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Önsöz

Sevgili Arkadafllar, 

‹nsanlar iletiflim kurmak, isteklerini, düflüncelerini, ac›lar›n›, sevinçlerini birbir-

lerine ifade etmek zorundad›rlar. Bu da sözle veya yaz›yla mümkün olur. 

Dilde bazen nesnelerin, durumlar›n ve hareketlerin nicelikleri ve nitelikleri

hakk›nda bilgi vermek için kelimeler tek bafl›na yeterli gelmeyebilir. Böyle du-

rumlarda birden fazla kelime bir araya gelir, bir grup oluflturur ve o anlat›lamayan

olay›, hareketi veya nesneyi ifade eder. Anlat›m› kolaylaflt›ran, netlefltiren, zengin-

lefltiren bu yeni yap›ya kelime grubu ad› verilir. 

Kelime gruplar›, bünyesinde birden fazla kelime bulunduran, yap› ve anlam

bak›m›ndan bir bütünlük gösteren, cümlede de bir bütün olarak kullan›lan ve

herhangi bir yarg› bildirmeyen dil birlikleridir. Bu birlikler tek bir nesneyi, tek

bir kavram› veya tek bir hareketi karfl›lamak üzere yan yana gelirler. Grubu

oluflturan kelimeler arka arkaya gelirken belli bir düzen ve kurallar çerçevesin-

de dizilirler. 

Bu kitab›m›z sizlere, Türkçedeki kelime gruplar›n›n yap›s› ve kullan›l›fl biçim-

leri konusunda bilgiler vermek üzere haz›rlanm›flt›r. Bu çerçevede inceleyece¤i-

miz konular; iyelik grubu, isim tamlamas›, s›fat tamlamas›, tekrar grubu, say› gru-

bu, birleflik isim grubu, unvan grubu, ünlem grubu, edat grubu, ba¤lama grubu,

isim-fiil grubu, s›fat-fiil grubu, zarf-fiil grubu, birleflik fiiller ve k›saltma gruplar›d›r. 

Kelime gruplar›, söz diziminin temel konusu olan “cümle”yi oluflturan yap›lar-

d›r. Bu nedenle, kelime gruplar› konusu, söz dizimi incelemelerinin de temelini

oluflturmaktad›r. Bu derse çal›fl›rken edinece¤iniz bilgilerden, Türkçe Cümle Bil-

gisi dersinde de yararlanaca¤›n›z› unutmay›n›z.  

Bu kitab› sizlerle paylafl›rken baflar›y› da paylaflmay› diliyoruz. 

Editörler

Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN

Yrd.Doç.Dr. Hülya P‹LANCI
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Söz dizimini oluflturan kelime gruplar›n› ay›rt edebilecek,
‹yelik grubunun ve isim tamlamas›n›n yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
‹sim tamlamas›n›n ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümle-
yebileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Söz dizimi
• Kelime grubu
• ‹yelik grubu

• ‹sim tamlamas›
• ‹lgi hâli eki
• ‹yelik eki

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N
N

Türkçe Cümle Bilgisi-I

• KEL‹ME GRUPLARI 
• ‹YEL‹K GRUBU VE ‹S‹M

TAMLAMASI
• ‹YEL‹K GRUBU VE ‹S‹M

TAMLAMASININ YAPISI 
• ‹S‹M TAMLAMASININ ‹fiLEVLER‹

1
TÜRKÇE CÜMLE B‹LG‹S‹-I

Türkçede Kelime
Gruplar›n›n Yap›s› ve
Kullan›l›fl Biçimleri:
‹yelik Grubu, ‹sim
Tamlamas›



KEL‹ME GRUPLARI

Söz dizimini oluflturan kelime gruplar›n› kavramak

‹nsano¤lu, düflünme ve ak›l etme duyular›na sahip olmas› yönüyle di¤er varl›klara
üstünlük sa¤lar. Onun bu üstünlü¤ünün d›fla yans›yan en mükemmel flekli ise ko-
nuflmad›r. Gerçi di¤er canl›lar da de¤iflik yollarla birbirleriyle iletiflim kurabilmekte-
dir; fakat canl›lar aras›nda en mükemmel anlaflmay› ancak insanlar yapabilmektedir.

‹nsanlar birbirleriyle iletiflim kurmak için isteklerini, düflüncelerini, ac›lar›n›, se-
vinçlerini vb. ifade etmek zorundad›rlar. ‹flte bu ifade edifle anlat›m ad› verilir. An-
lat›m sözle veya yaz›yla yap›labilir. Bunun yan›nda beden dili dedi¤imiz davran›fl-
lar da bir anlat›m biçimidir. 

Sözlü yahut yaz›l›, sa¤l›kl› ve verimli bir anlat›m›n yap›labilmesi, düflüncelerin
ifade edilebilmesi için dil denen arac›n kullan›lmas› gereklidir. ‹nsanlar, yüzy›llar
içinde düflüncelerini belirli kal›plarla ifade etmeye bafllam›fllar ve cümleler kurma
yoluyla anlaflagelmifllerdir.

Söz dizimi, sa¤l›kl› ve düzgün bir cümle kurman›n yollar›n› araflt›ran ve bunun
kurallar›n› ortaya koyan bir dil bilgisi alan›d›r. Kelime gruplar› ise söz diziminin te-
mel konusu olan “cümle”yi oluflturan yap›lard›r. Bu sebeple kelime gruplar› konu-
su söz dizimi incelemelerinde önemli bir yer tutmaktad›r.

Dilde bazen nesnelerin, durumlar›n ve hareketlerin nicelikleri ve nitelikleri
hakk›nda bilgi vermek için kelimeler tek bafl›na yeterli gelmeyebilir. Böyle durum-
larda birden fazla kelime bir araya gelir, bir grup oluflturur ve anlat›lamayan o ola-
y›, hareketi veya nesneyi ifade eder. ‹fadeyi kolaylaflt›ran, netlefltiren, zenginleflti-
ren bu yeni yap›ya kelime grubu denir.

