme edatları: ya, veya, yahut, veyahut, ya da 
Kuvvetlendirme edatları: …dA, … değil
Cümle başı edatları: fakat, ama
Bağlama	grubu:	İki isim unsurunun veya kelime grubunun şekil ve anlam bakımından bağlama edat-

ları ile birbirine bağlanması ile oluşan kelime grubudur. 

Bağlama Grubunun Yapısı
•	 Bağlama	grubunun	unsurları	birbirine	denk	özellik	taşır.	Bu	kelime	grubunda	asıl	ve	yardım-

cı	unsur	yoktur: Bağlama grupları birbirine benzer şekil ve anlamları bağlar. Bu sebeple bu kelime 
grubundaki unsurlar birbirine denktir. 

	 Ahmet	ve	Fatma	 	 	 Vatan	yahut	Silistre	 	 	 5	ilâ	15
 Bu grupta sıralanan unsurlardan biri eksik olsa da grubun yapısında bozulma olmaz.
 Kitap, defter, kalem, silgi, kalem açacağı ve mürekkep
 Kitap, defter, kalem ve silgi

•	 Bağlama	grubu	yapısı	en	zayıf	kelime	grubudur.	Bu	kelime	grubunda	isim	unsurları	birbirleri	ile	
yer değiştirebilir: Bağlama grubunda, bağlanan unsurlardan sonda olan başa, başta olan sona geçe-
bilir. Bu durumda grubun yapısında ve anlamında bozulma olmaz.

	 Ayşe	ile	Sibel	 	 	 Asya	veya	Avrupa	 	
	 Sibel	ile	Ayşe	 	 	 Avrupa	veya	Asya
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•	 Bağlama	grupları	aynı	zamanda	sıralama	gruplarıdır: Bağlama grubu tek edat ile ya da daha faz-
la edat kullanılarak oluşturulabilir. Tek edatlı kelime gruplarında bağlama edatı iki isim unsurunun 
ortasında bulunur. 

	 isim	+	bağlama	edatı	+	isim

	 Sait	Faik	ve	Orhan	Veli	 	 	 Orhan	Seyfi	ile	Faruk	Nafiz

	 Çok	edatlı	kelime	gruplarında	sıralanan	isim	unsurlarının	arasında	aynı	türden	bağlama	edatı	yeri-
ne virgül konur ve son iki isim unsuru arasında “ve” bağlama edatı kullanılır. 

 isim	unsuru	+	bağlama	edatı	(virgül)	+	isim	unsuru	+	bağlama	edatı	(virgül)+	isim	unsuru	+	
bağlama	edatı	(virgül)	+	isim	unsuru	+	bağlama	edatı	+	isim	unsuru

	 Faruk	Nafiz,	Enis	Behiç,	Orhan	Seyfi,	Yusuf	Ziya	ve	Halit	Fahri

Bağlama gurubu edatı olan “ve” Türkçe cümle yapısında cümle başında 
kullanılmaz.	Batı	edebiyatında	İncil’deki	cümle	yapısından	hareketle	kul-
lanılan cümle başı “ve” bağlama edatının Türkçe yazımda kullanımı yanlış 
olmasına rağmen örneklerine rastlanır hâle gelmiştir. 

•	 Sıralanan	 isim	unsurlarından	bağlama	 edatı	 alan	 son	 iki	 isim	
unsurunda	bazen	anlamı	pekiştirmek	için	“ve	de”	bağlama	biçi-
mi kullanılabilir. 

 ablam, kardeşim ve de annem papatya, menekşe, gül ve de orkide

•	 “ama”,	“fakat”	gibi	bazı	cümle	başı	edatları	da	bağlama	grubu	oluşturabilir.
 küçük ama güzel   parasız fakat onurlu

•	 “değil”	isim	bildirmesi	de	kuvvetlendirme	fonksiyonu	ile	bağlama	grubu	oluşturur.	
 siyah değil sarı   yorgan değil bataniye

•	 Bazı	bağlama	edatları	tekrarlanarak	edat	grubu	oluşturabilir.	Bu	durumda	bu	tür	edatlar	
isim unsurunun başına veya sonuna getirilerek tekrar edilir: hem… hem…, ne… ne…, …. 
dA… dA, ya… ya…, ister… ister…, …mI/mU …mI/mU, gerek… gerek…, kâh… kâh…, …
olsun …olsun, bir… bir…, bir… bir de…,bazen… bazen… gibi sıralama edatları da bağlama 
grubu oluşturur. 

 hem ben hem sen ( ben ve sen)  ister ben ister sen (ben veya sen)
 ben mi sen mi (ben ya da sen)   ya ben ya sen ( ben veya sen)
 gerek sen gerek ben ( sen veya ben)  ben de sen de (ben ve sen)

•	 Bağlama	grubunu	oluşturan	bazı	edatlar	kendinden	önceki	isim	unsuruna	bağlanırken	ünlü	
uyumuna girerler. 

	 Ersin	de	Hasan	da		 	 Sibel	mi	Oğuz	mu
	 Menekşe’yle	Ezel	 	 	 Fatma’yla	Ahmet

•	 Bağlama	grubunu	oluşturan	isim	unsurlarının	biri	ya	da	tamamı	farklı	kelime	gruplarından	
oluşabilir.

 bir siyah kapı ve metal bir kapı kolu
	 Akın	Gürbüz	Paşa	ile	Doktor	Nevin	Hanım

“ve” bağlama edatını kesin-
likle cümle başında kullan-
mayın.

dikkat
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•	 Bağlama	grubunda	vurgu	bu	grubu	oluşturan	unsurlar	üzerindedir.
 ya istiklâl ya ölüm  olmak ya da olmamak
 halı ile kilim   nehir, deniz ve okyanus

Bağlama Grubunun İşlevleri
Bağlama grubunun işlevlerini şöyle sıralayabiliriz. 

Bağlama Grubunun Kelime Grupları İçindeki Yeri
•	 Bağlama	grubunun	ilk	isim	ögesi	unvan	grubu	olabilir.
 O	 ise,	 sahnedeki	masada	 yer	 alan	Kızılay	Kadınlar	Kolunun	Başkanı	Zehra	Müfit	Hanım	

ile	Belediye	Başkanı	Kütükçüzade	Ali	Bey’in	eşi	Cazibe	Hanım’ın	arasında	oturuyordu.	(	Turgut	
Özakman, Şu Çılgın Türkler, s. 50)

•	 Bağlama	grubu,	isim	tamlamasının	tamlayan	unsuru	olabilir.
	 Bu	adam	kıyıdan	Valetta’ya	kadar	bütün	köylerin	yerlerini	ve	adlarını,	diğer	Malta	kulelerinin	

yerlerini	ve	adam	sayısını,	devriye	günlerini	ve	saatlerini	Kırbaç	Süleyman’a	bir	bir	anlatmıştı.	
(İhsan Oktay Anar, Amat, s. 149)

•	 Bağlama	grubu	sıfat	tamlamasının	isim	unsuru	olabilir.
 Binânın yanında hepsi de paslı	amonyak	tuzu	ve Hint yağı varilleri ile, daha bir ay önce boşaltıl-

dığı belli olan, üzerlerinde “diaminohexane, decanedioic acid” gibi tuhaf şeyler yazılı, daha yeni ve 
boş variller gördü. ( İhsan Oktay Anar, Yedinci Gün, s. 134)

•	 İyelik	grubunun	tamlanan	unsuru	bağlama	grubu	olabilir.
 Onun kitabı	ve	defteri yoktu.

•	 Ünlem	grubunun	isim	unsuru	bağlama	grubu	olabilir.
 Ey, mavi	göklerin	beyaz	ve	kızıl	süsü!..	(Arif	Nihat	Asya,	Bayrak,	http://www.sezgiler.com/siir/

arif-nihat-asya/bayrak-siiri-sozleri-ey-mavi-goklerin-beyaz-ve-kizil-susu-692.html, 4. 09.2017).

•	 Sıfat	tamlamasında	sıfat	unsuru	bağlama	grubu	olabilir.
 Uzun	ve	 simsiyah	saçları, yolunarak hilâle benzetilmiş ince kaşlarıyla köçek, meyhanede dem-

lenenlere göz süzüyor, ona buna gerdan kırıyor, güzelliği ve kıvraklığıyla ahaliyi mest ediyordu. 
(İhsan Oktay Anar, Amat, s.17)

 O gece dolunay kasvetli bulutların arkasında kaybolsa da Galata semti karanlığa boğulmadı; çünkü 
her ne kadar taş binaların kapkara mahzenlerindeki çifte asma kilitli demir kasalar içinde olsalar 
bile, Venedik	dukası,	Macar	zolotası	ve	filorinlerden	ibaret	yüz	binlerce	altından	yayılan	uğur-
suz	ve	sapsarı	nur,	aç	ve	asla	doymayacak	gözleri	aydınlatmaya, katı	ve	soğuk	kalpleri ısıtmaya 
devam ediyordu.(İhsan Oktay Anar, Amat, s. 10)

•	 Edat	grubunun	isim	unsuru	bağlama	grubu	olabilir.
 Anneme,	ablama	ve	bana	göre bu yol doğruydu.
 O güne ve o ana kadar Diyavol Paşa Hazretlerini kamarasında bilen mürettebat, bu şahsın gemide 

birdenbire nasıl peyda olduğuna elbette ki şaşmayacaktı. (İhsan Oktay Anar, Amat, s. 154)
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•	 Birleşik	fiilin	isim	unsuru	bağlama	grubu	olabilir.
 Bir ev arıyorum, temiz	ve	ferah	olsun.
 İşimiz bilgiyi net ve görünür kılmaktır.

•	 İsim	tamlamasında	tamlayan	olarak	kullanılabilir.	
	 Engin’in	ablası ve abisi geldi.

Bağlama Grubunun Cümle İçindeki Yeri
Bağlama grubu, cümlede isim, sıfat ve zarf görevlerinde kullanılır. 

•	 Bağlama	grubu	cümlede	özne	görevinde	kullanılabilir.
 O modern Rusya ve Türkiye bu yoğun tarihi yoğun bir şekilde araştırmayı ve öğrenmeyi becere-

memektedirler. (İlber Ortaylı, Son İmparatorluk Osmanlı, s. 198)
 M.	Kemal	Paşa	 ve	davetliler	Belediyenin verdiği öğle yemeğine katıldılar. ( Turgut Özakman, 

Cumhuriyet Türk Mucizesi, s.256)

•	 Bağlama	grubu	cümlede	nesne	görevinde	kullanılabilir.
 Çünkü fazla mal üretimi, rekabet ve yıkım getirir. (İlber Ortaylı, Son İmparatorluk Osmanlı, s. 104) 
 Sırılsıklam olmuş ayakkabılarını ve ardından da çoraplarını çıkardı. (İhsan Oktay Anar, Galîz 

Kahraman, s. 73)
 Antlaşmaları ve savaşları reddedemezsiniz: bunlar ulusları oluşturur. (İlber Ortaylı, Son İmpara-

torluk Osmanlı, s. 35)

•	 Bağlama	grubu	cümlede	yer	tamlayıcısı	görevinde	kullanılabilir.
 Geçen	asırda	ve	bu	asrın	başında mesela Mardin, Diyarbakır gibi bölgelerdeki köylere bakarsanız, 

bunu görürsünüz. (İlber Ortaylı, Son İmparatorluk, Osmanlı, s. 84)
	 Sübyan	mektebini	vakfeden	kimselerin	çoğu,	onun	yanındaki	bir	mescit	ve	mezarlıkta	medfun-

dur. ( İlber Ortaylı, Son İmparatorluk Osmanlı, s. 108)

•	 Bağlama	grubu	cümlede	zarf	görevinde	kullanılabilir.
 Medeniyet tarihi, derin	elektrik	mühendisleri,	derin	nöroşirurji	profesörleri,	derin	makina	ta-

sarımcıları,	derin	ilâç	mucitleri,	Atlantik’i	geçen	derin	tayyâre	pilotları	derin	kutup	kâşifleri,	
derin	ağır	sıklet	boksörler	ve	derin	maratoncularla doluydu. (İhsan Oktay Anar, Galîz Kahra-
man, s.48)

 Bir münevvere yaraşmayacak şekilde paltosu	ve	kaşkolu	olmadığından, gecenin soğuğu kemik-
lerine, hele hele omuriliğine işliyor, belkemiği işte bu yüzden sızım sızım sızıldadığından, sancı 
kalçasına vuruyor ve aksaya aksaya yürüyordu. 

•	 Bağlama	grubu	cümlede	yüklem	görevinde	kullanılabilir.
	 Nefes	alma	suretiyle	beslenmemiz	bedava	ve	yorgunluksuzdur.	(Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ben 

Deli miyim, s.96).
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Bağlama grubunu diğer ke-
lime gruplarından ayırmak 
için nasıl bir yol izleyebiliriz?

Okuduğunuz bir roman 
veya hikâyede bağlama gru-
bu olarak kullanılan kelime 
gruplarının altını çizin.

Bir roman veya hikâyede 
kullanılan bağlama grupla-
rının altını çizerek cümlede 
hangi işlevde kullanıldığını 
altına yazın.

Öğrenme Çıktısı

3 Bağlama grubunun yapısını ve işlevlerini açıklayabilme

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

KELİME	 GRUPLARINI	 NASIL	 TASNİF	
EDELİM?

………………………
Kelime gruplarını “kuruluşlarına göre “tasnif 

etmek gerekli midir?
Dilbilgisinin bütün bölümlerinde (fonetik, 

morfoloji, semantik) ayrıntılı tasnifler yapılmış ol-
masına rağmen, sözdiziminde cümleler üzerinde 
yoğunlaşılmış, çoğunlukla cümle türleri üzerinde 
durulmuş, cümlenin kuruluşu hakkında detaylı in-
celemeler yapılmış, her nedense kelime gruplarını 
“kuruluşlarına göre” tasnif etmede fazla gayret sarf 
edilmemiştir. Buna karşılık bazı dilbilgisi kitapla-
rında rastlanan tasniflerde ise, “kuruluş” yerine “ke-
lime gruplarının cümlede aldıkları görev”in veya 
“kalıplaşma”nın dikkate alındığı görülmektedir.

Belki de bunun sebebini başka yerde aramak 
gerekir:
1 İlk olarak kelime grupları yargısız anlatımlar 

olduğu için, cümle ele alınmış fakat kelime 
grupları gözden kaçmış olabilir.

2. Kelime gruplan cümlede mutlaka bir öğenin 
bünyesi içinde bulunmak zorundadırlar.

 Dolayısıyla cümledeki görevleri itibariyle 
dikkate alınmış , “yapıları” önemsenmemiş 
olabilir.

3.	 Zaten	her	bir	kelime	grubu	için	bir	adlandır-
ma vardır. (İsim tamlaması, sıfat tamlaması 
vb) Bunları yeniden ortak “kuruluş” özellik-
lerine göre gruplandırarak anlatmak gerekli 
görülmemiş olabilir.
İlk olarak, cümlenin yapı taşları anlamlı kelime-

ler, görevli kelimeler ve ekler değil, kelime grupla-
rıdır. Bu sebeple kelime grupları tasnif edilmelidir. 
İkinci olarak, dilbilgisi konularını gruplandırarak 
anlatmak, zıtlıkları ve benzerlikleri daha açık olarak 

görmemizi ve göstermemizi sağlayacaktır. Üstelik 
Türkçe dilbilgisindeki hemen her konu - birbirinden 
farklı şekillerde olsa da - tasnif edilmişken, kelime 
gruplarını da yapılarına(kuruluşlarına) göre sınıflan-
dırmak yararlı olacaktır.

Tasnif	yolları	neler	olabilir?
Kelime grupları, dilbilgisinin diğer alanla-

rındakine benzer yollarla tasnif edilebilir. Keli-
me grupları: Kuruluşlarına göre, Kullanımlarına 
göre, Kelime türlerine göre, Kalıplaşmış olup ol-
mamasına göre tasnif edilebilir.

Türkçe sözdizimi ile ilgili bazı kaynaklarda 
kelime grupları hiç tasnif edilmeden rastgele anla-
tılmışken; bazılarında ise, çeşitli gruplar, bölüm-
ler,	sınıflar	altında	ele	alınmıştır.	Söz	konusu	tas-
niflere dikkatlice bakılınca bunlarda da - hemen 
hemen- ortak denilebilecek bir özellik dikkati 
çekmektedir: Bu birkaç tasnife esas alınan “ölçüt-
ler” belirsizdir. Bu tasniflerde “aynı bölüm”de yer 
alan kelime gruplarını oluşturan öğelerin, bazen 
görevine bazen türüne bazen de anlamına bakıla-
rak seçildiği anlaşılmakta; buna karşılık yine de 
aynı grupta ele alınmış oldukları görülmektedir. 
Böylece dikkatler farklı konular (görev, tür, an-
lam) üzerine çekilmekte, Türkçe söz dizimindeki 
kelime gruplarının karakteristiklerini tanımada 
çeşitli zorluklar ortaya çıkmaktadır.

Konuya bu açıdan yaklaşınca, kelime grupla-
rını “kuruluş” bakımından tasnif etmek bir ihti-
yaç haline gelmektedir. “Kuruluş” sözü ile kelime 
gruplarının kendi iç kurallarına bağlı olarak işle-
yen mekanizma kastedilmektedir.