Sözcük öbe¤i, söz öbe¤i veya tek bafl›na öbek terimiyle de karfl›lanan kelime
gruplar›; bünyesinde birden fazla kelime bulunduran, yap› ve anlam bak›m›ndan
bir bütünlük gösteren, cümlede de bir bütün olarak kullan›lan ve herhangi bir yar-
g› bildirmeyen dil birlikleridir. Bu birlikler; tek bir nesneyi, tek bir kavram› veya
tek bir hareketi karfl›lamak üzere yan yana gelir; dolay›s›yla cümlede veya baflka
bir kelime grubunun içinde tek bir kelime gibi ifllev görür.

Kelime gruplar›nda grubu oluflturan kelimeler, belli bir düzen ve kural çerçe-
vesinde arka arkaya gelir. Türkçede kelimelerin diziliflindeki s›ray› belirleyen te-
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Söz dizimi: Do¤ru bir cümle
kurman›n yollar›n› araflt›ran
ve bunun kurallar›n› ortaya
koyan bir dil bilgisi alan›d›r.

Kelime grubu: Nesnelerin,
durumlar›n ve hareketlerin
nicelikleri ve nitelikleri
hakk›nda bilgi vermek için
kelimelerin tek bafl›na yeterli
gelmedi¤i durumlarda
anlat›lamayan olay›,
hareketi veya nesneyi ifade
etmeyi kolaylaflt›rmak,
netlefltirmek,
zenginlefltirmek üzere birden
fazla kelimenin bir araya
gelerek oluflturdu¤u yeni
yap›ya kelime grubu denir.



mel kural yard›mc› ögelerin (belirten) önce, temel ögelerin (belirtilen) ise sonra
gelmesidir. Kelime gruplar›nda da genellikle Türkçenin bu kural› geçerlidir:

Ya¤›z atlar kiflnedi, meflin k›rbaç flaklad›.
Y.Ö. T. Ö Y.Ö. T.Ö. (Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Bu örnekte iki ayr› s›fat tamlamas› vard›r. “Ya¤›z atlar” s›fat tamlamas›nda atlar
kelimesi temel öge iken ya¤›z kelimesi onu niteleyen bir yard›mc› ögedir. “Meflin
k›rbaç” s›fat tamlamas›nda ise k›rbaç kelimesi temel öge, meflin kelimesi ise yar-
d›mc› ögedir. Biraz önce belirtildi¤i gibi temel ögeler yard›mc› ögelerden sonra
gelmifltir.

Paris, Meral’in rüyas›, Feriha’n›n saçlar›nda bafll›yordu.
Y.Ö. T.Ö. Y.Ö. T.Ö. (Peyami Safa, Yaln›z›z)

Yukar›daki cümlede iki ayr› isim tamlamas› vard›r. “Meral’in rüyas›” isim tamla-
mas›nda yard›mc› öge olan Meral tamlayand›r, temel öge olan rüya tamlanan. “Fe-
riha’n›n saçlar›” isim tamlamas›nda ise Feriha yard›mc› öge, saçlar ise temel öge-
dir. Her iki tamlamada da temel öge yard›mc› ögeden sonra gelmifltir.

Birtak›m kelime gruplar›nda ise yard›mc› öge - temel öge ayr›m› yapamay›z
(tekrar grubu, ba¤lama grubu, birleflik isim grubu gibi). Bu gruplarda her iki öge
de eflit görevdedir: Leylâ ile Mecnûn (ba¤lama grubu), a¤›r a¤›r (tekrar grubu), Fa-
ruk Kadri Timurtafl (birleflik isim grubu) gibi. Bu kelime gruplar›nda grubun her
ögesi temeldir.

Ünlem grubunda ve birleflik fiillerde ise temel öge, yard›mc› ögeden öncedir: 

Ey Türk gençli¤i! (ünlem grubu) / teflekkür et- (birleflik fiil)
T.Ö. Y.Ö. T.Ö. Y.Ö.

Görüldü¤ü üzere ünlem grubunun “ünlem” ögesi ile birleflik fiilin isim ögesi, o
grubun temel ögesidir ve yard›mc› ögeden önce gelmifllerdir.

Kelime gruplar›n›n özelliklerini flöyle s›ralayabiliriz:
1. Kelime gruplar›; ihtiyaç an›nda tek kelime ile anlat›lamayan olay, hareket ve

varl›klar› ifade etmek için kullan›l›r: kap› kolu, televizyon sehpas›, kafa yor-
mak, teflekkür etmek.

2. Kelime gruplar› nesnelerin, hareketlerin ve durumlar›n niteliklerini, anlam-
lar›n› belirtir; onlar› ayr›nt›l› olarak ifade eder, geniflletir ve pekifltirir. Bu se-
beple kelime gruplar›na belirtme grubu da denebilir: elman›n iyisi, ayvan›n
irisi, o ev, hangi ça¤, befl kardefl.

3. Kelime gruplar›, anlam ve yap› bak›m›ndan bütünlük gösterdi¤i için cümle
içinde tek bir kelime gibi iflleme tabi tutulur. Çekim eki, grubun en sonun-
daki kelimeye getirilir:
“Karanl›k, harap ve dar bir soka¤a sapt›lar. (Peyami Safa, Fatih-Harbiye)”
cümlesinde karanl›k, harap ve dar bir sokak kelime grubu bir s›fat tamlama-
s›d›r. Bu tamlamaya getirilen -a yaklaflma hâli eki bütün gruba aittir. Cüm-
lenin ögelerini belirlerken de bu kelime grubunu bir bütün olarak ele al›r›z.

4. Kelime gruplar› bir yarg› bildirmez. Bu özelli¤iyle de cümleden farkl›d›r, ya-
ni kelime gruplar› yarg› bildirmedikleri için yan cümle veya cümlemsi ola-
rak da de¤erlendirilemez. 
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5. Kelime gruplar› ayn› zamanda baflka bir kelime grubunun ögesi olarak da
görev yapabilir (s›fat tamlamas›n›n isim tamlamas›nda tamlayan unsuru ol-
mas› veya isnat grubunun s›fat tamlamas›nda s›fat unsuru olmas› gibi): 

Görünce bir köylünün k›vr›lmayan belini...
tamlayan tamlanan (Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
s›fat taml. s›fat taml.