..........
Kaynak: Halil İbrahim Usta (2007). İstan-

bul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili 
ve Edebiyatı Kongresi UTEK2007, s. 413-421. 
(Kısaltılmıştır.)

araştırmalarla 
ilişkilendir
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1 Ünlem grubunun yapısını ve 
işlevlerini açıklayabilme

Ünlem Grubu
Ünlemler, duyguların ya da doğada insan sesi dışındaki seslerin 
yansımalarıdır. “ İfadeleri ses yapılarına dayanır. His ve heye-
canlarla tabiattaki seslerin ses halindeki tezahürleridir. Ünlem 
özelliğindeki kelimeler bir isim unsuru ile birlikte kullanıldık-
larında ünlem grubu oluşur. Ünlem grubu diğer kelime grup-
ları içinde yer almaz, Bununla birlikte bazı kelime grupları 
ünlem grubunun isim unsuru olabilir. Ünlem grubu aktarma 
cümlesi olarak kullanılmış ise cümlede nesne görevinde kulla-
nılabilir. Ünlem grubu aktarma cümlesi olarak kullanılmış ise 
zarf-fiil eki almış bir fiille kullanıldığında cümlede zarf göre-
vinde olabilir.

2 Edat grubunun yapısını ve 
işlevlerini açıklayabilme

Edat Grubu
Edat, tek başına anlamı olmayan sadece gramer görevi olan dil 
birimidir. Anlamı olan çekimli kelimelerle kullanılır ve onları 
anlam bakımından destekler. Bu bakımdan edat, ek almayan 
bir yardımcı kelime unsurudur. Edatlar, ünlem edatları (ün-
lemler, seslenme, sorma, gösterme, cevap edatları), bağlama 
edatları (sıralama, denkleştirme, karşılaştırma, cümle başı 
edatları, sona gelen edatlar) ve son çekim edatları olmak üzere 
üçe ayrılır. Bu üç edat türünden son çekim edatları isim un-
suru ile bir araya gelerek edat grubunu oluşturur. Edat gru-
bunda, isim unsuru zarf-fiil grubu olabilir. Edat grubu isim-
fiil grubunun unsuru olabilir. Edat grubu sıfat-fiil grubunun 
unsuru olabilir. Edat grubu sıfat tamlamasında tamlayan un-
sur olabilir. Edat grubu cümlede zarf görevinde kullanılabilir. 
Edat grubu cümlede yüklem olarak kullanılabilir.
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3 Bağlama grubunun yapısını ve 
işlevlerini açıklayabilme 

Bağlama Grubu
Bağlama edatları, küçük dil birliklerini, kelimeleri, kelime 
gruplarını ve cümleleri şekil veya anlam bakımından birbiri-
ne bağlayan, onlar arasında irtibat kuran edatlardır. Türkçede 
temelde bulunmayan bağlama edatlarının büyük çoğunluğu 
dilimize yabancı dillerden geçmiştir. Türkçe kökenli bağlama 
edatları ise isim/fiil kökenli kelimelerin donuklaşarak edatlaş-
ması sonucu ortaya çıkmıştır. Bağlama grubu, bağlama edatla-
rından olan sıralama edatları ile kullanıma giren kelime grubu-
dur. Bağlama grubunun unsurları birbirine denk özellik taşır. 
Bu kelime grubunda asıl ve yardımcı unsur yoktur. Bağlama 
grubu yapısı en zayıf kelime grubudur. Bu kelime grubunda 
isim unsurları birbirleri ile yer değiştirebilir. Bağlama grupları 
aynı	zamanda	sıralama	gruplarıdır.	Sıralanan	 isim	unsurların-
dan bağlama edatı alan son iki isim unsurunda bazen anlamı 
pekiştirmek için “ve de” bağlama biçimi kullanılabilir. “ama”, 
“fakat” gibi bazı cümle başı edatları da bağlama grubu oluştura-
bilir. “değil” isim bildirmesi de kuvvetlendirme fonksiyonu ile 
bağlama grubu oluşturur. Bazı bağlama edatları tekrarlanarak 
edat grubu oluşturabilir. Bu durumda bu tür edatlar isim un-
surunun başına veya sonuna getirilerek tekrar edilir. Bağlama 
grubunu oluşturan bazı edatlar kendinden önceki isim unsuru-
na bağlanırken ünlü uyumuna girerler. Bağlama grubunu oluş-
turan isim unsurlarının biri ya da tamamı farklı kelime grupla-
rından oluşabilir. Bağlama grubunda vurgu bu grubu oluşturan 
unsurlar üzerindedir. Bağlama grubunun ilk isim ögesi unvan 
grubu olabilir. Bağlama grubu, isim tamlamasının tamlayan 
unsuru olabilir. Bağlama grubu sıfat tamlamasının isim unsu-
ru olabilir. İyelik grubunun tamlanan unsuru bağlama grubu 
olabilir. Ünlem grubunun isim unsuru bağlama grubu olabilir. 
Sıfat	 tamlamasında	 sıfat	unsuru	bağlama	grubu	olabilir.	Edat	
grubunun isim unsuru bağlama grubu olabilir. Birleşik fiilin 
isim unsuru bağlama grubu olabilir. İsim tamlamasında tamla-
yan olarak kullanılabilir. Bağlama grubu cümlede özne, nesne, 
yer tamlayıcısı, zarf tümleci ve yüklem görevinde kullanılabilir.
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1  “Beni bağışladığınızı kanıtlamak için kiraz-
larımı almanız gerekir.” cümlesindeki edat grubu 
hangi cümle ögesi olarak kullanılmıştır?
A.	 Zarf	 B.	 Yer	tamlayıcısı
C. Özne D. Yüklem
E. Belirtili nesne

2  Aşağıdaki çeldiricilerde verilen bilgilerden 
hangisi	yanlıştır?
A. Bağlama grubu cümlede özne görevinde kulla-

nılabilir.
B. Bağlama grubunun vurgusu ilk ismin üzerindedir.
C. Bağlama grubu cümlede zarf görevinde kulla-

nılabilir.
D. Bağlama grubu cümlede nesne görevinde kul-

lanılabilir. 
E. Bağlama grubu ikiden fazla isimden meydana 

gelebilir.

3  Aşağıdaki çeldiricilerden hangisi bağlama 
grubu değildir?	
A. Bizde “resmi tarih” dediğiniz de “alternatif ta-

rih” dediğiniz de birbirinden farksız. 
B. Pratik bilgilerle donanmış, kısa ve iyi yazan, ya-

zısıyla ve davranışıyla geniş kitleye hitap edebi-
lecek bir karakterde yetiştirilmesi lazımdı.

C.	 “Orhan	Bey”	mi,	“Sultan	Orhan	Gazi”	mi;	bu	
tartışmalıdır

D. Ahmet olsun, Ezel olsun bize çok yardımcı oldular.
E. Mikrofilmle taşınan belgeler bir kütüphanede 

toplandı.

4  Aşağıdaki çeldiricilerden hangisi bir ünlem 
grubu değildir?
A. A benim güçlü oğlum.
B. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü.
C. Akşam bize gelsene…
D.	Çocuklarla	büyüklere	virüs	bulaşmış.
E. Ey Türk istikbalinin evladı.

5  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bağlama 
grubu cümlede nesne görevindedir?
A.	 Umay	Hanım	ve	Asım	Bey’e	bu	makamı	uygun	

değildi.
B.	 Umay	Hanım	ile	Asım	Bey’den	makam	konu-

sunda bilgi almak istiyordu.
C. Umay Hanım ve Asım Bey bu makama uygun 

görüldüler.
D.	Müjde	Hanım	ve	Asım	Bey’i	makamında	ziya-

ret etmek istiyordu.
E.	 Umay	Hanım’dan	başka	Asım	Bey	de	bu	maka-

ma adaydı.

6  Aşağıdakilerden hangisi cümlede bir duruş ve 
duygu belirten kelime grubudur?

A. Bağlama grubu
B. Unvan grubu
C. Ünlem grubu
D. Edat grubu
E. Birleşik isim grubu 

7  Aşağıdakilerden hangisi cümlenin bir ögesi 
değildir?

A. Ünlem grubu 
B. Unvan grubu 
C. Bağlama grubu
D. Edat grubu
E. Birleşik isim grubu

8  Aşağıdaki çeldiricilerden hangisi edat grubu 
değildir?

A. Akşamdan sonra
B. Bunun gibisi
C. Düne kadar
D. Kitaba göre 
E.	 Size	kadar

9  Aşağıdakilerden hangisinde bağlama grubu 
yüklemdir?

A. Annemle babam yarın gelecek.
B. Bu evin geçimini annem ve babam sağlar.
C. Babam ve annemin hayatı yazılmaya değer.
D. Bu kitap annemle babama geldi.
E. Bu kitabın konusu annem ve babamdır. 

10  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde edat gru-
bunun bir özelliğidir?

A. Edat grubunda vurgu, grubu oluşturan unsur 
üzerindedir. 

B. Edat grubu cümlede zarf olarak kullanılmaz.
C. Edat grubu çekim eki almaz. 
D. Edat grubu bir edat ve bir isim/kelime grubun-

dan meydana gelir. 
E. Edat grubu cümlede cümle dışı unsur olarak 

yer alır.
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Edat Grubunun Cüm-
le İçindeki Yeri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Ünlem Grubunun İşlev-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Bağlama Grubunun Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Bağlama Grubunun Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Bağlama Grubunun Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Ünlem Grubunun İşlev-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Unvan Grubunun Yapı-
sı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Bağlama Grubunun İş-
levleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Bağlama Grubunun İş-
levleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Edat Grubunun Yapısı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D
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Araştır Yanıt
Anahtarı

6

Araştır 1

Ünlem Grubu: Ünlem grubu diğer kelime gruplarından seslenme ve duygu 
belirten edatların kullanılması yolu ile ayrılabilir. Bununla birlikte cümlede 
yargı belirtmeyen bir unsur olduğu için ünlem grubu herhangi bir cümle öge-
sini karşılamaz cümle dışı unsur olarak adlandırılır.

Araştır 2

Edat grubu: Bir edat ve bir isim, zamir veya kelime grubunun bir araya gel-
mesi ile yapılır. Edat grubunu oluşturan zamirler ek aldıkları gibi bazen eksiz 
de kullanılabilirler. Bununla birlikte 3. teklik ve çokluk şahıslarda edat iyelik 
eki almışsa cümlede isim görevine geçer: senin gibisi, onun gibileri vb.

Araştır 3
Bağlama edatları ve isim unsurlarının yan yana gelmesi ile oluşan bu kelime 
grubunu diğer kelime gruplarından ayırt etmek için bağlama veya sıralama 
edatlarının bulunduğu yapıları ayırt etmek yeterlidir.
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Bölüm 7

Birleşik İsim Grubu ve Unvan Grubu

Anahtar Sözcükler: • Birleşik İsim Grubu • Unvan Grubu
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Birleşik İsim Grubunun Yapısı ve İşlevleri
1 Birleşik isim grubunun yapısını ve 

işlevlerini açıklayabilme 2
Unvan Grubunun Yapısı ve İşlevleri
2 Unvan grubunun yapısını ve işlevlerini 

açıklayabilme
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GİRİŞ
Bu bölümde, birden fazla kelimeden oluşarak 

cümlede tek ögeyi karşılayan kelime gruplarından 
birleşik isim grubu ve unvan grubu üzerinde duru-
lacaktır. Bu iki kelime grubunun yapısı ve özellik-
lerine geçmeden önce dilde neden kelime grupları-
na ihtiyaç duyulur ve kelime grubu nedir soruları 
kısaca cevaplanacaktır. Daha sonra da sözü edilen 
kelime gruplarının tanımları, yapıları ve özellikleri 
ile ilgili bilgi verilerek metinlerden alınmış örnekler 
üzerinde durulacaktır.

Yukarıdaki fotoğrafta odaklanması hedeflenen 
nesnelerin net ve ayrıntılı bir şekilde gösterilebil-
mesi için gereken en önemli unsur ışıktır. Benzer 
şekilde dilde iletilmesi hedeflenen anlamın net ve 
ayrıntılı bir şekilde ifade edilebilmesi için gereken 
en önemli unsur da kelimedir.

Dilin gerçek dünyanın bir yansıması ola-
rak anlam bulduğu saymaca (bkz. Karaağaç, 
2012: 46) dil dünyası nesneyi veya onun duru-
munu/hareketini işaret eden bir yapıya sahiptir. 
Wittgenstein’in (bkz. Cevizci, 2012: 1096-1097) 
“Anlamın Resim Kuramı” olarak anılan yaklaşı-
mına göre düşünmeyi olanaklı hale getiren ve bi-
rer düşünce nesnesi olan resimler, olgusal ilişkileri 
yansıtan kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşur ve 
dil ile temsil ettiği şey arasındaki aynılıktan do-
layı dilin olgu hakkındaki aktarımına izin verir. 
(Özsoy, 2005, s. 148-149)

Dil ve dünya arasındaki ilişkinin kurulabilmesi, 
insan zihnine yansıyan resmin dildeki kelimeler yo-
luyla ifade edilmesi anlamına gelmektedir. Bunun-
la birlikte bir dildeki kelimeler genellikle anlam 
ayrıntılarının verilebilmesi için yeterli sayıda ve ni-
telikte olmayabilir. Bu nedenle, eksik ifade edilmiş 
anlam unsurları, zihinde hedeflenen resmi bulanık 
yansıtır ve iletişim belirsizleşerek eksik kalır.

Anlam dünyasındaki netliği sağlamak için keli-
melerin bir araya gelerek oluşturdukları gramer bir-
liklerinden yararlanırız. Bu gramer birliklerinden 
biri de kelime gruplarıdır. Bir sözlük unsurunun 
tek başına bir anlamı karışlayamadığı durumlarda 
bu anlamı karşılamak üzere iki ya da daha fazla ke-
lime yan yana gelerek kelime gruplarını oluşturur. 
Cümle içinde tek ögeyi karşılayan ve kelime grup-
ları içinde tek kelimeye denk olan bu dil birimi yar-
gı bildirmez (Deny, 2012).

Kelime grubu: İki veya daha fazla kelimenin 
bir araya gelerek oluşturduğu, tek kelimeye denk 
olan ve yargı bildirmeyen gramer birimidir. 

BİRLEŞİK İSİM GRUBUNUN 
YAPISI VE İŞLEVLERİ

Bir nesneye ad vermek için bazen tek kelime 
yeterli olmaz. Benzer veya ortak niteliğe sahip 
nesneleri birbirinden ayırmak, ayırıcı özelliklerine 
göre isim vermek ve onu ayrı kılmak gerekir. Özel 
isimler, ayırıcı özellik taşıyan isimler, tek kelime ile 
karşılanamadığında iki veya daha fazla ismin bir 

Resim 7.1 Yukarıdaki fotoğrafta ışık, nesneleri tam 
olarak yansıtamadığı için anlaşılması zor bir görüntü 

ortaya çıkmıştır. 

Kaynak: Fotoğraf: Şükran Tunç, 1. Jet Ana Üssü Türk 
Yıldızları Gösterisi, Eskişehir, 2014.

Resim 7.2 Yukarıdaki fotoğrafta ışık, nesneleri tam 
olarak yansıttığı için görüntünün ne olduğu açık bir 

şekilde anlaşılmaktadır.

Kaynak: Şükran Tunç, 1. Jet Ana Üssü Türk Yıldızları 
Gösterisi, Eskişehir, 2014.
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araya gelmesiyle bir varlığı karşılayabilir. Birleşik isim grubu cins isimlerin anlam boşalması yoluyla yeni 
bir varlığa ad olması ile ve bu adların yan yana gelmesiyle oluşur. 

Birleşik isim grubu: Birleşik isim grubu, iki veya daha fazla ismin yan yana gelerek bir varlığa/nesneye 
özel bir ad olmasıdır. 

Birleşik İsim Grubunun Yapısı
•	 En az iki ismin birleşmesiyle oluşur: Birleşik isim grubu en az iki isimden oluşmakla birlikte üç 

ya da daha fazla isimden de oluşabilir. Bu isimler genel olarak özel isim olarak adlandırdığımız kişi 
adlarıdır. 

Yavuz Sultan Selim Muharrem Ergin  Yunus Emre  

•	 Birleşik	 isim	grubunu	oluşturan	unsurların	 tamamı	özel	 isimdir:	Birleşik isim grubu, isim 
soylu kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Nadiren sıfat, unvan ve akrabalık bildiren unsurlar birleşik 
isim grubunu ilk unsuru olabilir. 

 Karaağaç bu kelime grubunu “Özel ad öbeği” başlığı altında unvan grubu ile birlikte sınıflandır-
mıştır. (Karaağaç, 2012, s. 481)

 Özel isim + Özel isim + Özel isim +….  

 Zeynep Korkmaz   Leyla Karahan

•	 Bütün	kişi	isimleri	birleşik	isim	grubundan	oluşmuştur:	Ad ve soyadından oluşan bütün kişi 
isimleri birleşik isim grubudur. Başka bir deyişle bütün birleşik isim grupları da kişi ismidir. 

 Mehmet Akif Ersoy  Halide Edip Adıvar

•	 Birleşik	isim	grubunu	oluşturan	unsurlar	ek	almaz:	Birleşik isim grupları bir araya gelişleri sırasın-
da çekim eki almaz. Çünkü bu grubun yapısı kelimelerin yan yana gelmesi esasına dayanmaktadır. 

 Oğuz Kağan   Banu Begüm   Sibel Kumsal

•	 Birleşik	 isim	 grubu	 tamlama	 özelliği taşımaz: 
Birleşik isim grubu tamlama özelliği taşımaz, sa-
dece ad özelliği taşıyan yalın isimlerin yan yana 
gelmesi ile oluşur. Jean Deny bu tür kelime grup-
larını “yanaşmalık öbekler” (Deny, 2012, s. 657), 
Nurettin Demir-Emine Yılmaz ise “tamlayan-tam-
lanan ilişkisi bulunmayan kelime grupları” şeklin-
de nitelendirmiştir. (Demir-Yılmaz, 2006, s. 205).