Yukar›daki örnekte “bir köylünün k›vr›lmayan beli” bir isim tamlamas›d›r. Bu
isim tamlamas›n›n tamlayan› ve tamlanan› iki ayr› s›fat tamlamas›d›r.

6. Kelime gruplar›n› oluflturan ögeler, fliir dilinde veya konuflma dilinde yer
de¤ifltirebilir. Ancak bu yer de¤ifltirme durumlar›nda grubun cümledeki iflle-
vinde ve anlam›nda bir eksilme ve de¤iflme olmaz: 

‹nsana sadâkat yak›fl›r görse de ikrâh
Yard›mc›s›d›r do¤rular›n Hazret-i Allâh

(Ziya Pafla) 
ikrâh: Bask›, zorlama.

beytinde “do¤rular›n yard›mc›s›” isim tamlamas›n›n tamlayan ve tamlanan› yer
de¤ifltirmifl; ancak anlam bak›m›ndan bir noksanl›k ortaya ç›kmam›flt›r.

Yanan gönüllere ilhâm› bir gelir aflk›n.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

cümlesinde de benzer bir durum söz konusudur (aflk›n ilhâm›).

7. Kelime gruplar› cümle içinde ya tek bir öge (özne, nesne, zarf tümleci, yer
tamlay›c›s›, yüklem gibi) ya da cümlenin bir ögesinin niteleyicisi, belirleyici-
si olur:

Besim’in fikirlerini bilirdi.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Son gülün karfl›s›nda son bülbül ah ederken
S›rma saçl›m bu sabah bahçeme geldi erken 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Birinci cümlede “Besim’in fikirleri” bir isim tamlamas›d›r ve cümlede nesne gö-
revinde kullan›lm›flt›r. 

‹kinci cümlede “son gülün karfl›s›” kelime grubu bir isim tamlamas›d›r. Bu isim
tamlamas›, cümledeki zarf-fiil grubunun yer tamlay›c›s› iken ana cümlenin zarf
tümleci ögesinin bir parças›d›r. “Son bülbül” kelime grubu bir s›fat tamlamas›d›r.
Bu tamlama, zarf-fiil grubunun öznesi olarak görev yaparken cümlenin zarf tümleci
ögesinin bir bölümüdür. Cümledeki kelime gruplar›ndan “s›rma saçl›m”, tamlayan›
düflmüfl bir iyelik grubu olup cümlenin öznesidir. “Bu sabah” s›fat tamlamas› cüm-
lenin zarf tümlecidir. “Bahçeme” kelimesi ise tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubu
olarak cümlenin yer tamlay›c›s›d›r.
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‹YEL‹K GRUBU VE ‹S‹M TAMLAMASI

‹yelik grubunun ve isim tamlamas›n›n yap› özelliklerini aç›klamak

‹yelik Grubu ve ‹sim Tamlamas›n›n Yap›s›
‹sim soyundan iki veya daha çok kelimenin bir nesne, olay veya hareketin baflka
bir nesne veya flahsa ait oldu¤unu bildirmek üzere sistemli bir flekilde bir araya gel-
mesiyle oluflan kelime grubuna isim tamlamas› denir. Bu bir araya geliflte aitlik,
sahiplik, cins, tür, nitelik ve özellik gibi durumlar›n ifade edilmesi amaçlanabilir.

‹sim tamlamalar›nda iki öge bulunur: tamlayan (belirten), tamlanan (belirti-
len). Tamlayan, yard›mc› öge oldu¤u için tamlanandan yani temel ögeden önce
gelir. Tamlayan ve tamlanan bir kelime veya kelime grubu olabilir. Tamlayan ilgi
hâli eki alarak kullan›labildi¤i gibi eksiz de bulunabilir. Ancak tamlanan her du-
rumda iyelik eklidir. 

Tamlayan + (ilgi eki ~ ø ) + Tamlanan + (iyelik eki)______________________ ___________________
Kelime veya kelime grubu + Kelime veya kelime grubu

ev +in duvar +›
tamlayan tamlanan

saat +in ayar +›
tamlayan tamlanan

kara gün dost +u
tamlayan tamlanan

Cetlerimizden iki kifli vatan haritas›n› benimsemifllerdir.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Afl›lama yapmak için en uygun zaman, s›caklar›n sonu.
(Emine Ifl›nsu)

E¤er ilk kelime (tamlayan) ilgi hâli eki alm›fl bir zamirse bu kelime grubu iye-
lik grubu olarak adland›r›l›r. Bu yap›daki farkl›l›k, tamlayan unsurun kelime türü
bak›m›ndan isim de¤il zamir olmas›d›r. ‹yelik grubunda da tamlanan, bir isim ve-
ya isim ifllevli bir kelime grubu olabilir.

senin çal›flman → iyelik grubu
sen + +in çal›flma + +n
flah›s z. + ilgi h. eki isim + iyelik eki

tamlayan tamlanan

onun görüflü
bizim güzel k›z›m›z > iyelik grubu
flunun kötü görünüflü
bunun z›dd›

Benim kronolojimi biliyor musun sen? 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)
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‹sim tamlamas›: ‹sim
soyundan iki veya daha çok
kelimenin bir nesne, olay
veya hareketin baflka bir
nesne veya flahsa ait
oldu¤unu bildirmek üzere
sistemli bir flekilde bir araya
gelmesiyle oluflan kelime
grubudur.

‹yelik grubu: ‹lk kelimesi
(tamlayan) ilgi hâli eki
alm›fl bir zamir olan kelime
grubudur.