 Mehmet Ali Can Parlak    Işın Göksu Yerlikaya

•	 Birleşik	isim	grubu	bir	unvan	grubu	gibi	görü-
nebilir:

 Çaka Bey     Evliya Çelebi

Birleşik isim grupları ile unvan gruplarını birbi-
rinden ayırt etmeye dikkat ediniz. Birleşik isim 
grubu haline gelmiş kelime gruplarında unvan 
unsurunu çıkardığınızda özel isim unsurunda 
anlam bakımından eksilme meydana gelir, un-
van gruplarında ise unvan unsurunu çıkardığı-
nızda birleşik isim unsurunun anlamında eksil-
me olmaz. Evliya Çelebi birleşik isim grubundan 
“Çelebi” ismini çıkarırsanız Evliya kelimesi artık 
Evliya Çelebi’yi işaret etmez. Bununla birlikte 
Ahmet Hikmet Yüzbaşı unvan grubundan “yüz-
başı” unvanını çıkardığımızda Ahmet Hikmet 
birleşik isim grubunda kişi ismini işaret etme 
anlamında bir eksilmesi olmaz. 

dikkat
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•	 Birleşik	isim	grubunun	bir	unsuru	kalıplaşmış	bir	
sıfat	tamlamasından	oluşmuş	olabilir:	Sıfat tamla-
maları birleşik isim grubu yapmaya elverişli bir kelime 
grubudur. Birleşik isim grubunda tamlanan unsuru 
özel isim olan sıfat tamlaması görünümündeki kelime 
grupları zamanla kalıplaşarak birleşik isim grubuna 
dönüşürler.

	 	 Dördüncü	Murat Tatavlalı	Mahremî
	 	 Karatekinlerden	Murat Harunların Dinç
	 	 Hacıvahitlerin Lütfü Bilâlllerin Nuriye 
•	 Birleşik	isim	grubunun	unsurlarından	biri	birleşik	

kelimeden oluşmuş olabilir: Birleşik isim grupla-
rının bir veya daha fazla unsuru birleşik kelimeden 
oluşmuş olabilir.

 Mustafa Kemal Atatürk	 	 Baybars	Ataizi

•	 Birleşik	isim	grubunun	bir	unsuru	belirtisiz	 isim	
tamlamasından	oluşmuş	olabilir:	Özel isim yapmaya elverişli kelime gruplarından biri olan isim 
tamlaması birleşik isim grubunun bir veya daha fazla unsurunu oluşturabilir. 

	 Bahtıgül	Çamdibi	 Vasıf  Baharyeli  Yazgülü Mutlu

•	 Birleşik	isim	grubunun	bir	unsuru	herhangi	bir	kelime	grubundan	oluşmuş	olabilir.

	 Bahtıgür	Mutlu  Atam	Oğuz Erkara  Benli	Sultan Yıldırım
	 Mihrimah	Sadegül Tuna Ezel Erenoğlu   Fatma Elmakasta	 	
 Gözde	Geçkalan	 	 Yazgülü	Yetişir

•	 Birleşik	isim	grubunun	bir	unsuru	bir	cümleden	oluşmuş	olabilir:	Birleşik isim grubunun bir 
ya da daha fazla unsuru cümle değeri taşıyan bir kelimeden oluşmuş olabilir.

 Hüdaverdi	Durmaz    Lütfi Allahverdi	 
 Nuriye Derdiyok     Vahide Ekiyorum

•	 Birleşik	isim	grubunda	asıl	unsur	ve	yardımcı	unsur	yoktur: Birleşik isim grubunu oluşturan 
unsurlar arasında asıl ve yardımcı unsur yoktur. Grubu oluşturan bütün unsurların değeri eşit de-
recededir.

 Orhan Veli Kanık   Necip Fazıl Kısakürek

•	 Birleşik	isim	grubu,	vurgusu	olan	bir	kelime	grubudur: Birleşik isim gruplarında vurgu son isim 
üzerindedir. Tamlananı özel isim olan sıfat tamlamaları, birleşik isim grubu olarak kalıplaştığında 
vurgu son unsur üstüne geçer.

 Orhan Veli Kanık	 	 Habibe Yılmaz

•	 Birleşik	isim	grubunda	isimlerin	yeri	değişmez:	Birleşik isim grubunu oluşturan unsurların yeri 
değişmez, unsurlarından biri ya da bir kaçı eksiltilemez. 

	 Ahmet	Hamdi	Tanpınar birleşik isim grubu, Hamdi Ahmet Tanpınar, Tanpınar Ahmet Hamdi, 
Tanpınar Hamdi Ahmet, Hamdi Tanpınar, ya da Ahmet Tanpınar şeklini alamaz. 

Birleşik isim grupları ile birleşik kelimeleri 
birbirinden ayırt etmeye dikkat ediniz. Birle-
şik isim grubu özel isimdir, birleşik kelimeler 
ise cins isimdir ve kelimeler birbirine bitişik 
yazılır. Birleşik kelime, birleşmiş bir birleşik 
isim olabileceği gibi birleşmiş bir isim tamla-
ması, sıfat tamlaması, unvan grubu vs. gibi ke-
lime grupları da olabilir: hanımeli, ballıbaba, 
pazartesi, Haydarpaşa, Karadeniz, yüzbaşı gibi 
(Ergin, 1986: 385).
Umay Sivrikaya (Birleşik isim grubu)  
Hanım Yılmaz ( Birleşik isim grubu)
sivrisinek (Birleşik kelime)   
hanımeli (Birleşik kelime)

dikkat
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•	 Birleşik	 isim	 grupları	 söz	 varlığının	 bir	
parçası	 olarak	 genel	 sözlük	 unsuru	 de-
ğildir:	Birleşik isim grupları söz varlığında 
özel anlam taşıdığından genel sözlükte cins 
isimlerin içinde yer almaz, ancak bir açıkla-
ma maddesi olarak ansiklopedide yer alabilir. 

Birleşik İsim Grubunun İşlevleri
Birleşik isim grubunun işlevlerini şöyle sırala-

yabiliriz. 

Birleşik İsim Grubunun Kelime 
Grupları İçindeki Yeri

•	 Birleşik	isim	grubu,	yaklaşma	grubunun	
isim	unsuru	olarak	kullanılabilir:	

 Kendisi, Mehmet	 Akif	 Ersoy’a	 yakışır	
bir	 asaletle İstiklâl Marşı ödülünü Türk 
ordusuna bağışlamıştır.

•	 Birleşik	 isim	grubu,	bağlama	grubunun	
bir	unsuru	olarak	kullanılabilir:

 Faruk	Nafiz	Çamlıbel	ve	Enis	Behiç	Kor-
yürek, Beş Hececiler adı verilen edebiyat 
akımının beş şairinden ikisidir. 

	 Cemal	 Hüsnü	 Taray	 ve	 Naci	 Okay bu 
hitaptan duygulanmışlar tutsaklık acısını 
kendi kalplerinde buruk buruk duymuşlar-
dı. (Alper Aksoy, Kutlu Töre, s. 321)

•	 Birleşik	isim	grubu,	edat	grubunun	özel	
isim	unsuru	olarak	kullanılabilir:

 Yahya	Kemal	Beyatlı gibi  
 Mehmet	Akif	Ersoy kadar

•	 Birleşik	 isim	 grubu,	 unvan	 grubunun	
özel	isim	unsuru	olarak	kullanılabilir: 

 Sibel Kumsal Hanım 
 Gaspıralı	İsmail Bey
	 Mehmet	Agah Efendi
 Mehmet	Nadir Amca

•	 Birleşik	isim	grubu, sıfat tamlaması içinde 
(–sIz/-sUz,	ve	–lI/-lU	isimden	isim	yapım	
eklerini	alarak	da	)	tamlayan	unsur	ola-
rak	kullanılabilir:

 Mustafa	 Kemal’siz	 bir	 Çanakkale	 zaferi 
düşünülemez.

	 Zeki	Müren’li	günler	adlı	bir	kitap kale-
me almayı düşünüyor.

 Kurşunlu	 Mahzen	 Kâtibi	 Hamamcı	
Musa	 Efendi’nin	 Tezâkirü’l-Mücrimin	
adlı	 eserinden	 ilham	 alan	 İhsan	 Oktay	
Anar,	Amat romanını yazmıştır.

•	 Birleşik	isim	grubu,	isim	tamlaması	için-
de	tamlayan	unsur	olarak	kullanılabilir:

 Sevinçle Abdullah	Usta’nın	çadırına daldı. 
(Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s. 362)

 Ubeydullah’ın eseri, Rugani Ali 
Üsküdarî’nin, bu ünlü çiçek ressamının 
eseriyle tamamlanıyordu. (İlber Ortaylı, 
Son İmparatorluk Osmanlı, s.72)

Birleşik İsim Grubunun Cümle 
İçindeki Yeri

•	 Birleşik	isim	grubu,	bir	varlığın	adı	ola-
rak,	cümlede	isim	görevindedir.	

•	 Birleşik	 isim	grubu	 cümlede	özne	 göre-
vinde	kullanılabilir.

 Göbelez	 Baba, “Madem istimna ettin, o 
hâlde nefsine hâkim olamamışsındır”, dedi. 
(İhsan Oktay Anar, Amat, s. 165)

 Ebülfazıl	Enverî,	böyle bir evde ve bu an-
layışta bir babanın eğitim altında yetişmişti. 
(H. Rahmi Gürpınar, Efsuncu Baba, s.30)

•	 Birleşik	isim	grubu	cümlede	nesne	göre-
vinde	kullanılabilir.

 Birden, şanonun ortasında Neşet	 Sabit’i 
yalnız değil, bir tarafında başrolü oynayan 
aktör, öbür yanında… öbür yanında, o gü-
zel kızla tasavvur etti. (Yakup Kadri Karaos-
manoğlu, Ankara, s.153)

•	 Birleşik	isim	grubu	cümlede	yer	tamlayı-
cısı	görevinde	kullanılabilir.

 İki üç defa Mehmet	Ali’den sorduk. (Ya-
kup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, s. 87)

 Millî Mücadele’yi benimsemiş olan Albay 
Asım	Gündüz’de anlaştılar. (Turgut Özak-
man, Şu Çılgın Türkler, s. 283)

 Selma Hanım, Neşet	Sâbit’e bundan bahse-
dince, genç adam “Niçin olmasın?” dedi. (Ya-
kup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara, s.144)
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•	 Birleşik	isim	grubu	cümlede	yüklem	ismi	görevinde	kullanılabilir.
 Bunlardan biri de Damat Feritçi ve İngilizci yazar Refik Halit Karay’dı. 
 (Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s.348)
 En ümitsiz kişi oynak mizaçlı şair Süleyman Nazif ’ti. 
 (Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s. 204)
 Ben Orhan	Veli.	(Orhan Veli Bütün Şiirleri, s. 194)
 Ben Hüseyin	Fellah’ım diyor ama inanamıyorum. 
 (Ahmet Mithat, Hüseyin Fellah, s. 289)

UNVAN GRUBUNUN YAPISI VE İŞLEVLERİ
Sosyal hayatımızda konuşmanın yönünü ya da muhatabını, kendisine adıyla seslenerek işaret etmek hi-

tabın bir özelliğidir. Bununla birlikte sosyal durum ya da sosyal tabakalaşma sonucu öne çıkan ve kültürden 
kültüre farklılık gösteren akrabalık ve unvan belirten seslenmeler vardır. Bu seslenmeler konuşan ve dinleyen 
arasındaki mesafeyi gösterirken aynı zamanda seslenilen kişinin de toplum içindeki yerini yani sosyal ko-
numunu belirler. Akrabalık ve unvan belirten kelimelerin kişi ismiyle birlikte kullanılması sonucu unvan 
grubu oluşur. Karaağaç bu kelime grubunu birleşik isim grubu ile birlikte “özel ad öbeği” başlığı altında 
sınıflandırmıştır (2012: 481) Özellikle konuşma dilinde kullanım sıklığı yüksek bir kelime grubudur. 

Unvan Grubu: Bir kişi ismiyle birlikte kullanılan akrabalık ve unvan belirten kelimelerin birlikte oluş-
turduğu kelime grubudur. 

Unvan Grubunun Yapısı
•	 Unvan	grubu	bir	kişi	ismi	ile	akrabalık	veya	unvan	belirten	bir	isimden	oluşur:	Unvan grubu 

bir kişi ismi ile yakınlık, akrabalık, meslek, rütbe durumunu belirten unvan kelimesi yan yana gel-
mesiyle oluşan kelime grubudur.

 Özel isim + unvan ismi ( akrabalık ismi, meslek ismi, rütbe ismi)

 Süleyman Efendi   İsmail baba  Habibe anne
 Nihat Bey   Ali abi   Nejdet dayı
 Ata Binbaşı   Oğuz Han  Süleyman Şah

Birleşik isim grubunu diğer 
kelime gruplarından ayır-
mak için nasıl bir yol izle-
yebiliriz?

Okuduğunuz bir roman 
veya hikâyede birleşik isim 
grubu olarak kullanılan ke-
lime gruplarının altını çizin.

Günlük hayatınızda birleşik 
isim grubunu ne sıklıkta kul-
landığınızı gözden geçirin.

Öğrenme Çıktısı

1 Birleşik isim grubunun yapısını ve işlevlerini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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•	 Unvan	grupları	özel	isimdir:	Söz dizimin-
de bütün unvan grupları özel isim olarak 
kullanılır.

•	 Unvan	 grubunda	 kişi	 ismi	 birleşik	 isim	
grubu	olabilir.	

 Ahmet Hikmet Müftüoğlu Beyefendi

•	 Unvan	grubunda	kişi	ismi	önce	akrabalık	
veya	unvan	belirten	kelime	sonra	gelir.	

 Ali dayı	 			İsmail dede				Canan hemşire

Türkçenin söz dizimi yapısı içinde unvan veya 
akrabalık bildiren unsurdan önce isim unsuru bulu-
nur. İsim unsuru tek bir kelimeden oluşan özel isim 
olabileceği gibi birden fazla kelimeden oluşmuş bir 
birleşik isimden de meydana gelmiş olabilir.

Hüseyin Sabri bey Mazhar Ömer efendi

Gazi Mustafa Kemal  Dede Korkut
Hırsız Hakan   Profesör Doktor Nejdet Ardıç  
Derviş Yunus  Şoför Nebahat 

Eğer vurgu birinci unsur olan unvan veya akra-
balık unsuru üzerinde olursa bu kelime grubu 
sıfat tamlaması özelliği taşır. 

dede Korkut enişte Sait hemşire Umay
derviş Yunus hırsız Hakan general Sertaç 
Gökhan

•	 Yer	 ismi	 olarak	 kullanılan	 bazı	 unvan	
grupları	 kalıplaşarak	 birleşik	 isim	 ol-
muşlardır.	

Haydarpaşa Kemalpaşa Muratbey
Oruçreis Veliefendi Nenehatun 

•	 Unvan	 grubundaki	 unsurların	 yeri	 de-
ğiştirilemez:	 Kelime grubu içinde unvan 
grubunun unsurlarının yeri değiştirilemez. 
Grubun unsurlarından biri eksiltilemez. 

•	

Unvan	 grubunu	 oluşturan	 kelimeler	 ek	
almaz: Bu kelime grubu yan yanalık esa-
sına dayanan bir kelime grubudur. Kelime 
grubunu oluşturan unsurlar ek almadan 
yan yana gelir.“Bu durum bilhassa akra-
balık adlarının kendi aralarında birleşerek 
yeni akrabalık adları oluşturmalarına yol 
açmıştır: amca < aba eçe(si), teyze < *tay/ 
tay eze(si), ĥanım ~ hanum < han eme(si), 
begim, begüm < beg eme(si), kaniş prenses 
< kan eş(i), abi < ağa beg(i), hanımağa < ha-
nım ağa(sı), tarkan < tor kan, beyhan < bey 
han (Karaağaç, 2012: 482).

•	 Unvan	 grubu	 vurgusu	 olan	 bir	 kelime	
grubudur:	Unvan grubunun vurgusu isim 
unsuru üzerinde yani birinci unsur üzerin-
dedir.  

Mahir dayı Nadide	kalfa Mehmet	onbaşı

Unvan Grubunun İşlevleri 
Unvan grubunun işlevlerini şöyle sıralayabiliriz. 

Unvan Grubunun Kelime Grupları 
İçindeki Yeri

•	 Unvan	 grubu,	 belirtisiz	 isim	 tamlaması-
nın	tamlayan	unsuru	olarak	kullanılabilir.

İşte onun için II.	Abdülhamid	devrine bakı-
yoruz. (İlber Ortaylı, Son İmparatorluk Osmanlı, s. 
58)

Sözü edilen durumun en başlangıcı Dayızade	
Ahmet	Bey	takımının	hallerinin	sonudur. (Ah-
met Mithat, Hüseyin Fellâh, s. 462)

Unvan grubu ve birleşik isim grubunu ayırt etmeye 
dikkat ediniz. Unvan grubunda unvan sonda bulu-
nur. Unvan veya akrabalık bildiren kelime ismin başı-
na getirildiğinde bu isim, ikinci bir isim olarak kabul 
edilir ve birleşik isim grubu oluşur. Bu durumu daha 
çok meslek isimlerinin özel ismin başına getirilmesi 
şeklinde görülür. Daha çok sıfat tamlaması özelliği 
taşıyan yapıların zamanla birleşik isim halini almış 
şekilleridir. Bu şekilde meydana gelen birleşik isim 
gruplarında vurgu ikinci unsur üzerindedir. 

dikkat

“bey” ve “hanım” yerine uydurulan “bay” ve 
“bayan” umumî unvanlarının tutunamaması-
nın birinci sebebi unvan diye ileri sürüldükleri 
halde birleşik isim grubu yapacak şekilde baş-
ka kullanılmalarıdır (Ergin, 1986: 390). 

dikkat
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•	 Unvan	grubu,	belirtili	isim	tamlamasının	
tamlayan	unsuru	olarak	kullanılabilir.

Bulgaristan Türklüğü çok uzun esaret yıllarını 
Mithat	Paşa’nın	bıraktığı	anılar,	hatıralar saye-
sinde başı dik olarak yaşamıştır. (İlber Ortaylı, Son 
İmparatorluk Osmanlı, s. 59)

Galip	Paşa’nın	yüzü	mutlulukla parladı. (Tur-
gut Özakman, Şu Çılgın Türkler, s.255)

•	 Unvan	 grubu,	 sıfat	 tamlamasında	 isim	
unsuru	olarak	kullanılabilir.

Sorunların boyutu ve niteliği	 soğukkanlı	Fet-
hi	Bey’i bile ürpertti. (Turgut Özakman, Şu Çılgın 
Türkler, s. 257)

Efendim bu	Hasna	Hanım, sipahi askerlerinin 
pek büyük ileri gelenlerinden birisinin karısıymış. 
(Ahmet Mithat, Hüseyin Fellâh, s. 292)

•	 Unvan	 grubu	 bağlama	 grubunda	 isim	
unsuru	olarak	kullanılabilir.

Gazi de Fethi	Bey	ile	birlikte	Rauf	Bey	ve	Ya-
kup	Şevki	Paşa’yı yemeğe çağırdı. (Turgut Özak-
man, Şu Çılgın Türkler, s. 515)

Zamanla Cevdet	Paşa	ve	Midhat	Paşa birbir-
lerine can düşmanı kesilmiştir.  (İlber Ortaylı, Son 
İmparatorluk Osmanlı, s. 129)

•	 Unvan	grubu	edat	grubunda	isim	unsuru	
olarak	kullanılabilir.

Üçüncü olarak, Ali Abbasi Bey gibi âlemi ik-
ram ve ihsanıyla boğmuş olan zevatın aleyhine olan 
hususatı kendisine haber vermemek … (Ahmet 
Mithat, Hasan Mellâh, s. 523)

Ziba	 Hanım	 için	 vukuundan korkulan şey 
bana da olacak… (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Son 
Arzu, s. 118)

Unvan Grubunun Cümle İçindeki Yeri
Unvan grubu, varlık adını belirten bir yapı ola-

rak cümlede isim görevindedir.
•	 Unvan	 grubu	 cümlede	 özne	 görevinde	

kullanılabilir.

Dua ve şehitlere ithaf edilen Fatihalardan son-
ra Kastamonu	 Kadınları	 Müdafaa-yı	 Hukuk	
Derneği	Umumi	Kâtibi	 Saime	Ayoğlu	Hanım	
ayağa kalktı. (Turgut Özakman, Şu Çılgın Türkler, 
s. 256)

Ali Abbas Bey kurtuluş sevinci ve gönül rahat-
lığı ile Şam’da Sulaşbaşı’nda ömür sürebilir. (Ahmet 
Mithat, Hasan Mellâh, s. 507)

•	 Unvan	 grubu	 cümlede	 nesne	 görevinde	
kullanılabilir.

Bugünün Suriye’sinde, Irak’ında onun eserle-
riyle Osmanlılık yaşar, ama Mithat Paşa’yı methe-
deceğim diye Cevdet	Paşa’yı karalamanın da bir 
gereği yoktur. (İlber Ortaylı, Son İmparatorluk Os-
manlı, s. 59)

Konu komşu ona artık “Veysel Bey” diyorlardı. 
(İhsan Oktay Anar, Suskunlar, s. 23)

•	 Unvan	grubu	cümlede	yer	tamlayıcısı	gö-
revinde	kullanılabilir.

Enver Paşa,	Halil	Paşa’ya	sarıldı. (Turgut Özak-
man, Şu Çılgın Türkler, s. 505) 

O gün Cevher	 Hanım’dan hüzünlü olarak 
ayrıldım. (Hüseyin Rahmi Gürpınar, Gönül Bir 
Yeldeğirmenidir, s. 213)

•	 Unvan	grubu	cümlede	yüklem	görevinde	
kullanılabilir.

Öteki daha boş olan mezarın sahibi	Ayşe	Hüse-
yin	Avni.	(Sait Faik Abasıyanık, Lüzumsuz Adam, 
s. 94)

Omuzlarıma hafif bir elin dokunduğunu hisset-
tim; gözlerimi açtım, Doktor	Hayrullah	Bey’di.	
(Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu, s. 427)

Dolayısıyla bu dünyanın en son hükümdarı, 
tarihî, hukukî ve müessese olarak son üniversal im-
parator (son Roma İmparatoru)	 II.	Abdülhamid	
Han’dır.	 (İlber Ortaylı, Son İmparatorluk Osman-
lı, s. 54)
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Unvan grubunu diğer ke-
lime gruplarından ayırmak 
için nasıl bir yol izleyebi-
liriz?

Okuduğunuz bir roman 
veya hikâyede unvan gru-
bu olarak kullanılan kelime 
gruplarının altını çizin.

Günlük hayatınızda kullan-
dığınız unvan grubunu ne 
sıklıkta kullandığınızı göz-
den geçirin.

Öğrenme Çıktısı

2 Unvan grubunun yapısını ve işlevlerini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

DİLLE	 GERÇEK	 YA	 DA	 ANLATIM	 YOLU	
SORUNU

 
Kimi araştırıcıların dil ve gerçek, kimi dilcilerin 
de dil-içi dünya görüşü adı altında inceledikleri 
bu sorunu biz anlatım yolu terimiyle açıklama-
nın daha yerinde olduğunu sanıyoruz.Günümüz 
dilbiliminin de konularından biri olan sorun, 
Wilhelm von Humboldt’un (1767-1835) dilbi-
lime bir katkısı olarak görülebilir; tarihi de ona 
kadar götürülebilir. Humboldt, her dilin kendi-
ne özgü bir anlama ve düşünme yolu olduğunu 
savunmuş, dilin bu yönünü dilin iç biçimi, iç 
bünyesi (innere Sprachform, innere Form der 
Sprache terimiyle anlatmıştır. Bilgine göre “ayrı 
ayrı dillerin sözcükleri aynı kavramı gösterseler 
bile, hiç bir zaman gerçek eşanlamlı değildirler”. 
“Her dilde özel bir dünya görüşü vardır». Konu-
yu daha somut bir biçimde açıklayabilmek için, 
önce günlük yaşamımızla ilgili birkaç kavram, 
birkaç olay üzerinde duralım: Hiç kuşkusuz, bi-
zim baş dönmesi biçiminde adlandırdığımız, başı 
dönmek eylemiyle anlattığımız durum, dünya-
da herkesin başına gelebilir. Acaba bu olay her 
dilde aynı anlamdaki sözcüklerle, aynı kavram-
lardan yararlanılarak mı dile getiriliyor? Bunun 
cevaplandırabilmek için birkaç dile göz atmak 
yeterlidir, örneğin Fransızcada baş dönmesi, sa-
hip olunan bir nesne gibi düşünülür; Latince kö-
kenli vertige sözcüğüyle anlatılır: “j’ai le vertige” 
(“baş dönmem var”, başım dönüyor). Buna kar-
şılık Almanlar, kökeni ‘güçsüz, bilinçsiz kalmak’ 

anlamında olan schvvindeln eyleminden yarar-
lanırlar (Es schtcindelt mir, mir ist schtvindelig, 
der Kopf schtcindelt mir gibi kullanımlar ‘ba-
şım dönüyor, gözlerim kararıyor’ anlamınadır). 
Hemen her gün birkaç kez, hatırımızı soranlara 
söylediğimiz “iyiyim!” sözü acaba her dilde aynı 
biçimde, aynı yoldan mı dile getiriliyor? Türkler 
bu kavramı anlatırken bir sıfata başvurarak bunu 
kişiyle birleştirmekte (ben iyiyim, Ahmet iyi 
gibi), buna karşılık kimi diller daha değişik yollar 
seçmektedirler. Örneğin bir Fransız Je vais bien 
derken (sözcük sözcük çevrilirse: ben gidiyorum 
+iyi) “gitmek” kavramından yararlanır. Bir alman 
da es geht mir gut (gidiyor bana -j-iyi) biçiminde 
bir anlatıma başvurur. Türkçe, üşümek, acıkmak, 
susamak gibi şeyleri özel birer eylemle anlatırken 
kimi diller bunları, sahip olunan birer varlık gibi 
düşünürler (krş. ‘üşümek’ için Fransızca avoir 
froid, İtalyanca aver freddo). Resim çekmek, si-
gara içmek gibi eylemlerin çeşitli dillerdeki karşı-
lıkları, yine aynı farklılıkları gösterir. Bu dillerden 
kimisi, sigara içmek işini ayrı bir eylemle anla-
tır (Alm. rauchen, İng. to smoke gibi), kimisi, 
Türkçede olduğu gibi “içmek” kavramından ya-
rarlanır; kimisi de “çekmek” kavramına başvurur. 
Giymek sözcüğümüzün anlattığı iş, Fransızcada 
se vetir, mettre ‘koymak’, porter ‘taşımak’ eylem-
leriyle de anlatılır, tngilizcede ‘yuva’, ‘ev’, ‘yurt’, 
‘aile ocağı’, ‘sığınak’ anlamlarına kullanılan home 
sözcüğünü kaışılayacak, onun yerini tutacak bir 
Fransızca sözcük yoktur.

araştırmalarla 
ilişkilendir
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Almancada Gemüt adından türemiş olup çok ge-
niş bir kullanım alanı bulunan gemütlich sıfatının 
başka dillerde tam karşılığı yoktur. Renkler, dün-
yanın her yerinde aynıdır. Ancak aynı renk, başka 
başka dillerde değişik biçimde, farklı kavramlara 
dayanılarak anlatılır. Bizim kahverengi adını ver-
diğimiz, kahvemden yararlanarak anlattığımız 
renk, kimi dilde dilde esmer’le bir tutulur. Dili-
mizde renklerin limon-küfü, ördekbaşı; kavuniçi, 
camgöbeği gibi ince tonlarını, nüanslarım belir-
ten sözcükler pek boldur; bunlar doğadaki varlık-
lardan yararlanılarak anlatılmıştır. Hint-Avrupa 
dil ailesinden dillerde yeşil, mavi, gri, sarı gibi 
renk adları çoğunlukla tek bir kökten türemiş gö-
rünümündedir, hepsi de parlamak’, ‘ışık vermek’ 
anlamındaki* ğhel- ortak köküne bağlanmakta, 
birbirleriyle ilgili görülmektedir”. Buna karşılık, 
Türkçede bu renkler başka kavramlarla ilişkilidir, 
örneğin en eski yazık ürünlerimizde geçen yeşil, 
yaş’tan gelmekle, ‘mavi’ anlamındaki kök (bu-
günkü gök), “gök (sema)” kavramına dayalı bir 
adlandırmayı göstermektedir. İşte, Humboldt’un 
dilbilime getirdiği dilin içyapısı kavramı, diller 
arasındaki bu türden başkalıklara ilgiyi çekiyordu. 
Humboldt’un görüşünü geliştirerek ona katkılar-
da bulunan Alman bilgini Leo Weısgerber, dilde 
içeriği temel alan bir inceleme yöntemi getirmiş-
tir (ihanltbezogene Betrachtungstceise). Bilgin, 
dili “dünyayı söze dönüştürme olayı” olarak dü-
şünmekte, insanların bir dil ara dünyası’nda yaşa-
dıklarını kabul etmektedir. Dilin anlattığı gerçek 
de ancak, insanların zihninin süzgecinden geçmiş 
gerçektir. Bilginin öğrenci ve arkadaşlarıyla oluş-
turduğu, Weisgerber okulu adını verebileceğimiz 
okul, dilin, zihnin dış dünyadan kavrayıp aldığı, 

birbiriyle sınırlanmış ögelerden oluştuğu görüşü-
nü benimsemekte, dış dünyadan kavranıp alınan 
bu ögelere dil kavramaları (Sprachzugriffe) adını 
vermektedir. Dilbilimde Sapır-Whorf varsayımı 
adıyla anılan varsayım da dile gerçeğin ilişkisi, 
anlatım yolu sorununa eğilmiştir. Amerikan yerli 
dillerini inceleyen E. Sapır, her insanın zihninde, 
kendi dilinin yapısının yerleşik olduğunu, insa-
noğlunun, herhangi bir şeyi, bütün dil gereçleri-
nin oluşturduğu bu temel şemaya göre anladığını 
ve anlattığım kabul eder. B.L. Whorf, bazı Ame-
rikan yerli dilleri ve Eskimo dilinden yararlana-
rak dille o dili konuşan toplumun dünya görüşü 
arasındaki bağlantı, dolayısıyla dille gerçek ilişki-
si konusu üzerinde durmuştur. Whorf ’a göre her 
toplum, kendi düzeninin koşullarına göre gerekli 
sözcükleri yapar ve kullanır. Çocuk anadilini öğ-
renirken dünyayı, ancak belli açılardan görmeye 
başlar. Hopi dilinde (Kuzey Amerikada, Arizona 
devleti içinde bir dil) böcek, uçak ve pilot aynı 
sözcükle anlatılır: masa’ytaka. Azteklerde soğuk, 
buz ve kar kavramları, aynı köke getirilen çeşitli 
soneklerle türemiş sözcüklerle dile getirilir. Bun-
lardan ‘buz’ demek olan sözcük, ad görevini ta-
şır; “soğuk”, sıfat biçimidir; ‘kar’ anlamındaki ise 
‘buz sisi’ demek olan bir sözcüktür. 1930’larda 
Amerikada, Korzybskı ile başlayan genel anlam-
bilim akımının görüşüne göre de dillerin yapısı, 
insanoğlunun bilgi dünyasını etkilemektedir, in-
san, gerçeği ancak dil aracıyla tanır.
..........
Kaynak: Prof. Dr. Doğan AKSAN (1995). Her 
Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, TDK 
Yay.:439, Ankara. (Kısaltılmıştır.)
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1 Birleşik isim grubunun yapısını ve 
işlevlerini açıklayabilme

Birleşik İsim Grubunun Yapısı 
ve İşlevleri

Anlam dünyasındaki netliği sağlamak için kelimelerin bir araya gelerek oluşturdukları gramer birliklerinden 
yararlanırız. Bu gramer birliklerinden biri de kelime gruplarıdır. Bir sözlük unsurunun tek başına bir anlamı 
karışlayamadığı durumlarda bu anlamı karşılamak üzere iki ya da daha fazla kelime yan yana gelerek kelime grup-
larını oluşturur. Cümle içinde tek ögeyi karşılayan ve kelime grupları içinde tek kelimeye denk olan bu dil birimi 
yargı bildirmez. Kelime grubu, İki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu, tek kelimeye denk 
olan ve yargı bildirmeyen gramer birimidir. En az iki ismin birleşmesiyle oluşur. Birleşik isim grubunu oluşturan 
unsurların tamamı özel isimdir. Bütün kişi isimleri birleşik isim grubundan oluşmuştur. Birleşik isim grubunu 
oluşturan unsurlar ek almaz. Birleşik isim grubu tamlama özelliği taşımaz. Birleşik isim grubu bir unvan grubu 
gibi görünebilir. Birleşik isim grubunun bir unsuru kalıplaşmış bir sıfat tamlamasından oluşmuş olabilir. Birleşik 
isim grubunun unsurlarından biri birleşik kelimeden oluşmuş olabilir. Birleşik isim grubunun bir unsuru belir-
tisiz isim tamlamasından oluşmuş olabilir. Birleşik isim grubunun bir unsuru herhangi bir kelime grubundan 
oluşmuş olabilir. Birleşik isim grubunun bir unsuru bir cümleden oluşmuş olabilir. Birleşik isim grubunda asıl 
unsur ve yardımcı unsur yoktur. Birleşik isim grubu, vurgusu olan bir kelime grubudur. Birleşik isim grubunda 
isimlerin yeri değişmez. Birleşik isim grupları söz varlığının bir parçası olarak genel sözlük unsuru değildir. Birle-
şik isim grubu, yaklaşma grubunun isim unsuru olarak kullanılabilir. Birleşik isim grubu, bağlama grubunun bir 
unsuru olarak kullanılabilir. Birleşik isim grubu, edat grubunun özel isim unsuru olarak kullanılabilir. Birleşik 
isim grubu, unvan grubunun özel isim unsuru olarak kullanılabilir. Birleşik isim grubu, sıfat tamlaması içinde 
(–sIz/-sUz, ve –lI/-lU isimden isim yapım eklerini alarak da) tamlayan unsur olarak kullanılabilir. Birleşik isim 
grubu, isim tamlaması içinde tamlayan unsur olarak kullanılabilir. Birleşik isim grubu, bir varlığın adı olarak, 
cümlede isim görevindedir. Birleşik isim grubu cümlede özne görevinde kullanılabilir. Birleşik isim grubu cüm-
lede nesne görevinde kullanılabilir. Birleşik isim grubu cümlede yer tamlayıcısı görevinde kullanılabilir. Birleşik 
isim grubu cümlede yüklem ismi görevinde kullanılabilir.