1. Manzum metinlerde vezin vb. gereklilikler sebebiyle isim tamlamalar›nda
tamlayan›n tamlanandan önce gelmesi kural›na uyulmayabilir. Yani bazen
tamlanan, tamlayandan önce gelebilir veya tamlayan ve tamlanan aras›na
baflka kelimeler girebilir:

Ömrü bir dal gibi âfl›klar›n›n, sallan›yor 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

örne¤inde “âfl›klar›n›n ömrü” kelime grubu bir isim tamlamas›d›r. Bu dizede
hem grubun temel ve yard›mc› ögeleri yer de¤ifltirmifl hem de araya tamlamaya dâ-
hil olmayan baflka bir kelime grubu girmifltir.

Her birinün yetdü¤ince tâkati
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

örne¤inde ise tamlayan ve tamlanan isim yer de¤ifltirmemifl; ancak iki öge ara-
s›na baflka bir kelime girmifltir.

Afla¤›daki verilen cümlelerde de bu söz konusu olaylarla ayn› paralelde bulu-
nan örnekler geçmektedir:

‹ndediler Yûsuf’u getürdiler
Çevresinde Yûsuf’un oturdular 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)
indemek: Seslenmek, ça¤›rmak.

Ad› Ristetalis idi ol kiflinün
Kolay›n bilür idi flâh iflinün

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Kimün kim renci var›sa derdine dermân istesün 
Kesdi benüm bu rencümi dermân old› bu derd bana 

(Yunus Emre Divan›)
renc: A¤r›, s›z›.

Kamu ömrün bu bir demdür safâs›
Hakîkat yok bunun dah› bekâs› 

(Mehmed, Iflknâme)
kamu: Bütün.

2. ‹sim tamlamalar›nda ve iyelik gruplar›nda tamlayan k›sm›n›n düfltü¤ü veya
yaz›lmad›¤› görülür. Ancak tamlanandaki iyelik eki, ifllev olarak bir flah›s ifa-
desi tafl›d›¤› için tamlayandaki zamiri de belirtir. Yani tamlayan› düflmüfl bir
kelime grubu iyelik ekinden dolay›, tek kelime bile olsa, iyelik grubu
de¤erindedir: 

bilgisayar›m (benim bilgisayar›m), ayakkab›n (senin ayakkab›n), kitab› (onun
kitab›), evimiz (bizim evimiz), gönlünüz (sizin gönlünüz), k›yafetleri (onlar›n k›-
yafetleri).

Afla¤›da verilen örneklerde de bu flekilde tamlayan› düflmüfl iyelik gruplar› bu-
lunmaktad›r:

Bana ellerinle, yüzünle ve kalbinle getirdi¤in saadeti geri alamazs›n, de¤il mi?
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)
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Birgün sana zevâl ire yüce kaddün ine yire 
Budaklarun oda gire kaynaya kazan k›za saç 

(Yunus Emre Divan›)

Bihamdi'llâh her iflün buld› yirin 
Kim eydür tâli’üne böyle yirin 

(Mehmed, Iflknâme)

3. Türkçenin eski dönemlerine ait metinlerde isim tamlamalar›nda iyelik ekli
tamlayandan sonra ilgi hâli eki getirilmeyen örneklere rastlanabilir:

Kubben alt›nda bu cumhûra bakarken flimdi 
(Yahya Kemal Beyatl›)

dizesinde kelime grubunun tam hâli “senin kubbenin alt›”d›r. Ancak önce iye-
lik grubunun tamlayan ögesi düflmüfl, sonra iyelik ekini bünyesinde tafl›yan “kub-
ben” kelimesine gelmesi gereken ilgi hâli eki +in de getirilmemifltir. 

Afla¤›daki örnekleri de bu bilgiler ›fl›¤›nda inceleyelim:

‹y pâdiflâh-› lem-yezel k›ldum yönüm senden yana 
‹flbu yüzüm karas›yla vasl isterem senden yana 

(Yunus Emre Divan›)
pâdiflâh-› lem-yezel: Sonsuz, baki padiflah; Allah. 
vasl: Kavuflma.

Yüzleri nûr›ndan evüm told› nûr 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Bun› fikr idüp fursat›n gözledi 
Atas› izin dâyimâ izledi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Bu endîfle k›rar fikrüm kanad›n
Ki a¤duk eyledi iflüm onad›n

(Mehmed, Iflknâme)
a¤duk: Kar›fl›k, bozuk. 
onat: Do¤ru, uygun.

4. ‹sim tamlamalar›nda tamlayan baflka bir kelime grubu olabilir:

Çi¤nenmedi at nallar› alt›nda cesedler 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

dizesinde e¤ik yaz›lm›fl k›s›m bir isim tamlamas›d›r. Bu tamlamada “at nallar›”
tamlayan, “alt›” ise tamlanand›r. Ancak tamlayan öge “at nallar›” ayn› zamanda bafl-
ka bir isim tamlamas›d›r. Bu flekilde tamlayan› baflka bir isim tamlamas› olan isim
tamlamalar› için “zincirleme isim tamlamas›” terimi de kullan›lmaktad›r. Ancak
Türkoloji çevrelerinde ve bilimsel kitaplarda bu terim genel kabul görmemifltir.

Yurdumuzda çiçek afl›s›n›n hikâyesini anlatmak istiyoruz. 
(Emine Ifl›nsu)

cümlesinde tamlayan› baflka bir isim tamlamas› olan isim tamlamas› karfl›m›za
ç›kmaktad›r.
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... millî müesseselerin terkîbi... 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Bu tamlamada “millî müesseseler” tamlayan, “terkîb” tamlanand›r. Ancak tam-
layan öge “millî müesseseler” kendi içinde bir s›fat tamlamas›d›r.

Ben seni sevdügüm içün e¤er bahâ dirlerise 
‹ki cihan mülkin virem dah› bahâs› yetmeye 

(Yunus Emre Divan›)

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlayan›, bir s›fat tamlamas›d›r.

Mektuplar›n›n ve gölgenin üstüne e¤ilmek... en büyük zevkimdir. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlayan›, bir ba¤lama grubudur.

Gül ü reyhan kokus› âfl›klara ma'flûk yeter 
Âfl›k olanun ma'flûk› hergiz öginden gitmeye 

(Yunus Emre Divan›)

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlayan›, bir ba¤lama grubudur.

Yolcu, keder çekme ki bu diyâra düflenin
Yolunda otlar biter, mezarda çiçekler! 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlayan›, bir s›fat-fiil grubudur.

Suâl cevab kelecisi buna de¤indür 
Bundan böyle cihânum bî-nihâyet 

(Yunus Emre Divan›)

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlayan›, bir tekrar grubudur.

Saati Harunü Reflit zaman›nda bir flarkl› icat etmifltir. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlayan›, bir birleflik isim grubudur.

Daha so¤uk yerlerde yatman›n staj›n› yapm›fl olaca¤›m. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlayan›, bir isim-fiil grubudur.

5. ‹sim tamlamalar›nda ve iyelik gruplar›nda tamlanan da baflka bir kelime gru-
bu olabilir:

Dinle imdi bir nice vasf›n anun
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

dizesinde “anun bir nice vasf›” iyelik grubunun tamlayan› “anun”dur. Grubun
tamlanan› olan “bir nice vas›f” ise kendi içinde bir s›fat tamlamas›d›r.
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Gönlümü Marafll›'n›n yakt› kara haberi.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

dizesinde de tamlanan öge “kara haber” bir s›fat tamlamas›d›r.

Anun asl› vü topra¤› Rûm idi 
Hüner kamus› ana ma'lûm idi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

dizesinde tamlanan, bir ba¤lama grubudur.

Afla¤›daki örneklerde belirtilen isim tamlamalar›n›n ve iyelik gruplar›n›n tamlanan ögele-
rini inceleyiniz.

Yanar›z memleketin t›¤ gibi Genç Osman’›na 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Fakat o senin her fleyi bildi¤ini anlar. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Birlikte yürüdü¤ümüz yolun bizi yuvaya götürmesini istiyorum. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Bilmiyor gülmeyi sâkinlerinin binde biri
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

fiinasi’nin sessizli¤i ve tabiîli¤i ona semtin muhabbetini kazand›rm›flt›. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

6. Bir isim tamlamas› baflka bir isim tamlamas›n›n tamlanan› oldu¤u zaman ana
tamlaman›n iyelik ekini tafl›r. Üst üste iki iyelik eki kullan›lmaz:

resim defter+i : belirtisiz isim tamlamas› 
tamlayan tamlanan

(eksiz ilgi hâli) ( +i: iyelik eki)

Ahmet Hamdi+nin resim defter + i : belirtili isim tamlamas› 
tamlayan tamlanan

( +in: ilgi hâli eki) ( +i: iyelik eki)

‹S‹M TAMLAMALARININ TÜRLER‹
‹sim tamlamas›nda yard›mc› unsur tamlayand›r ve daima ilgi hâlindedir. ‹lgi hâli,
ismin ekli (+›n /+in, +un/+ün; +n›n/+nin, +nun/+nün) veya eksiz kullan›ld›¤› bir
hâlidir. Tamlayan; ekli ilgi hâlinde kullan›l›yorsa belirlilik, eksiz ilgi hâlinde kulla-
n›l›yorsa belirsizlik ifadesi tafl›r: Bahçenin kap›s› ifadesinde bahçe bilinen, belirli
bir bahçe; bahçe kap›s› ifadesinde ise bahçe herhangi bir bahçedir. ‹lgi hâli eki
alan örnekte tamlayan belirlilik; eksiz örnekte ise belirsizlik, genellik vard›r. ‹sim
tamlamalar›, ilgi hâli eki ve iyelik eki alma bak›mlar›ndan üç grupta ele al›n›r:

Alanda “belirtili isim tamlamas› yerine “belirtili ad tamlamas›”; “belirtisiz isim tamlama-
s›” yerine “belirtisiz ad tamlamas›” terimleri de kullan›lmaktad›r. 
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Belirtili ‹sim Tamlamas› 

tamlayan + ilgi hâli eki tamlanan + iyelik eki
+›n/+in/+un/+ün +›/+i/+s›/+si
+n›n/+nin/+nun/+nün +lar›/+leri

_____________________________ +   _____________________
yard›mc› öge temel öge

Belirtili isim tamlamas›, tamlayan› ilgi hâli eki alan isim tamlamalar›d›r. Belirtili isim
tamlamalar›n›n belirtilen ve belirteni (tamlanan ve tamlayan) aras›nda geçici bir il-
gi vard›r. Yani tamlayan ögesi ilgi hâli ekini alarak tamlanan ögeye geçici olarak
ba¤lan›r, bu iki öge aras›nda sürekli bir ilgi yoktur (Ali’nin defteri, okulun kap›s›,
kitapl›¤›n raf›, kuflun kafesi gibi). Ayr›ca belirten de¤iflse de ana kavram de¤iflmez.
Bundan dolay› belirtili isim tamlamas› birleflik kelime yapmaya pek elveriflli de¤il-
dir. ‹ki kelime aras›nda anlam kaynaflmas› olmaz; yani belirtme grubu, yeni bir
kavram› karfl›lamaz. Ancak argo nitelikli baz› abart›l› anlat›mlarda ve kuvvetlendir-
me, üstün tutma anlam› tafl›yan baz› ifadelerde belirtili isim tamlamalar› birleflik ke-
lime gibi kullan›labilir: elinin körü, devenin nal›, kaç›n kuras›, mal›n gözü; yolun
sonu, sözün k›sas›, delinin biri...

Tramvay›n lambalar› yanm›flt›.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

cümlesinde “tramvay” tamlayand›r, “lambalar” tamlanan. Görüldü¤ü üzere yar-
d›mc› öge olan tamlayan, ilgi hâli eki alm›fl ve temel öge olan tamlanandan önce
gelmifltir.