2 Unvan grubunun yapısını ve 
işlevlerini açıklayabilme

Unvan Grubunun Yapısı ve 
İşlevleri

Unvan grubu, Bir kişi ismiyle birlikte kullanılan akrabalık ve unvan belirten kelimelerin birlikte oluşturduğu 
kelime grubudur. Akrabalık ve unvan belirten kelimelerin kişi ismiyle birlikte kullanılması sonucu unvan 
grubu oluşur. Özellikle konuşma dilinde kullanım sıklığı yüksek bir kelime grubudur. Unvan grubu bir kişi 
ismi ile akrabalık veya unvan belirten bir isimden oluşur. Unvan grupları özel isimdir. Unvan grubunda kişi 
ismi birleşik isim grubu olabilir. Unvan grubunda kişi ismi önce akrabalık veya unvan belirten kelime sonra 
gelir. Yer ismi olarak kullanılan bazı unvan grupları kalıplaşarak birleşik isim olmuşlardır. Unvan grubundaki 
unsurların yeri değiştirilemez. Unvan grubunu oluşturan kelimeler ek almaz. Unvan grubu vurgusu olan bir 
kelime grubudur. Unvan grubu, belirtisiz isim tamlamasının tamlayan unsuru olarak kullanılabilir. Unvan 
grubu, belirtili isim tamlamasının tamlayan unsuru olarak kullanılabilir. Unvan grubu, sıfat tamlamasında 
isim unsuru olarak kullanılabilir. Unvan grubu bağlama grubunda isim unsuru olarak kullanılabilir. Unvan 
grubu edat grubunda isim unsuru olarak kullanılabilir. Unvan grubu cümlede özne, nesne, yer tamlayıcısı ve 
yüklem görevinde kullanılabilir.
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1  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde cümle-
nin öznesi birleşik isim grubudur?

A. İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet fethetti.
B. Fatih Sultan Mehmet’i anarken onun eğitimi 

ile ilgili bilgileri de hatırlamalıyız.
C. İstanbul’u fetheden Türk Fatih Sultan 

Mehmet’tir.
D. İstanbul’u fethetmek Fatih Sultan Mehmet’e 

nasip olmuştur.
E. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethi yeni 

bir çağ açmıştır.

2  Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A. Birleşik isim grubu cümlede özne görevinde 
kullanılabilir.

B. Birleşik isim grubunun vurgusu ilk ismin üze-
rindedir.

C. Birleşik isim grubunun bir unsuru unvan gru-
bu olabilir.

D. Birleşik isim grubu özel isimleri oluşturan bir 
niteliğe sahiptir.

E. Birleşik isim grubu ikiden fazla isimden meyda-
na gelebilir

3  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir unvan 
grubu değildir?

A. Profesör Doktor Esat Saylan 
B. Dede Korkut
C. Hırsız Hakan
D. Sabriye hanım
E. dede Korkut

4  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde unvan 
grubu cümlede nesne görevindedir?

A. Umay Hanım, Asım Bey’e bu makamı uygun 
görmedi

B. Umay Hanım, Asım Bey’den makamı konu-
sunda bilgi almak istiyordu.

C. Umay Hanım ve Asım Bey bu makama uygun 
görüldüler.

D. Müjde Hanım, Asım Bey’i makamında ziyaret 
etmek istiyordu.

E. Umay Hanım’dan başka Asım Bey de bu maka-
ma adaydı.

5  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birleşik 
isim grubu cümlenin öznesi durumundadır?

A. Türk şiirinde göl şairi Ahmet Haşim’dir.
B. Osmanlı İmparatorluğu’nu keşfetmek için İl-

ber Ortaylı’nın Son İmparatorluk Osmanlı adlı 
kitabını okuyunuz.

C. Suskunlar romanını İhsan Oktay Anar yaz-
mıştır

D. “Hürriyet ve İstiklâl Benim Karakterimdir” 
adlı şiir Attilâ İlhan’a aittir.

E. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Son Arzu adlı ro-
manından çok etkilendi.

6  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi unvan gru-
bunun özelliği değildir?

A. Unvan grubunda vurgu ikinci unsur üzerin-
dedir. 

B. Unvan grubunda unvan belirten kelime ikinci 
unsur olmalıdır. 

C. Unvan grubu olan bazı isimler kalıplaşarak yer 
ismi olabilir.

D. Unvan grubu eksiz olarak yan yana gelen bir 
kelime grubudur.

E. Unvan grupları özel isimdir.

7  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi birleşik isim 
grubudur?

A. Gazi Mustafa Kemal Paşa
B. hırsız Seyfi
C. Feyza Hanım
D. Mercan dede
E. Ahmet Esat Bey

8  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi unvan gru-
bu değildir?

A. Süleyman Şah
B. Sadi Amca
C. Mehmet Paşa
D. Selim Han
E. Kemalpaşa 

neler öğrendik?
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9  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde unvan 
grubu cümlede yüklem görevindedir?

A. Bu konağı Hacıvahit dede yaptırmıştır
B. Bu binayı yaptıran dedemin dedesi Hacıvahit 

dededir.
C. Hacıvahit dedenin yaptırdığı konak budur.
D. Bu konak Hacıvahitlerin yapdırdığı konaktır.
E. Hacıvahit dedenin yaptırdığı konak bu ko-

naktır.

10  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi birleşik isim 
grubu değildir?

A. Çebiş Neslihan
B. Nene Hatun
C. Çolak Çavuş
D. Neylan yenge 
E. Gazi Mustafa Kemal
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Birleşik İsim Grubunun 
Cümle İçindeki Yeri” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Unvan Grubunun Yapı-
sı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Unvan Grubunun Yapı-
sı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Unvan Grubunun Yapı-
sı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Birleşik İsim Grubunun 
Yapısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Birleşik İsim Grubunun 
Yapısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. A

Yanıtınız yanlış ise “Unvan Grubunun İşlev-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Birleşik İsim Grubunun 
İşlevleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Unvan Grubunun İşlev-
leri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Birleşik İsim Grubunun 
Yapısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı

7

Araştır 1

Birleşik isim grubu-birleşik kelime: Bu iki kelime grubunu birbirinden 
ayırt edebilmek için şu özelliklere dikkat ediniz: Birleşik isim grubu bir kişiye 
ait ad/adlar ve soyadından oluşan bir özel isim yapısıdır. Birleşik kelime ise 
bitişik yazılan cins isimlerdir. 
Birleşik isim grubu-unvan grubu: Birleşik isim grubu ve unvan grubunu 
birbirinden ayırt etmek için şu özelliklere dikkat ediniz: Birleşik isim gru-
bunun başında bulunan ve unvan belirtir gibi görünen kelime, bu kelime 
grubun başında daha önce yer almış olan sıfatın kalıplaşmış şeklidir. Unvan 
grubunda ise unvan belirten kelime özel ismin sonunda yer alır.

Araştır 2

Unvan grubu- birleşik isim grubu: Meslek, akrabalık ve unvan belirten keli-
meler eğer birleşik isim grubunun başında kalıplaşmış olarak birleşik isim gru-
bunun bir unsuru haline gelmiş ise bu kelime grubu birleşik isim grubudur. 
Unvan, meslek, akrabalık belirten kelime birleşik isim grubunun sonunda yer 
almış ise bu unvan grubudur.
Unvan	grubu-sıfat	tamlaması: Meslek, akrabalık ve unvan belirten kelime 
özel ismin başında ve birleşik isim grubu oluşturmayan bir şekilde eklenmişse 
bu kelime grubu bir sıfat tamlamasıdır.
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Bölüm 8

Birleşik Fiiller ve Kısaltma Grubu

Anahtar Sözcükler: • Birleşik Fiiller • Kısaltma Gruplarıöğ
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Birleşik Fiiller
1 Birleşik fiillerin yapısını ve işlevlerini 

açıklayabilme 2
Kısaltma Grubu
2 Kısaltma grubunun yapısını ve işlevlerini 

açıklayabilme
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GİRİŞ
Türkçe, fiiller bakımından oldukça zengin bir 

dil olup bunların bir kısmı birleşik fiil yapısındadır. 
Birleşik fiil, bir isim ile bir yardımcı fiilin veya iki 
ayrı fiil şeklinin yahut da isim soylu bir veya birden 
fazla kelime ile bir esas fiilin birleşerek tek kavra-
mı karşıladığı fiil türüne denir (Aktan, 2016:43). 
Grubu oluşturan ögeler, asıl anlamlarından az ya 
da çok farklı, yeni bir anlam ifade ederler. Bir isim 
ile bir yardımcı fiilin veya iki ayrı fiil şeklinin yahut 
da isim soylu bir veya birden fazla kelime ile bir 
esas fiilin birleşmesinden de oluşsa birleşik fiillerde 
anlamca kaynaşma söz konusudur ve tek bir kav-
ram karşılanır. Birleşik fiiller, basit ya da türemiş 
fiiller gibidir ve anlatım bakımından farklı değil-
lerdir. Fark sadece yapıdadır. Birleşik fiillerde isim 
veya isim grubu ile fiil unsuru önce, yardımcı fiil 
sonra getirilir. 

BİRLEŞİK FİİLLERİN YAPISI VE 
İŞLEVLERİ

Yardımcı fiilin başına getirilen unsurun isim 
veya fiil olmasına, unsurların biri veya tümünün, 
kendi sözlük anlamları dışında kullanılmalarına 
(Bunların bir kısmı da deyimleşmiştir) göre birleşik 
fiiller üçe ayrılır. 

Birleşik Fiillerin Yapısı
•	 Bir İsim Unsuru ile Bir Yardımcı Fiilden 

Oluşan Birleşik Fiiller: İsimlere ve isim 
soylu kelimelere et-, eyle-, ol-, kıl-, yap- vb. 
yardımcı fiillerden biri getirilerek oluşturu-
lurlar: mutlu et-, memnun ol-, niyaz eyle-, 
hasta kıl- vb. Buna göre;

 
 İsim Unsuru+Yardımcı Fiil= Birleşik Fiil
 
1. Yardımcı fiil olarak kullanılan kelimeler tek 

başına fiil olarak da kullanılabilir: “Ondan sonra 
birbirlerine düşman oldular.” cümlesinde ol- fiili 
düşman kelimesi ile birleşik fiili oluşturmaktadır. 
Burada cümlenin eylemi olmak değil düşman olmak 
biçiminde iken, “O iş, daha yeni oldu.” cümlesinde 
fiil, yeni olmak değil, “olmak”tır, olmak tek başına 
fiil olarak karşımıza çıkmaktadır. “yeni” kelimesi ise 
yüklemi niteleyen bir başka cümle ögesidir. 

İsimlerle kurulan birleşik fiillerde esas anlamı 
isim unsuru taşımakta, fiillerin anlama bir etkisi 

bulunmamaktadır. Yardımcı fiil, yalnızca isimlerin 
fiil olarak kullanımına görev olarak katkıda 
bulunmaktadır: Benden selâm edin yâre turnalar 
(Dursun Cevlânî’den akt. Elçin, 1990:29); Kalk-
tı göç eyledi Avşar elleri (Dadaloğlu, 1993:97); 
Çıktım yücesine seyrân eyledim. (Dadaloğlu, 
1993:85); …muvaffak olmuş bir aktör (Abasıya-
nık, 1998:6)

2. Oluş ve hareketi ifade etmede basit ve türe-
miş fiillerden nasıl yararlanılıyorsa, birleşik fiiller-
den de aynı şekilde yararlanılır. Ancak, her birleşik 
fiil, anlam bakımından türemiş bir fiil ile de karşı-
lanamaz. (Özkan ve Sevinçli, 2008:55) Örnek;

kabul etmek kabullenmek
iyi olmak iyileşmek

ama;

mutlu olmak -
var etmek -  

3. İsmin fiille kullanılmasında ses olayları 
yaşanıyorsa bu durumda bitişik yazılır ve 
kalıplaşırlar: af et- > affet-, his et- > hisset-, kayıp 
et- > kaybet-,  seyir et- > seyret-; hapis ol- > hapsol-, 
kayıp ol- > kaybol-,  zan olun- > zannolun- vb. 

Devrettim Akdağ’ı Bozok’a düştüm. (Dadaloğlu, 
1993:85); Seyredelim etrafına döşüne. (Dadaloğlu, 
1993:113); Şükrolsun Mevlâya yüzümüz ak (Da-
daloğlu, 1993:103)

4. Birleşik fiillerde isim unsurunu bazen de 
ol- ve bulun- yardımcı fiilleri ile birleşen, sıfat-fiil 
eki getirilmiş fiiller karşılar. Bu tür birleşik fiiller, 
aldıkları sıfat-fiil ekine göre bitmiş tamamlanmış 
ya da devam etmekte olan hareketleri karşılamada 
kullanılırlar: Nice zamandır görünmez oldun. (gö-
rünmeme eylemi devam etmekte) vb. 

5. İsim+yardımcı fiil yapısındaki birleşik fiillerde, 
yardımcı fiilin önünde birden fazla isim unsuru da 
yer alabilir: mutlu, huzurlu ol-; sağlıklı, zinde ol- vb. 

6. Bu yapıdaki birleşik fiillerin isim unsuru, 
bir kelime grubundan da oluşabilir: kendi gibi ol-, 
kendi kendine ol-, kendine gelir gibi ol-, sağlıklı ve 
başarılı ol- vb. 

7. İsimlerle kurulan birleşik fiillerde yardımcı 
fiiller yalnız yukarıda ifade edilen fiillerden ibaret 
değildir. Bunlara, isimlerle kullanılan, isimlerle 
birleşik fiiller yapan asıl yardımcı fiiller denilebilir. 
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Bunların dışında, isimlerle birleşik fiil yapmaya ya-
rayan bazı yardımcı fiiller (düş-, al-, ver-, kal-, bul-, 
koş-, tuttur-, işle-, koy-, bile-, bin- vb.) de vardır ki 
bunlar, gerçekte yardımcı fiil olmayıp zamanla an-
lamlarını kaybetmiş veya deyimleşmiş olmaları se-
bebiyle yardımcı fiil durumuna düşmüş, bu görevi 
üstlenmişlerdir (Özkan ve Sevinçli, 2008:60): ha-
ber sal-, kar düş-, müsamaha göster-, nara at-, türkü 
tuttur-, yersiz bul-, yolu tut- vb. 

Koçyiğit olanlar açtı arayı (Dadaloğlu, 1993:98) 

•	 Bir Fiil Unsuru ile Yardımcı Fiilden Olu-
şan Birleşik Fiiller (Tasvir Fiilleri veya 
Özel Birleşik Fiiller) Bu grup, iki ayrı fiilin 
zarf-fiiller yardımıyla kaynaşmasıyla oluşur 
ve grupta asıl anlam birinci fiil üzerindedir. 
İkinci fiil ise aslen bir esas fiil olmasına rağ-
men, anlam kaymasıyla hem sözlük anla-
mından farklı yeni bir anlam kazanmış hem 
de esas fiil olmaktan çıkarak esas fiile birta-
kım anlam incelikleri katan bir yardımcı fiil 
konumuna gelmiştir. O hâlde yapı;

 Fiil+(Zarf-fiil eki)+Yardımcı Fiil = Birleşik Fiil

•	 Anlamca birbirine sıkı sıkıya bağlı bulunan, 
bir tek oluşu ve kılışı gösteren bu birleşikler-
de, yardımcı fiilin görevi, esas fiildeki oluş 
ve kılışın biçimini, tarzını tasvir etmektir ki 
bu tür fiillere tasvir fiilleri denmesi de bu 
yüzdendir (Aktan, 2016:50): anlayabil-, ba-
kıver-, süregel-, şaşakal-, öleyaz-, gidedur- vb. 
Bu tür yapılarda asıl fiil -(y)Ip,- (y)A, -(y)I 
ve -(y)U zarf-fiil ekleri alarak yardımcı fiile 
bağlanır.

•	 “bil-, ver-, dur-, gel-, kal-, yaz-” yardımcı 
fiilleri ilk fiile, yeterlik, tezlik, süreklilik, 
yaklaşma gibi çeşitli anlamlar katar: alabil-, 
içiver-, bakadur-, yapagel-, işleyedur-, şaşa-
kal-, düşeyaz- vb.

•	 Zarf-fiillerle kurulan bu yapı, bazen ilk fii-
lin kip eki almasıyla bozulabilir: baktı dur-
du (bakadurdu yerine), şaştı kaldı (şaşakaldı 
yerine) vb.

•	 Zarf-fiillerle kurulan bu yapı, bazen de kip 
eki alan fiilin tekrarıyla sağlanır ve anlam 
bakımından aralarında fark yoktur: baktı 
baktı, durdu durdu, sustu sustu vb.

•	 Yapı -(y)Ip/-(yUp zarf ekiyle kuruluyorsa 
ayrı (gidip dur-, bakıp kal- vb.) ; -(y)A, -(y)
I ve -(y)U zarf-fiil ekleriyle kuruluyorsa bi-
tişik (okuyuver-, yiyebil-, donakal-, içedur- 
vb.) yazılırlar.

Özel birleşik fiiller, anlamları bakımından 
gruplara ayrılır:

Yeterlik Fiilleri: Esas fiile olumlu durumda –
(y)A zarf-fiili eki ve bil- yardımcı fiilinin getirilme-
siyle kurulur: gör-e-bil-, yaz-a-bil-, ağla-y-a-bil- vb. 
gibi. Bu birleşik fiil kalıbının esas fiile kattığı an-
lam, o işi yapmaya, o kılışı gerçekleştirmeye yeterli 
olduğunu, gücü yettiğini ifade etmektir. 