Onlar›n adlar›n› gökte iken yere indirmemifllerdi. 
(Emine Ifl›nsu)

Bu cümlede ise e¤ik yaz›lan k›s›m bir iyelik grubudur. ‹yelik grubunu bir isim
tamlamas› olarak kabul eden dilcilerin görüflleri dikkate al›n›rsa iyelik grubu yap›-
s› ile belirtili isim tamlamas› yap›s›n›n birbirinden farkl› olmad›¤› görülür. Fark,
tamlayan›n birinci flah›slarda +m ilgi hâli ekini; tamlanan›n da birinci ve ikinci fla-
h›slarda +m, +m›z/+miz/+muz/+müz, +n ve +n›z/+niz/+nuz/+nüz iyelik eklerini
almas›d›r:

‹yelik Grubu Belirtili ‹sim Tamlamas›
benim kitab›m dersin kitab›
senin kitab›n delikanl›l›¤›n kitab›
onun kitab› Ali’nin kitab›
bizim kitab›m›z Hamdi’nin, Kaan’›n ve Yavuz’un kitaplar›
sizin kitab›n›z
onlar›n kitaplar›

Paris, Meral’in rüyas›, Feriha’n›n saçlar›nda bafll›yordu.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Akdeniz’in dalgas› gönlüm kadar taflmad›.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

fiinasi’nin tabiat› böyle idi. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)
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Mustafâ’nun Mevlididür bu kelâm
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Yûsuf’un kardafllar›na degürür
Nice gördi yoruld› haber virür 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Müzeyyen old› meclis kalmad› kem 
Gülün yana¤›na düflmifldi flebnem 

(Mehmed, Iflknâme)

Süleymân’un taht›na flâd olup oturdun bil 
Dive periye düpdüz hükümleri itdün tut 

(Yunus Emre Divan›)

1. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlayan›, yine bir isim tamlamas› veya baflka
bir kelime grubu olabilir:

a. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlayan›, isim tamlamas› veya iyelik grubu ola-
bilir: 

Sonunda kendinizi Selçuk sultanlar›n›n flehrinde bulursunuz. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

cümlesinde “Selçuk sultanlar›” bir belirtisiz isim tamlamas›d›r. Bu belirtisiz isim
tamlamas›, ana tamlaman›n tamlayan› görevindedir. 

Seni düflünmek uykusuz gecelerimin tesellisi.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

cümlesinde ise “uykusuz gecelerim” tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubudur. Bu
iyelik grubu, ana tamlaman›n tamlayan› görevindedir.

Yana¤un güllerinün rengi solm›fl 
Ki Rûmî yirlerine Zengî tolm›fl 

(Mehmed, Iflknâme)

b. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlayan›, s›fat tamlamas› olabilir:

Topra¤a diz vuruflu da¤ gibi bir zeybe¤in.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

dizesinde “da¤ gibi bir zeybek” bir s›fat tamlamas› olup ana tamlaman›n tamla-
yan›d›r.

O zaman›n Erzurum’u, on y›l sonra 1923’te gördü¤üm Erzurum'dan çok bafl-
kayd›.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

cümlesinde “o zaman” s›fat tamlamas›, ana tamlaman›n tamlayan›d›r.

Birbirine z›t duygular›n hücumuna u¤rad›. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)
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Sekiz uçma¤un hûrisi eger bezenüp geleler 
Senün sevgünden özgeyi gönlüm hiç kabûl itmeye 

(Yunus Emre Divan›)

Bir a¤acun kim olmaya nihâli
Irak görme yak›n olur zevâli 

(Mehmed, Iflknâme)

c. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlayan›, ba¤lama grubu olabilir. Afla¤›daki ör-
neklerde altlar› çizilmifl olan gruplar, ba¤lama grubudur ve isim tamlamala-
r›n›n tamlayan ögesi görevindedir:

Mektuplar›n›n ve gölgenin üzerine e¤ilmek en büyük zevkimdir. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Görmez misin sen aruy› her bir çiçekden bal ider 
Sinek-ile pervânenün yuvas›nda bal olmaya

(Yunus Emre Divan›)

Eyâ cânum u ba¤rumun pâresi
Çü yoh durur ol nesnenün çâresi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

ç. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlayan›, s›fat-fiil grubu olabilir. Verilen örnek-
lerde görüldü¤ü üzere e¤ik yaz›lm›fl isim tamlamalar›n›n tamlayanlar›, bir s›-
fat-fiil grubudur:

Kan s›z›yor kana hiç doymayan›n
Duvardan duvara vuran bafl›ndan 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

fieytan›n emri, seni sevenin ricalar›ndan a¤›r bast›. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Gül ü reyhan kokus› âfl›klara ma'flûk yeter 
Âfl›k olanun ma'flûk› hergiz öginden gitmeye 

(Yunus Emre Divan›)
ög: Ak›l. 
hergiz: Aslâ.

d. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlayan›, unvan grubu olabilir:

Zâkir Beyin haz›r cevapl›l›¤› bunlar›n en k›sas›n›, itiraza yer b›rakmayan›n› bul-
mufltu. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Fâiz Bey’in bafl› hâla k›m›ldam›yor, fakat titreyerek hafifçe sallan›yordu. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Yavuz Sultan Selim Hân’›n önünde
Ok atan ihtiyar Bektafl Subafl› 

(Yahya Kemal Beyatl›)
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Yukar›daki örnek cümlelerde belirtili isim tamlamalar›n›n tamlayan ögesi, altla-
r› çizilerek belirtilen unvan gruplar›d›r.

e. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlayan›, birleflik isim grubu olabilir:

Karacaahmed’in ›ss›zd›r yolu.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Celâleddin Harezmflah’›n elçilerini burada kabul etti. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bay›nd›r; ata soyunca Arslan Yabgu’nun Türkmenlerindendir. 
(Emine Ifl›nsu)

2. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlanan›, yine bir isim tamlamas› veya baflka
bir kelime grubu olabilir:

a. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlanan›, s›fat tamlamas› olabilir:

Gazeteyi ald›, katlad›, ceketinin d›fl cebine soktu. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Bir kenarda göründü beldenin vîran han›
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Güzel k›z›dur flâh Fagfûr’un ol
Günefl görmege an› bulmaya yol 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Yukar›daki örneklerde alt› çizili olan kelime gruplar› s›fat tamlamas›d›r. Bu s›-
fat tamlamalar›, belirtili isim tamlamas›n›n tamlanan ögesini oluflturmaktad›r.

b. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlanan›, ba¤lama grubu olabilir. Afla¤›daki ör-
neklerde altlar› çizilmifl olan kelime gruplar› ba¤lama grubudur ve isim tam-
lamas›n›n tamlanan› olarak görev yapmaktad›r:

O zaman da seni Ankara’n›n par›lt›s›ndan ve kalabal›¤›ndan ve tekliflerinden
k›skand›¤›m› söyleyebilirim. 