Yeterlik fiilinin olumsuzu ise eski u- “mukte-
dir olmak” yardımcı fiilinin erimesiyle, bu fiilin 
olumsuz şeklinin izi olarak -eme- ekinin getirilme-
siyle yapılır: anla-y-ama-, bak-ama-, bağla-y-ama-, 
bil-eme- vb. -mA- olumsuzluk eki alan bir fiilin 
yeterliği, yine bil- yardımcı fiili getirilerek yapı-
lır: gelme-y-ebil-, bakma-y-abil- vb. Burada, o şeyi 
yapmaya, o kılışı gerçekleştirmeye gücü yetmeme 
değil yapmama yeterliliğini ve yapmama imkân ve 
ihtimalini ortaya koyma ifade edilir: anlamayabil-, 
gitmeyebil-, görüşmeyebil- vb.

Tezlik Fiilleri: Esas fiile -(y)I, -(y)U zarf-fiil eki 
ve ver- yardımcı fiilinin getirilmesiyle kurulur: bak-
ı-ver-, doldur-u-ver-, oyna-y-ı-ver-, sev-i-ver- vb. Bu 
birleşik fiil kalıbının esas fiile kattığı anlam, o işin 
çabucak, ansızın, kolayca yapılmasına yöneliktir. 

Türkçede tezlik fiilinin yinelenmesiyle anlam 
pekiştirilir: geli geliver, atı atıver, bakı bakıver vb. 

Süreklilik Fiilleri. Esas fiile -(y)A, -(y)I/-(y)
U ve (y)-Ip/-(y)Up zarf-fiil ekleri ile gel-, git-, gör-, 
dur-, kal-, koy- yardımcı fiillerinden birinin getiril-
mesiyle kurulur: anlatıl-a-gel-, sür-e-git-, git-e-dur-, 
düş-e-gör-, dur-a-kal-, şaş-a-kal-, al-ı-koy- vb. Bu 
birleşik fiil kalıbının esas fiile kattığı anlam, o işin 
veya kılışın kesintisiz olarak sürdüğü, belli bir za-
man diliminde yapılmakta olduğu, bir zamandan 
beri yapılageldiği yönündedir: -Hayret içinde dura-
kaldım. (Abasıyanık, 1998:12) 

Türkçede bu kullanım için esas fiile kip ekinin 
getirilmesi yoluna da başvurulur: ağlar durur, şaş-
tı kaldı vb.

Türkçede bu yapıdaki fiillerden daha ziyade –
(y)A-gör- yapısında olumlu şekilden ziyade olum-
suz şekle rastlanır: düşmeyegör, ihtiyarlamayagör, 
sevmeyegör vb. 
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Yaklaşma Fiilleri: Esas fiile –(y)A zarf-fiil eki ve yaz- yardımcı fiili getirilerek kurulur: öleyaz-, düşeyaz- 
gibi. Esas fiildeki oluş veya kılışın “az kalsın, neredeyse” gerçekleşeceği anlamı katılmaktadır. Bu kullanım-
daki örneklere bugün sınırlı şekilde rastlanmaktadır: Bahçenin kalın duvarı suratıma çarpayazdı. (Abasıya-
nık, 1998:24)

•	 Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller: “Bu birleşik fiiller, bir isim unsuru ile bir fiil unsurundan 
meydana gelir. İsim başta, fiil unsuru sonda bulunur. Unsurların biri veya hepsi, kendi sözlük 
anlamları dışında kullanılır. Bunların bir kısmı deyimleşmiştir,” (Karahan, 1993:39): ah et-, el et-, 
ayağa düş-, baş göz et-, baş ver-, belâyı bul-, cana can kat-, çile çek-, dikiş tut-, göze gel-, göz koy-, hoş 
gör-, hak ver-, hasta düş-, inim inim inle-, kadrini bil-, kafa patlat-, kan kus-, karalar bağla-, karşı 
koy-, katar katar ol-, kazık kak-, kına yak-, kulak kesil-, laf at-, öç al-, salâvat getir-, söz ver-, yere ser-, 
yol kes- vb. 

Ah etti de Torun deyi ağladı. (Dadaloğlu, 1993:101); Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor, (Faruk 
Nafiz Çamlıbel’den akt. Elçin, 1990: 34); El edeydim yârânıma dostuma. (Dadaloğlu, 1993:99); Öc alı-
rız ilk fırsatı bulanda (Dadaloğlu, 1993:89); Korkma beyim korma salâvat getir (Dadaloğlu, 1993:102); 
Düşmanına karşı koyan merd olur. (Dadaloğlu, 1993:99); –Hatta birkaçı ona moda lisanla laf attılar. 
(Abasıyanık, 1998:10); Çerkez kazık kaktı m’ola? (Dadaloğlu, 1993:90); Derviş Paşa gayrı kına yakınsın. 
(Dadaloğlu, 1993:89); …dikkati çekmekte gecikmedi. (Abasıyanık, 1998:10); Can vermeğe and içtik hepi-
miz tek uğurda! (Osman Atillâ’dan akt. Elçin, 1990:18); Aklına ne cihan, ne can gelir. (Mehmet Çınarlı’dan 
akt. Elçin, 1990:38);

Bu türden birleşik fiillerin isim unsuru, isim çekim eklerini alabilir: araya git-, burnundan gel-, eli kolu 
tutma-, gözünden düş-, kulağını çek-, yola gel-, yolunu kes- vb.

Çekerim çileyi böyl’olsun bugün. (Dadaloğlu, 1993:93); Ak üstüne karaları bağladı. (Dadaloğlu, 
1993:94); -Rıhtımın kenarında mehtaplı denize gözlerini dikmiş kediyi görmüştüm. (Abasıyanık, 1998:12)

Birleşik Fiillerin İşlevleri
Bu bölümde birleşik fiillerin diğer kelime gruplarında ve cümlede kullanılışı ele alınacaktır. 
Diğer Kelime Gruplarında Kullanılışları Bakımından Birleşik Fiiller: Birleşik fiiller, diğer kelime 

grupları içinde görevli olarak yer alabilir.
•	 Birleşik	fiil,	diğer	bir	birleşik	fiilin	ögesi	olabilir:
 elden ayaktan / düşüver- (fiil unsuru: birleşik fiil)
 ipe sapa / gelme- (isim unsuru: tekrar grubu)

•	 Birleşik	fiil,	isim-fiil	grubunun	fiil	ögesi	olabilir:
 Her gün aynı yolu tepmek yordu.

•	 Birleşik	fiil,	sıfat-fiil	grubunun	ögesi olabilir:
 Melûl olan aşiretim. (Dadaloğlu, 1993:90); Budur öz şekli hayâl ettiği mimârînin. (Yahya Kemal 

Beyatlı’dan akt. Elçin, 1990:22)

 -Birleşik fiil, zarf-fiil grubunun fiil ögesi olabilir:
 Sesini çıkarmadan yola koyulabilseydi…

Birleşik Fiillerin Cümlede Kullanılması
Cümlede, genellikle yüklem olarak görev yapan birleşik fiiller, bunun yanı sıra özne, nesne, yer tamla-

yıcısı ve zarf tümleci olarak da bulunabilir, tek başlarına, cümleyi de oluşturabilirler. Birleşik fiili oluşturan 
unsurlar, cümle içinde, yer değiştirebilir.
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Düşmanına karşı koyan merd olur. (Dadaloğlu, 1993:99) (düşmanına karşı koy- özne) 
Fakat gözlerini görünce vazgeçtim. (Abasıyanık, 1998:25); Yola düşmüş, birer birer, geceden. (Yahya 

Kemal Beyatlı’dan akt. Elçin, 1990:25) (vazgeç-, yola düş- yüklem) 
Haber verseydin karşılardık. (haber verseydin- yan cümlenin yüklemi)
Haber gelir gelmez önlem aldık. (haber gelir gelmez –zarf tümleci)
Haber salmayı unutmamışlardı. (haber salmayı –nesne)
Gel Kara Ahmet der etme inadı (Dadaloğlu, 1993:101) (etme inadı –nesne)
Bir sır var bu mavzerde, attığım gitmez boşa. (Yavuz Bülent Bâkiler’den akt. Elçin, 1990:20) (cümle) 
Vâkıâ ney, kudüm gelince dile, (Yahya Kemal Beyatlı’dan akt. Elçin, 1990:25); (birleşik fiili oluşturan 

unsurların cümle içinde yer değiştirmesi); Pasin ovasında edin niyazı (Dursun Cevlânî’den akt. Elçin, 
1990:29)

af, ret, his, hal, zan kelime-
leri et, ol veya eyle fiillerin-
den biri ile birleştiğinde na-
sıl bir ses olayı ortaya çıkar, 
araştırın.

“Birleşik Fiiller” konusunu 
aşağıdaki kitapta inceleyin. 
Ergin, M. (1984). Türk Dil 
Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi 
Yayınları.

Bir gün içinde konuşma di-
linde kullandığınız birleşik 
fiilleri not edin.

Öğrenme Çıktısı

1 Birleşik fiillerin yapısını ve işlevlerini açıklayabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

KISALTMA GRUPLARININ YAPISI VE İŞLEVLERİ
Kelime grupları ve cümlelerden yıpranma ve kalıplaşma yoluyla ortaya çıkan gruplardır. Bu gruplar 

genellikle isim-fiil, sıfat-fiil veya zarf-fiil gruplarından kısalmış ve bunların bir kısmı kalıplaşmıştır. 
İsnat, yükleme, yaklaşma, bulunma, uzaklaşma, vasıta grubu başlıkları altında incelediğimiz kısaltma 

gruplarının ortak özelliği, iki isim unsurundan meydana gelmeleri ve vurgunun ikinci unsur üzerinde 
bulunmasıdır (Karahan, 1993:39-40).

Bazı kısaltma grupları kuralsız olarak ortaya çıkmıştır: gözü aydın, günaydın, kol kola, el ele, gözü tok, 
sırtı pek vb.

Bazı kısaltma grupları da kurallı olarak ortaya çıkmıştır. Bunlar genellikle, isim-fiil, sıfat-fiil veya zarf 
fiil gruplarından kısalarak kalıplaşmıştır. Kısaltma gruplarında, sözü edilmeyen ya da düşmüş –etmek, 
olmak, olan, olarak, eden, ederek, vb. - birer çekimsiz fiil vardır. 

Eline sağlık (olmak): İsim-fiil grubundan kısalmıştır.
kalpten kalbe (olmak): İsim-fiil grubundan kısalmıştır.
yüreği buruk (olmak): İsim-fiil grubundan kısalmıştır.
gözü yüksekte (olan): Sıfat-fiil grubundan kısalmıştır.
gönlü yüce (olarak): Zarf-fiil grubundan kısalmıştır.
keyfe keder (olarak): Zarf-fiil grubundan kısalmıştır.
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Kısaltma grupları iki isim unsurundan oluşup 
ikinci unsur, genelde bir nitelik ismidir. Ancak, 
ikinci unsuru nitelik ismi olmayan kısaltma grup-
ları da bulunmaktadır (Aktan, 2016:71): insana / 
hasret (olan yaşlı adam), içine kapalı (olan), kalbi 
boş (olan), gözü kapalı (olmak), karnı tok (olarak), 
el ele (olmak) vb.

Kısaltma gruplarının unsurları, kelime grup-
larından oluşabilir: kırk yılda bir (olmak) (birinci 
unsur: sıfat tamlaması), yuvasına / çok düşkün (olan) 
(ikinci unsur: sıfat tamlaması) vb.

Kısaltma grupları, söz diziminde sıfat ve 
zarf görevinde bulunurlar, kalıplaşarak birleşik 
kelimeleri oluştururlar: Gözü pek çocuk, oradan on 
adım uzaklaştı. Keyfe keder yaşıyordu. Göze göz, dişe 
diş bir savaş yaşanacaktı. 

Kısaltma gruplarında vurgu, ikinci öge üzerinde-
dir: gönlü yorgun, içten pazarlıklı, kalbine yenik, 
aklı kıt vb.

Kısaltma Gruplarının Yapısı 
Yapıları bakımından kısaltma grupları sekiz 

başlık altında toplanır. Aşağıdaki bölümde 
örneklerini göreceksiniz. 

İlgi Grubu: İlgi ekli bir isimle bir başka isim 
unsurunun oluşturduğu kelime grubudur. Grubun 
unsurları, bir kelime grubundan da oluşabilir. 
Belirtili isim tamlamasının tamlanan kısmındaki 
iyelik ekinin yıpranmasıyla kısalmaya uğrayan bir 
isim tamlaması yapısındadır: senin kitap, (onun) 
kaçırdığı mavi balon vb. Vurgu, sondaki öge üze-
rindedir.

- Grup, cümlede/yan cümlede özne, nesne, 
yer tamlayıcısı olarak görev yapabilir: Evi-
mizin bahçe; Necati Emmi’nin kız seslendi 
(Özne); Seyfi’nin tarla, bu yıl bol mahsul ver-
miş. (Yer Tamlayıcısı)

Yükleme Grubu: Yükleme ekli bir isimle bir 
başka isim unsurunun oluşturduğu kelime grubu-
dur. Grubun unsurları tek kelimeden de oluşabilir, 
bir kelime grubundan da oluşabilir. Vurgu, sondaki 
öge üzerindedir. 

- Grup, esasen, çekimsiz fiillerden/fiilimsiler-
den kısalmıştır: ticareti teşvik (eden), ülkeyi 
ziyaret (etmek), yüzü koyun (yatarak) vb.

- Grubu oluşturan unsurlar, isim ve sıfat gö-
revinde kullanılır: Önü sine-bentli bir al 
atınan / Düşeydim de o dost ile yola ben  

(Dadaloğlu, 1993:57) (ikinci unsur, sıfat); 
 Bir kuş düşünür bu bahçelerde / Altın tüyü 

sonbahara uygun… (Ahmet Hâşim, 
1985:241) (birinci unsuru sıfat tamlama-
sından kalıplaşmış)

- Grup, cümlede özne, nesne, yüklem göre-
vinde kullanılır: Kıymetini bilici yok (Tes-
lim Abdal’dan akt. Elçin, 1990:12)

Yaklaşma (Yönelme) Grubu: Yaklaşma ekli bir 
isimle bir başka isim unsurunun oluşturduğu ke-
lime grubudur. Grubun unsurları birer kelimeden 
oluşabileceği gibi kelime grubu da olabilir. Yaklaş-
ma grubu, esasen, fiilimsilerle kurulan grupların 
yıpranmış ve kalıplaşmış şeklidir. (Aktan, 2016:73) 
Vurgu, sondaki öge üzerindedir: Hakk’a yakın (olan 
insan), cana yakın (kimse), işine bağlı (olan memur), 
köpeğine düşkün (olan çocuk), dişe uygun (olan ye-
mek), arkadaşa inat, öğretmene saygı, memur maaşı-
na zam, içe dönük vb.  

- Yaklaşma grubunun ilk unsuru, belirtisiz 
isim tamlaması olabilir: 

 Düşman kurşunlarına inat köprü başında
 Memleket türküleri çağıracağım. (Yavuz Bü-

lent Bâkiler’den akt. Elçin, 1990:199)
- Yaklaşma grubunun ilk unsuru veya ikinci 

unsuru yahut da her iki unsuru sıfat tamla-
ması olabilir: Cana yakın (insanlar)

- Yaklaşma grubu, kelime grupları içinde 
isim, sıfat ve zarf olarak görev yapar: 

 Elleri var hocasına tapılı (Dadaloğlu, 
1993:111) ) (sıfat);  Adama bakışta bir 
hoşça bakar / O dostun hasreti sinemi yakar  
(Dadaloğlu, 1993:57); …bu kocaman ka-
yıktaki bütün malı kaldıramayacakları-
na müteessir, …dolaşıp duruyorlardı. (Aba-
sıyanık, 1998:9) (zarf )   

Bulunma Grubu: Bulunma ekli bir isimle bir 
başka isim unsurunun oluşturduğu kelime grubu-
dur. Grubun unsurları birer kelimeden oluşabile-
ceği gibi kelime grubu da olabilir. Türkçede sayı 
ifadelerinin bir bölümünde bulunma grubundan 
faydalanılır. Bulunma grubu, cümle ve kelime 
gruplarında isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılır. 
Vurgu ise son hece üzerindedir: binde bir; dallarda 
kanlı bülbüller (Ahmet Haşim, 1985:226); dünyada 
mekân, âhirette iman; elde yalın kılıç (Dadaloğlu, 
1993:96); gökte yıldız; havada bulut; Kışlada Bahar 
(Bekir Sıtkı Erdoğan’dan akt. Elçin, 1990:52); Kör-
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fezde sıcak saatler; közde patlıcan; mağazalarda in-
dirim haftası; Marmaranın batısında yağmur bulut-
lar; namazında adam; ormanlarda ağaçlar (Kâzım 
Nâmi’den akt. Elçin, 1990:10); üstünde semâ 
(Ahmet Haşim, 1985:227); vücudunda kesiklik 
(Abasıyanık, 1998:6); yürekte yaralar (Dadaloğlu, 
1993:61) vb. 

- Bulunma grubunun her iki unsuru, birer 
kelimeden oluşabilir:
 Yaşta küçük amma boyda münasip 

(Dadaloğlu, 1993:53); Sıra sıra olmuş 
yanakta beni (Dadaloğlu, 1993:54) 

- Bulunma grubunun ilk unsuru, bir sıfat 
tamlaması olabilir:
 Yine bir dilbere meyil aldırdım / Ak ger-

danda benler zer-nişanlıdır ((Dadaloğ-
lu, 1993:62); Meğer dünya her tarafta 
bir imiş (Dadaloğlu, 1993:107)

 Bir kızıl çehrede âteş gözler / Bana 
gûyâ ki içimden bakıyor! (Ahmet Haşim, 
1985:230)

- Bulunma grubunun ikinci unsuru, bir sıfat 
tamlaması olabilir:
 Tüllerde yatan hastayı sarmıştı karan-

lık; (Ahmet Haşim, 1985:104); …
adanın sahilinde bir soğan yüklü kayık 
(Abasıyanık, 1998:9);  Bir yiğit sevdiğin 
sesini duysa / Gölde gövel ördek ötmüş 
gib’olur (Dadaloğlu, 1993:65); Ağır ağır 
çıkacaksın bu merdivenlerden / Eteklerin-
de güneş rengi bir yığın yaprak (Ah-
met Haşim, 1985:226)

- Bulunma grubunun ilk unsuru, bir isim 
tamlaması olabilir:
 Adanın kıyılarında balıkçılar (Abasıya-

nık, 1998:14); Bulutların ardında gün 
(Faruk Nâfiz Çamlıbel’den akt. Elçin, 
1990:34)

- Bulunma grubunun ilk unsuru tamlayanı 
düşmüş bir iyelik grubu olabilir: 
 Geldim işte mevsim gibi kapına,/ Gözle-

rimde bulut, saçlarımda çiğ. (Ahmet 
Muhip Dranas’tan akt. Elçin, 1990:42) 
(benim gözlerimde, benim saçlarımda)

 Belimizde kılıcımız kirmanî (Dadaloğ-
lu, 1993:97) (bizim belimizde)

- Bulunma grubunun ikinci unsuru, bir isim 
tamlaması olabilir:
 Zulmette köpek sesleri, mes’ûd sedâlar… 

(Ahmet Haşim, 1985:110); Gökte top 
sesleri, bir bir, nelerden geliyor? (Yahya 
Kemal Beyatlı’dan akt. Elçin, 1990:24); 
Pertek’te Sağman Câmii, Câmide 
okunur ezan. (Şükrü Elçin’den akt. El-
çin, 1990:46)

- Bulunma grubu, sıfat-fiil veya zarf-fiil gru-
bundan kısalmış olabilir:
 Elinde olta, balık tutmakla meşguldü. 

(Abasıyanık, 1998:11); Yürekte yara-
lar sızlaşıp gider (Dadaloğlu, 1993:61) 
(olup, olduğu halde) 

- Bulunma grubu, cümlede, ögelerden her-
hangi biri olarak görev yapabilir:
 Ellisinde yaşım yarıyı geçti. (Dadaloğlu, 

1993:80) (Özne); Kur’ağaçta bir dal 
bitmiş gibi olur. (Dadaloğlu, 1993:66) 
(Özne); Her akşam üstü ufuklarda bir 
selâm ararım. (Ahmet Hâşim, 1985:66) 
(Nesne);Tüllerde yatan hastayı sarmış-
tı karanlık; (Ahmet Hâşim, 1985:104) 
(Nesne); Pınarında bir yenice sağlık 
var (Dadaloğlu, 1993:73) (Yer tamlayı-
cısı); Yüksek kayalarda şahan olamaz 
(Dadaloğlu, 1993:105) (Yer tamlayıcı-
sı); Ağzında bir balıkla çıktı (Abasıya-
nık, 1998:12) (Zarf tümleci); Geliyor, 
gözlerinde mestîler; (Ahmet Hâşim, 
1985:134) (Zarf tümleci) vb. 

Uzaklaşma Grubu: Uzaklaşma ekli bir isimle 
bir başka isim unsurunun oluşturduğu kelime gru-
budur. Grubun unsurları tek kelimeden de bir ke-
lime grubundan da oluşabilir. Vurgu, sondaki öge 
üzerindedir: kârdan zarar; şahtan ferman (Dadaloğ-
lu, 1993:91); dünyadan gizli (Abasıyanık, 1998:13); 
samurdan kürk (Dadaloğlu, 1993:100); Tanrı’dan 
vergi (Osman Atillâ’dan akt. Elçin, 1990:17); hen-
deseden âbide (Yahya Kemal Beyatlı’dan akt. Elçin, 
1990:23).

Uzaklaşma grubu, kelime grubu içinde yer ala-
bilir;

- Uzaklaşma grubu, sıfat tamlamasında sıfat 
unsuru olarak veya sıfat unsurunun bir bö-
lümü olarak görev yapar:
 Yeşil sularda büyük inciden çiçekler açar 

(Ahmet Haşim, 1985:128); Her oba-
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dan üç beş yiğit hoğladı (Dadaloğlu, 1993:101); Yalnız taştan duvar olmaz yıkılır (Dadaloğlu, 
1993:105)

- Uzaklaşma grubu, cümlede özne olarak veya öznenin bir bölümü olarak görev yapabilir:
 Gözlerimden akan seller iniler (Dadaloğlu, 1993:109); Kuş kemiğinden saraylar yaptırdım 

(Dadaloğlu, 1993:100); Yüce Hak’tan bir dileğim var benim (Dadaloğlu, 1993:60) 
- Uzaklaşma grubu, cümlede zarf olarak görev yapabilir:

 Göçeceğim şimden geri (Dadaloğlu, 1993:77) 
- Uzaklaşma grubu, cümlede nesne olarak görev yapabilir:

 Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi: (Yahya Kemal Beyatlı’dan akt. Elçin, 1990:23); …
benden bir parçayı, ağzındaki balığı yer gibi vahşetle yiyecekti. (Abasıyanık, 1998:12)

- Uzaklaşma grubu cümlede yüklem olarak görev yapabilir:
 Karadik’ten öte Harnı’nın düzü (Dadaloğlu, 1993:88); Eskisinden beter derdim (Dadaloğlu, 

1993:90)
- Uzaklaşma grubu, esasen, sıfat-fiil veya zarf-fiil grubundan kısalmıştır:

 Kuş kemiğinden saraylar yaptırdım (Dadaloğlu, 1993:100) (<kuş kemiğinden olan)
Eşitlik Grubu: Eşitlik eki almış bir isimle yalın hâlde bir başka isim unsurunun oluşturduğu kelime 

grubudur. Grubun unsurları, bir kelime grubundan da oluşabilir. Grup, sıfat-fiil ya da zarf-fiil grubundan 
yıpranma suretiyle kısalmıştır. Vurgu, sondaki öge üzerindedir.

Onu sürmeye bir hoşça can gerek (Dadaloğlu, 1993: 105)
- Cümlede daha ziyade zarf, kelime gruplarında ise sıfat tamlamasının sıfat unsuru olarak görev yapar:

 Delice rüzgârlar / Diyar diyar / Memleket memleket dağıttı bizi. (Nesrin Erbil’den akt. Elçin, 
1990:49);  Kalleşçe saldırı düzenlemişler. (sıfat); Türkiyem gök maviliğince rahat; (İlhan 
Geçer’den akt. Elçin, 1990:57) (zarf )

Vasıta Grubu: Vasıta ekli bir isimle bir başka isim unsurunun oluşturduğu kelime grubudur. Grubun 
unsurları, bir kelime grubundan da oluşabilir: birbirleriyle dargın esnaf (Abasıyanık, 1998:11); Artar ünle 
firkatımız (Dadaloğlu, 1993:76); kedilerle sıkı ahbaplık, karanlıkla ışık, vb.

- Vurgu, sondaki öge üzerindedir.
- Vasıta grubu, sıfat-fiil ya da zarf-fiil grubundan kısalmıştır:

 Kazanoğlu yapma benimle inadı (Dadaloğlu, 1993:96) (benimle olan) 
- Grup, cümle/yan cümle ve kelime gruplarında isim, sıfat ve zarf olarak kullanılabilir:

 Günlerle ölen hâtıralar… (Ahmet Hâşim, 1985:82) (sıfat); Gerçi ömrün senin şafaklarda / Yeni 
açmış çiçekle kardeşti, (Ahmet Hâşim, 1985:241) (zarf) Benimle böyle koşan kimdi? (Ahmet 
Hâşim, 1985:186) (zarf ). 

İsnat Grubu: Bir nitelik (vasıf ) isminin kendisinden önce gelen bir isme dayandırıldığı kelime grubu 
olup yapısı bakımından, sıfat tamlamasının ters çevrilmiş hâli görünümündedir. İsnat grubunda, biri diğe-
rine isnat edilen iki isim unsuru vardır. Birinci isim iyelik ekli olabilir.

  yalın hâlde veya iyelik ekli isim   +   yalın hâlde isim veya sıfat
(İsnat olunan, isnat yapılan isim)      (isnat edilen isim veya sıfat)

İsnat grubu, kelime grupları ve cümlede isim, sıfat ve zarf görevinde bulunur:
Yaşı geçkini yanına çağırdı.(isim)
Boynu uzun tor sunalar. (Dadaloğlu, 1993:90); (sıfat); 
Başı bozuk yaşıyorlardı. (zarf )
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Grubu oluşturan unsurlar tek bir kelime olabilecekleri gibi kelime grubu da olabilirler:
eli kolu dolu: (el kol: ikileme grubu); Gâvur Dağlarının başı dumanlı (isim tamlaması); On beş oğlun 

vardı başları tuğlu (Dadaloğlu, 1993:92) (başları tuğlu olan: kısaltma grubu); Pınarları vardır üstü yapılı 
(Dadaloğlu, 1993:111) (kısaltma grubu); gözü büyük ablak sunam (Dadaloğlu, 1993:69) (iyelik grubu); 
iki gözü açık (çekmece): (iki göz: sıfat tamlaması); vb. gibi.

Kısaltma Gruplarının İşlevleri 
•	 Kısaltma grupları başka bazı kelime grupları içerisinde yer alabilir:

Gevherim ağır tutarım
Kıymetini bilici yok.   (Teslim Abdal’dan akt. Elçin, 1990:12)
- Yükleme grubu, tamlayanı düşürülen iyelik grubunun tamlanan ögesidir.

Kimi konar kimi göçer
İkrârına durucu yok  (Teslim Abdal’dan akt. Elçin, 1990:12)
- Yaklaşma grubu, tamlayanı düşürülen iyelik grubunun tamlanan ögesidir.

Elinde olta, balık tutmakla meşguldü. (Abasıyanık, 1998:11)
- Bulunma grubu, tamlayanı düşürülen iyelik grubunun tamlanan ögesidir.

Bugün ben bir rüya gördüm
Eskisinden beter derdim. (Dadaloğlu, 1993:90)
- Uzaklaşma grubu, tamlayanı düşürülen iyelik grubunun tamlanan ögesidir.

Küheylanım yedim yedim yederler
Olanca malımı talan ederler. (Dadaloğlu, 1993:99)
- Eşitlik grubu, tamlayanı düşürülen iyelik grubunun tamlanan ögesidir.

Cıdasına yavuz Reyhanlıoğlu
Çekip çekip kargısını sağıyor. (Dadaloğlu, 1993:98)
- Yaklaşma grubu, sıfat tamlamasının sıfat ögesidir.

Yeşil sularda büyük inciden çiçekler açar
Gümüş böcekler okur âba bir neşîde-i hâb, … (Ahmet Hâşim, 1985:128)
- Uzaklaşma grubu, sıfat tamlamasının sıfat ögesidir.

Döner bu sâhil-i nîlîye gölgeden kuşlar
Ağızlarında güneşten birer kızıl dür-i nâb.  (Ahmet Hâşim, 1985:128)
- Uzaklaşma grubu, sıfat tamlamasının sıfat ögesidir:
 
Gözü büyük ablak sunam
Çığırından saptı m’ola.  (Dadaloğlu, 1993:69)
- İsnat grubu tamlayanı düşürülen iyelik grubunun tamlanan ögesidir.

Boynu uzun tor sunalar
Su yoluna çıktı m’ola (Dadaloğlu, 1993:90)
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- İsnat grubu, sıfat tamlamasının sıfat ögesidir.
Atın beli kısa boynu uzunu
Kuru suratlısı elma gözünü
Kızın iplik iplik süt beyazını
Severim kır atı bir de güzeli. (Dadaloğlu, 1993:75)
- İsnat grubu, isim tamlamasında tamlanan ögedir.

Kuş kemiğinden saraylar yaptırdım
Şahinime gökte turna kaptırdım. (Dadaloğlu, 1993:100)
- Uzaklaşma grubu, sıfat tamlamasının sıfat ögesidir.

Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar,
Uykuya varmış gibi görülen yılan yollar,
Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. (Faruk Nafiz Çamlıbel’den akt. Elçin, 1990:32)
- Vasıta grubu, sıfat tamlamasının sıfat ögesidir.

Ak gerdanda benler zer-nişanlıdır. (Dadaloğlu, 1993:62)

- Bulunma grubu, sıfat tamlamasının sıfat ögesidir.

Keyfe keder davranmak işi zora sokar.
- Yaklaşma grubu, isim-fiil gurubunun zarf ögesidir.

İnsanımız, başı dik olmuştur tarih boyunca.
- İsnat grubu, birleşik fiilin isim ögesidir.

Yalnız taştan duvar olmaz yıkılır
Koç yiğite emmi dayı el gerek.
- Uzaklaşma grubu, sıfat tamlamasının sıfat ögesidir.

Bu yüzü safran sarısı, genç öğretmen, belli ki önemli bir olaya tanıklık etmişti.  
- İsnat grubu, sıfat tamlamasının isim ögesidir.      

Kısaltma Gruplarının Cümlede Kullanılması
Aşağıda kısaltma gruplarının cümlelerde kullanılmasına ilişkin örnekler yer almaktadır. 

Kısaltma Gruplarının Cümlede Özne Olarak Kullanılması
Ali Dayı’nın kız evlenmiş.
- İlgi grubu özne olarak görev yapar.

Dükkân açtım mârifetten
Dükkânıma gelici yok
Bir küpe yaptım kudretten
Kulağına takıcı yok. (Teslim Abdal’dan akt. Elçin, 1990:12)

- Yaklaşma grubu özne olarak görev yapmaktadır.
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Bülbül oldum gülistanda şakırım
Gül dalında biten gül neme yetmez (Kul Budala’dan akt. Elçin, 1990:28)

- Bulunma grubu özne olarak görev yapar.

Belimizde kılıcımız kirmanî
Taşı deler mızrağımın temreni (Dadaloğlu, 1993:64)

- Bulunma grubunun da içerisinde yer aldığı iyelik grubu özne olarak görev yapar.

Kedilerle ahbaplığım şu şekilde başladı:  (Abasıyanık, 1998:119
- Vasıta grubunun da içerisinde yer aldığı iyelik grubu özne olarak görev yapar.

Katar katar olmuş gözünün yaşı
Akıyor çeşminden sel karmakarış (Dadaloğlu, 1993:66)
- Uzaklaşma grubu özne olarak görev yapar.

Şahin kocasa da vermez avını
Aslı kurt yavrusu gene kurt olur. (Dadaloğlu, 1993:99)
- İsnat grubu özne olarak görev yapar.

Kısaltma Gruplarının Cümlede Nesne Olarak Kullanılması
…belki de benden bir parçayı ağzındaki balığı yer gibi vahşetle yiyecekti. (Abasıyanık, 1998:12)
-Uzaklaşma grubu nesne olarak görev yapar.

Hatice Teyze’nin Ali’yi gördüm.
-İlgi grubu nesne olarak görev yapar.

Yeryüzünde dağı gökte yıldızı
Bilemez mi sandın ey Yusuf Emmi  (Dadaloğlu, 1993:112)
-Bulunma grubu nesne olarak görev yapar.

Bir gün (bizim) birimizi beşe sayarlar
Demir donla miğfer külah giyerler  (Dadaloğlu, 1993:97)
-Vasıta grubu nesne olarak görev yapar.

Kısaltma Gruplarının Cümlede Zarf Tümleci Olarak Kullanılması 
…Şahtan ferman Türkmen eli göçünce
Daha da hey Osmanlı’ya aman mı  (Dadaloğlu, 1993:91)
-Uzaklaşma grubu zarf tümleci olarak görev yapar.

Taşınma hazırlıklarıyla  haşır neşir oldular.
-Vasıta grubu zarf tümleci olarak görev yapar.

Bana nisbet çıkmış yolun üstüne
Samur kürk geyinmiş alın üstüne (Dadaloğlu, 1993:62)
-Yaklaşma grubu zarf tümleci olarak görev yapar.
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“…birden Şükrü, mektep kapısında, elinde tenekeler gözüküvermişti.” (Abasıyanık, 1998:34)
-Bulunma grubu zarf tümleci olarak görev yapar.

Kısaltma Gruplarının Yüklem Olarak Kullanılması
Bir Acem bahçesi, bir seccâde,
Dolduran havzı âteşten bâde… (Ahmet Hâşim, 1985:239)
-Uzaklaşma grubu yüklem olarak görev yapar.

Dadal’ım ben, yoktur malım
Her sözlerim Hakk’a malûm  (Dadaloğlu, 1993:84)
-Yaklaşma grubu yüklem olarak görev yapar.

Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın,  (Ârif Nihat Asya’dan akt. Elçin, 1990:15)
-Bulunma grubu yüklem  olarak görev yapar.

“Kedilerle ahbaplığım şu şe-
kilde başladı.” örneğinde va-
sıta grubunun da içerisinde 
yer aldığı iyelik grubu özne 
olarak görev yapmaktadır. 
İyelik grubu nedir, araştırın.

“Kısaltma grupları” konu-
sunu aşağıdaki kitapta ince-
leyin: Karahan, L. (1993). 
Türkçede Söz Dizimi–
Cümle Tahlilleri-. Ankara: 
Akçağ.

Sevdiğiniz bir şiirin sözleri-
ni yazın ve kısaltma grubu 
yapısını arayın.