(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

S›k s›k temaslarla birbirlerinin malûmat ve ihtisaslar›n› mübadele ettiler. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Anun asl› vü topra¤› Rûm idi 
Hüner kamus› ana ma'lûm idi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

c. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlanan›, say› grubu olabilir:

Ay›n yirmi dördü de geçti. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

ç. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlanan›, isim-fiil grubu olabilir:

Resmî niflan›n nikâh gününe b›rak›lmas›n› istedi. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)
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d. Belirtili isim tamlamalar›n›n tamlanan›, s›fat-fiil grubu olabilir:

Fahriye, biraz evvelki hadisenin bu sinirlili¤i uyand›rd›¤›n› anl›yordu. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

3. Belirli isim tamlamalar›n›n birden fazla tamlayan› olabilir:

Etilerin, Frigyal›lar›n, Lidyal›lar›n, Roma ve Bizans'›n, Selçuk ve Osmanl› Türk-
lerinin zaman›nda bu, hep böyle olmufltur. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

cümlesinde belirtili isim tamlamas›n›n befl farkl› tamlayan› vard›r. Bunlardan
ikisi ise ba¤lama grubudur.

Yusuf atlar› kamç›lay›p k›p›rt›s›z kavaklar›n ve sö¤ütlerin, çardakl› kahvenin,
çinili çeflmenin ve çarfl› camiinin önünden geçti gitti. 

(Sevinç Çokum, A¤ustos Bafla¤›)

4. Belirtili isim tamlamalar›n›n birden fazla tamlanan› olabilir:

fiükredebilmenin eni, boyu, boyutu yok, küçü¤ü büyü¤ü yok. 
(Emine Ifl›nsu)

Lûnapark›n neonlar›, florasanlar› geceyi gecelikten ç›kar›yor. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Hür olmak istersen olma cihân›n
Zevkinde safâs›nda gam›nda kederinde 

(Ziya Pafla)

Dinliyenün gide gönli gussas›
(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

gussa: Keder, gam.

5. Belirtili isim tamlamalar›nda tamlayanla tamlanan aras›na baflka kelimeler
girebilir:

Çocu¤un o akflam kederinin fliddetinden gözlerine uyku girmedi.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Kiral›k Konak)

cümlesinde “çocu¤un gözleri” isim tamlamas›nda tamlayan ve tamlanan aras›-
na grupla hiçbir anlam ba¤› olmayan yabanc› ögeler girmifltir.

Bu m›sra›n bulundu¤u müseddesin hâne beyiti ise fieyh Galib’in bence tek ke-
hanetidir. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bu hâkdân-› fenân›n karard› her flekli
(Süleyman Nazif)

hâkdân-› fenâ: Fani dünya, fanilik dünyas›.

6. Belirtili isim tamlamalar›nda tamlayan ve tamlanan yer de¤ifltirebilir:

Baflka da hiç a¤lad›¤›n› görmemifllerdi Bay›nd›r’›n.
(Emine Ifl›nsu)
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Ne kadar sâf idi sîmâs› bu mü’min neferin
(Yahya Kemal Beyatl›)

Sular› nas›l bofla akarsa bir derenin
(Yaflar Nabi Nay›r)

Görüldü¤ü üzere yukar›daki örneklerde “Bay›nd›r’›n a¤lad›¤›”, “bu mü’min ne-
ferin sîmâs›” ve “bir derenin sular›” isim tamlamalar› yer de¤ifltirmifltir, hatta iki
cümlede tamlayanla tamlanan aras›na baflka kelimeler de girmifltir.

7. Belirtili isim tamlamalar›:
a. Bir nesnenin baflka bir nesneyle ilgisi oldu¤unu gösterir: Ali’nin defteri

(Defter Ali’ye aittir.), çocu¤un paltosu (Palto çocu¤a aittir.), defterin sahibi
vb.

b. Parçan›n bütüne ait oldu¤unu gösterir: vapurun bacas› (Baca, vapura ait-
tir.), evin odas› (Oda, eve aittir.), s›ran›n bölmesi (Bölme, s›raya aittir.) vb.

c. Bir niteli¤in bir nesneye ait oldu¤unu gösterir: suyun yeflili (Yeflillik suya ait-
tir.), ekme¤in tazesi (Tazelik ekme¤e aittir.), iflçinin tembeli vb.

ç. Durumun, onu oluflturana ait oldu¤unu gösterir: anan›n kederi (Keder, ke-
derlenen anaya aittir.), çocu¤un kahkahas› (Kahkaha, onu atan çocu¤a ait-
tir.), müminin duas› (Dua, onu eden mümine aittir.) vb.

d. Bir miktar›n bir nesneye ait oldu¤unu gösterir: gaz›n litresi (Bir litrelik mik-
tar, gaz nesnesine aittir.), basman›n metresi (Bir metrelik miktar, basma nes-
nesine aittir.), esans›n gram›, fasulyenin kilosu vb. (Ediskun, 1988:1171)

8. Belirtili isim tamlamalar›nda vurgu, tamlayan ve tamlanan bak›m›ndan ayn›-
d›r. Yani her iki öge kendi vurgusunu tafl›r:

yolun sonu
Hamdi’nin kardefli
hayat›n bahar›

Belirtisiz ‹sim Tamlamas›

tamlayan + ø tamlanan + iyelik eki
+›/+i/+s›/+si/+lar›/+leri_____________________ + ______________________

yard›mc› öge temel öge

Tamlayan› ilgi hâli eki almam›fl olan isim tamlamalar›d›r. Bu tamlamalarda tamlayan
(belirten); tamlanan›n (belirtilenin) cinsini, çeflidini, türünü, kayna¤›n›, niteli¤ini, ye-
rini, zaman›n› vb. gösterir: çocuk k›yafeti (K›yafet çocuk cinsine aittir.), kad›n çora-
b›, erkek sesi vb. Belirtisiz isim tamlamalar› tamlayana ilgi hâli eki getirilerek belirli
yap›labilir; ancak tamlamada anlam de¤iflmesi meydana gelir ve genel anlam kaybo-
lur: çocu¤un k›yafeti (K›yafet bir çocu¤a aittir.), kad›n›n çorab›, erke¤in sesi vb.