Öğrenme Çıktısı

2 Kısaltma grubunun yapısını ve işlevlerini açıklayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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TÜRKÇE ÇOK MU YOKSUL?
Ne ben üye olmak istemişimdir ne aralarındaki 

yazışmalara duyduğum özel bir merak vardır; ama 
internetteki kimi grupların yazışmalarından habe-
rim olur. Geçenlerde böyle bir grupta Türkçe ko-
nusunun konuşulduğunu fark edince ilgilendim. 
Üniversiteli bir genç, okul işlerinde karşılaştığı so-
runla ilgili bir mektup göndermiş. Türkçesi berbat. 
Türkçesinin perişanlığına sinirlenen grup üyeleri 
üniversiteli arkadaşlarını kınayan yanıtlar yazmışlar. 
Saldırı çok olunca kimileri de çocuğu savunmak zo-
runda kalmış. İşin ilginç yanı, kınayanların da Türk-
çeleri kötüydü, savunanların da. Kınanan çocuğa 
arka çıkanlardan birinin mektubu çok anlamlı geldi 
bana. Âdet olduğu üzere, o da mektubunun başına 
bir “önemli not” iliştirmiş, imla hatalarının dillere 
destan olduğunu, bunun cehaletten değil, hiperak-
tiflikten kaynaklandığını, yazdığını geriye dönüp 
okumaya tahammül edemediği için böyle olduğunu 
söylemiş, “Bu kusurumun uzerinde, durmayiniz lut-
fen:-)” dedikten sonra konuya girmiş:

3,5 yildir Amerika`da yasiyorum. Ilk gunden bu-
gune kadar daima “kol kirilir yen icinde” oynadim ve 
“Turk” le alakali hic saldiriya, savunmaya dahi girme-
yip, direkt taarruz ile cevap verdim.

Ancak; gecenelerde, birden “Dankk” etti ve bir “sir” 
(!) kesfettim. Ve bu dank`ligi, dangalaklik olarak kabul 
etmezseniz, sizlerle de paylasmak istiyorum:

Turkce aslinda son derecede kisir bir dil!
Bu yargıya nasıl vardığını da söylüyor:
Kutuphane`deki Ingilizce/ingilizce sozluge gozum 

ilisti. Bir de yaninda duran, “Fakir pazarci tezgahi” 
gibi siginmis, 2 parmak kalinligindaki Oz Turkce Soz-
lugune baktim...Baktim...Ve...Uzuldum acikcasi.

Sözün hangi noktaya bağlanacağı anlaşıldı as-
lında; ama üzüntünün nedenini de kendi ağzından 
alalım:

Yaniliyor (ve de atiyor) olabilirim , aklimda kal-
digi kadari ile Turkce 80 bin kelimeden olusuyor ve 
gunluk sadece 200-330 kelime ile konusuyoruz (hangi 
kelimelerle konustugumuzu da hatirlatip, sinirinizi 
asabinizi bozmaya gerek yok?) Oysa Ingilizce`de bir 
milyon kelime var ve en az 100 kelime kullaniliyor 
gunluk diyaloglarda.

Üç buçuk yıldır aralarında yaşadığı Amerikalıların 
1000 kelime ile konuştuğunu anlatmak istiyor 
aslında. Bir sıfırı eksik koymuş. Karşılaştırmayı da 
yanlış yapmış ayrıca. İngilizce sözlükle karşılaştırdığı 
Türkçe Sözlük değil, “Öz Türkçe Sözlük”müş. Ya-
bancı dillerden gelmiş sözcüklere Türkçe karşılıklar 
öneren sözlük demek oluyor Öz Türkçe Sözlük. İngi-
lizcede benzer bir sözlük yapılması söz konusu değil; 
ama yine de sormak istiyorum. Bir kez daha yineleye-
yim: Gerekli olup olmadığını sorgulamıyorum; me-
rak ediyorum: “Öz İngilizce Sözlük” yapılabilir mi? 
İngilizcenin yalnız kendisine ait, Latinceden ya da 
Yunancadan alınmamış sözcüğü var mıdır?

Mektubu yazan genç kızımız kendi keşfi gibi an-
latıyor; ama “İngilizcede bu kadar sözcük var, bizde 
ise şu kadarcık.” yazıklanması çok genel bir yakın-
madır aslında. Şimdiye dek, duymamış olan Türkle-
rin de günün birinde duyacağı kesin. Peki, dünyanın 
öbür ucundaki yabancı bir ülkede o genç kızı kendi 
diline bile güven duyamaz durumda bırakmak acı 
değil mi? Bir dilin zenginliği, çok parçadan oluşan 
yemek takımlarını, çatal bıçak takımlarını yarıştırır 
gibi, sözcük sayarak mı ölçülür gerçekten? Yoksa 
anlatım olanağı bakımından mı? Bunu sorgulamak 
çok kolay: Dilimizin eksikliği ya da yetersizliği yü-
zünden Türkçeye çevrilemeyen hangi yapıtlar var? 
Dünyanın en önemli edebiyat yapıtları çevrilebilmiş 
midir Türkçeye? Bütün din kitapları, siyasi kitap-
lar, bilimin çeşitli dallarıyla ilgili çalışmalar, felsefi 
kitaplar ve dünyanın çeşitli dillerinde yazılmış her 
konudaki, her içerikteki kitap… Öyleyse Türkçenin 
anlatım olanağı bakımından bir eksikliği yoktur. 
Bütün eksiklik sözcük sayısında mı? Tek elle kavra-
namayacak kalınlıkta bir Osmanlıca Lügat çıkarsak 
İngilizce sözlüğün karşısına… O zaman bizim söz-
lük, onların sözlüğünü döver. Peki, dilin zenginliği 
bu mudur? En kalın sözlük, ait olduğu dilin en zen-
gin dil olduğunu mu gösterir?
..........

Kaynak: Feyza Hepçilingirler
Yazının tamamı için http://www.feyzahepcilin-

girler.com/deneme.html adresine bakınız. 

yaşamla ilişkilendir



Türkçe Cümle Bilgisi I

139

öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 Birleşik fiillerin yapısını ve 
işlevlerini açıklayabilme

Birleşik Fiiller

Birleşik fiil, bir isim veya fiilin yardımcı fiille birleşmesi sonucu ortaya çıkan fiil şeklidir. Yardımcı fiil 
olarak kullanılan kelimeler, tek başlarına fiil olarak da kullanılabilirler. “Onlarla çok iyi dost olmuştuk.” 
cümlesinde “olmak” fiili, “dost” (isim) kelimesinden sonra getirilerek “dost olmak” birleşik fiilini mey-
dana getirmiştir, yani, cümlenin fiili “olmak” değil de “dost olmak”tır. “O iş birkaç saat önce olmuştu.” 
cümlesinde ise fiil “birkaç saat önce olmak” değil “olmak” şeklindedir, çünkü “birkaç saat önce olmak” 
diye bir birleşik fiilin olmadığını biliyoruz. “Birkaç saat önce” kelime grubu cümlenin başka bir öge-
sini oluşturmaktadır. “dost olmak” birleşik fiilinde dikkati çeken bir başka durum, esas anlamın isim 
kısmında yani “dost” kelimesi üzerinde bulunmasıdır. Nitekim, ister bir isimle yardımcı fiilin, isterse 
bir fiille bir yardımcı fiilin oluşturduğu birleşik fiilde, anlam, isim veya esas fiil üzerindedir. Esas fiille 
yardımcı fiilin oluşturduğu birleşik fiillerde araya zarf-fiil ekleri getirilir. Buna göre de bir fiille yardımcı 
fiilin biraraya gelerek oluşturduğu yapılarda, esas fiile yeterlik, süreklilik, tezlik, yaklaşma anlamı kazan-
dırılır. Bunlardan bazılarının kullanım alanı genişken, bazılarının kullanım alanı daha sınırlıdır. Türkçe 
fiil şekilleri bakımından oldukça zengin bir dildir. Basit ve türemiş fiiller gibi birleşik fiiller de dilimize, 
zengin bir ifade ve anlatım imkânı sağlamaktadırlar. Aralarında sadece, yapıları bakımından bir fark 
bulunmaktadır. Birleşik fiiller, birinci kelimenin isim veya fiil olmasına, getirilen yardımcı fiillere göre 
türlere ayrılır. Bunlarda, kullanılan isim ve fiil unsurları ile yardımcı fiiller farklılıklar gösterir. İsim+ 
yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller: İsimlere ve isim soylu kelimelere getirilen et-, eyle-, ol-, kıl-, 
yap- vb. yardımcı fiillerle kurulurlar: Hasta et-, kabul eyle-, memnun ol-, mutlu kıl- vb. Buna göre grup: 
İsim unsuru+yardımcı fiil= birleşik fiil yapısındadır. Bu yapıdaki birleşik fiillerde, yardımcı fiilin önüne 
birden fazla isim unsuru da getirilebilir: sağlıklı, mutlu, huzurlu ol- vb. Bu yapıdaki birleşik fiillerin isim 
unsuru, bir kelime grubundan da oluşabilir: hisseder gibi ol-, kendi kendine ol- vb. Bir isim unsuru ile 
kurulan birleşik fiillerde yardımcı fiiller sadece yukarıda ifade edilen şekiller değildir. Nitekim, bunlara, 
isimlerle birleşik fiil yapan asıl yardımcı fiiller denilebilir. Bunların dışında, isimlerle birleşik fiil yapmaya 
yarayan bazı yardımcı fiiller (al-, bul-, duy-, işle-, kal-, koy-, ver- vb.) de bulunmaktadır ki bunlar, esa-
sen yardımcı fiil olmayıp zamanla anlamlarını kaybetmeleri veya deyimleşmeleri sebebiyle yardımcı fiil 
konumuna gelmişlerdir: haber al-, haber duy-, haber ver-, işaret koy-, türkü söyle-, suç işle-, anlamsız bul-, 
yolu tut- vb. Ancak, unutulmamalıdır ki bu tür birleşikler de bir isimle yardımcı fiilden oluşan birleşik fiil 
yapısındadırlar.. Fiil+zarf fiil eki+yardımcı fiilden oluşan birleşik fiiller: Fiillerin zarf-fiil ekleri (-A, 
-I, -U ve –(y)Ip) sayesinde diğer bazı fiillere (bil-, ver-, gel-, dur-, git-, kal-, yaz-) bağlanmasıyla oluşurlar. 
Grupta asıl anlam yine birinci fiil üzerindedir. İkinci fiil, aslında, bir esas fiil olmakla birlikte, anlam 
kaymasıyla sözlük anlamından farklı yeni bir anlama bürünmüş, esas fiil olmaktan çıkarak ilk fiile bazı 
anlam incelikleri katan bir yardımcı fiil konumuna gelmiştir. bil- ilk fiile yeterlik; ver- çabukluk, tezlik; 
gel-, git-, kal- süreklilik; yaz- yaklaşma anlamlarını katar. Bu tür birleşik fiillere özel birleşik fiilin yanı 
sıra tasvir filleri, –(y)Ip zarf-fiil ekiyle kurulanlara ise yarı tasvir fiilleri denebilir. Çünkü, bu birleşmede 
yardımcı fiiller esas fiili çeşitli anlam incelikleriyle tasvir etmekte, nasıl ve ne şekilde yapıldıklarını be-
lirtmektedirler.Birleşik fiiller, diğer bir kelime grubunun ögesi olabilir. Birleşik fiiller, cümlede yüklem 
olarak kullanılır. Birleşik Fiiller cümlede özne olarak kullanılır. Birleşik Fiiller cümlede nesne olarak 
kullanılır. Birleşik Fiiller cümlede yer tamlayıcısı olarak kullanılır. Birleşik Fiiller cümlede zarf tümleci 
olarak kullanılır.
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2 Kısaltma grubunun yapısını ve 
işlevlerini açıklayabilme

Kısaltma Grubu

İyelik eki veya hâl eki getirilen bir isimle başka bir ismin (isim türünden bir kelimenin) bir arada kulla-
nılmasıyla oluşan kelime gruplarına kısaltma grubu denir. Kısaltma gruplarında kelime gruplarının ve 
cümlelerin kısalması, yıpranması sonucu (genelde isim-fiil, sıfat-fiil veya zarf-fiil gruplarından kısalma 
yoluyla) meydana gelen bir klişeleşme vardır. Bu gruplar, sıfat veya zarf olarak kullanılıp ayrı yazılır. Vur-
gu ise ikinci öge üzerinde bulunmaktadır. İlgi Grubu: İlgi hâli eki getirilen bir isimle iyelik eki düşmüş 
diğer bir ismin bir araya gelmesiyle oluşur. Yükleme Grubu: Yükleme hâli eki getirilen bir isimle diğer 
bir ismin bir araya gelmesiyle oluşur. Yaklaşma Grubu: Yaklaşma hâli eki getirilen bir isimle bir başka 
isim türünden kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bulunma Grubu: Bulunma hâli eki getirilen bir 
isimle bir başka isim türünden kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Uzaklaşma Grubu: Uzaklaşma 
hâli eki getirilen bir isimle bir başka isim türünden kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Vasıta Grubu: 
Vasıta hâli eki getirilen bir isimle bir başka ismin bir araya gelmesiyle oluşur. Eşitlik Grubu: Eşitlik 
hâli eki getirilen bir isimle bir başka ismin bir araya gelmesiyle oluşur. İsnat Grubu: Sıfat tamlaması 
unsurlarının ters çevrilmesi görünümüne sahiptir. Grubun ilk kelimesi genellikle iyelik eki alırken bazen 
yalın hâlde de bulunabilmektedir. İkinci kelimesi ise çoğunlukla sıfat, bazen de isimdir. Kısaltma grupla-
rı, diğer kelime grupları içerisinde görev alabilirler. Kısaltma grupları, cümlede özne, nesne, zarf tümleci 
ve yüklem olabilirler. 
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neler öğrendik?

1  Bir isim unsuru ile bir yardımcı fiilden oluşan 
birleşik fiillerde isim ögesinde bazı ses olayları mey-
dana gelebilir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır?

A. devretmek
B. kaybolmak
C. şükretmek
D. kahrolmak
E. hissetmek

2  Aşağıdakilerden hangisi Fiil+(Zarf-fiil 
eki)+Yardımcı Fiil = Birleşik Fiil kalıbında kurul-
muş bir yapı değildir?

A. bakarak-
B. bakıver--
C. bakadur-
D. bakıver-
E. bakakal-

3  Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisi yapı bakı-
mından diğerlerinden farklıdır?

A. koşadurmak
B. yazabilmek
C. alıvermek
D. zannetmek
E. öleyazmak

4  Aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiil yüklem 
görevinde değildir?

A. Bir bana bir annesine bakıp duruyordu.
B. Kalktı göç eyledi Avşar elleri. 
C. Bu kötü alışkanlığı terk edebilen var mı aranız-

da?
D. İşiniz gücünüz tenkit etmek.
E. Onun kişiliğinde Türk Milleti temsil ediliyordu.

5  Aşağıdakilerden hangisi unsurları kendi söz-
lük anlamı dışında kullanılan birleşik fiil örneği 
değildir?

A. Kazık kakmak
B. Kına yakmak
C. Laf atmak
D. Dert dinlemek
E. Karaları bağlamak 

6  Aşağıdakilerin hangisi bir isnat grubudur?

A. aç gözlü
B. kıymetini bilici
C. içine kapanık
D. devede kulak
E. yaşı geçkin

7  Aşağıdakilerin hangisi bir bulunma grubudur?

A. baştan başa
B. gökte yıldız
C. gözden uzak
D. ağzı açık
E. içe dönük

8  Aşağıdakilerin hangisi bir uzaklaşma grubudur?

A. dünyada mekan
B. ahirette iman
C. adanın kıyıları
D. dişe diş
E. eskisinden beter

9  Aşağıdakilerin hangisi bir yaklaşma grubudur?

A. baş başa
B. cana yakın
C. başı önde
D. birden bire
E. bulutların ardı

10  Aşağıdakilerin hangisi bir vasıta grubudur?

A. terli ellerle
B. at arabası ile
C. birbiriyle dargın
D. güneş ile Ay
E. ben ve sen
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Yanıtınız yanlış ise “Birleşik Fiillerin Yapısı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. E Yanıtınız yanlış ise “Kısaltma Grubunun Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Birleşik Fiillerin Yapısı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Kısaltma Grubunun Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Birleşik Fiillerin Yapısı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A Yanıtınız yanlış ise “Kısaltma Grubunun Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Birleşik Fiillerin Cümle-
de Kullanılması” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Birleşik Fiillerin Yapısı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Kısaltma Grubunun Ya-
pısı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Kısaltma Gruplarının 
Cümlede Kullanılması” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı

8

Araştır 1

Aslında çift ünsüzü olan ve Türkçede ünsüzlerden biri düşerek kullanılan bu 
kelimeler, et-, ol-, eyle- fiillerinden biri ile birleştiğinde düşen ünsüz yeniden 
ortaya çıkar ve yardımcı fiille bitişik yazılır. affet-, affeyle-; reddet-; hisset-; 
hallet-, hallol-; zannet-

Araştır 2

İyelik grubu: İlk kelimesi (tamlayan) ilgi eki almış bir zamir olan kelime 
grubudur. Tamlanan, isim veya isim işlevli bir kelime, kelime grubu olabilir. 
İyelik gruplarında tamlayan kısmın düştüğü de görülür. Tamlayanı düşmüş 
bir iyelik grubu tek kelime olsa da iyelik grubu değerindedir: onun düşüncesi, 
bunun derdi, (benim) bilgisayarım, (sizin) işiniz.
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