Belirtisiz isim tamlamas›nda, tamlayan ilgi hâli eki almasa da tamlamay› olufltu-
rurken tamlanana olan ba¤l›l›¤› ve ilgisi belirtili isim tamlamas›na oranla daha kuv-
vetlidir. Bu ilgi, ayn› zamanda süreklidir. Ayr›ca bu yap›da grubu oluflturan kelime-
ler anlamca kaynaflmaya çok müsaittir. Bu yüzden belirtisiz isim tamlamas› kal›b›n-
da çok çeflitli anlamlarda birleflik kelime yap›labilmektedir (buzdolab›, yaz› tahta-
s›, boya f›rças›, namaz seccadesi; viflne çürü¤ü, kavun içi, gül kurusu; ada tavfla-
n›, çakal eri¤i, deve kuflu, dana burnu, bal kaba¤› vb.).

Belirtisiz tamlaman›n birleflik isim de¤erinde olmas› sebebiyle birçok yer, ma-
kam, kurum, memuriyet, kitap, eflya vb. nesne isimleri bu tamlama flekliyle olufl-
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turulur (Beypazar›, Kireçburnu, Zeytinburnu, Rumeli, Saraço¤lu, K›rklareli, Bo¤a-
ziçi vb.). 

fiiir dilinde ve konuflma dilinde belirtili isim tamlamas›n›n tamlayan ve tamla-
nan ögeleri yer de¤ifltirebildi¤i hâlde belirtisiz isim tamlamas›n›n tamlayan ve tam-
lanan ögeleri yer de¤ifltiremez. 

On y›l var ayr›y›m K›na Da¤›’ndan
Baba oca¤›ndan, yâr kuca¤›ndan 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Yukar›daki dizelerde “K›na Da¤›”, “baba oca¤›” ve “yâr kuca¤›” birer belirtisiz
isim tamlamas›d›r. Bu belirtisiz isim tamlamalar›nda “k›na, baba, yâr” kelimeleri
tamlayan, yani yard›mc› ögedir ve ilgi hâli eki almam›flt›r. “Da¤, ocak ve kucak”
kelimeleri ise tamlanan, yani temel ögedir ve iyelik eki alm›flt›r. Tamlamalarda te-
mel ögenin yard›mc› ögeden sonra geldi¤ini ve araya baflka ilgisiz kelimelerin gir-
medi¤ini görüyorsunuz.

Türk kad›n› budur Mehmet Ali, ben baflkay›m. 
(Emine Ifl›nsu)

Bafllam›fl akmaya çoban çeflmesi
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Zira ben muhabbet hastas›y›m. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Ol sadefden old› ol dür dânesi
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Tanr› ad›n anuban girem söze
Tâ ki ine Tanr›’dan rahmet bize 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Getürmifl kitâbda ol uslu kifli 
Ki Hak rahmeti olsun anun ifli 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Gönlüm canum aklum bilüm senün ile karâr ider 
Can kanad› açuk gerek uçuban dosta gitme¤e 

(Yunus Emre Divan›)

1. Belirtisiz isim tamlamalar›n›n tamlayan›, yine bir isim tamlamas› veya baflka
bir kelime grubu olabilir:

a. Belirtisiz isim tamlamalar›n›n tamlayan›, baflka bir belirtisiz isim tamlamas›
olabilir: 

Afla¤›da verilen örneklerde “müdüriyet kap›s›”, “at nallar›” ve “fikr sahrâs›” ke-
lime gruplar›n›n birer belirtisiz isim tamlamas› oldu¤unu ve baflka bir belirtisiz isim
tamlamas›n›n tamlayan ögesi olarak görev yapt›klar›n› görüyorsunuz.

Nihayet, onu müdüriyet kap›s› önünde, muallimlerden birisiyle konuflurken
gördü.

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)
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Çi¤nenmedi at nallar› alt›nda cesedler 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Fikr sahrâs› içine girdi ufl 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

b. Belirtisiz isim tamlamalar›n›n tamlayan›, bir s›fat tamlamas› olabilir:
Afla¤›daki örneklerde altlar› çizilerek belirtilmifl olan kelime gruplar› birer s›fat

tamlamas›d›r. Bu s›fat tamlamalar›, ayn› zamanda belirtisiz isim tamlamalar›n›n
tamlayan ögesi olarak görev yapmaktad›r.

Yedi kat gök ehli cümle geldiler.
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Yak›n›mda kara gün dostu bildi¤im seni bulamazsam ne olurum. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Ol kifli yol eridür garib gönüller yâr›dur 
Bir söz diyem tutar›sa yi¤dür fleker baldan ana 

(Yunus Emre Divan›)

Ben seni sevdügüm içün e¤er bahâ dirlerise 
‹ki cihan mülkin virem dah› bahâs› yetmeye 

(Yunus Emre Divan›)

c. Belirtisiz isim tamlamalar›n›n tamlayan›, ba¤lama grubu olabilir:

Milliyet ve isim farklar›ndan baflka hiçbir fley yoktu. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

‹flledik çöllere bülbül ve gül efsâneleri
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Hepimiz Hamlet’ten daha keskin bir “olmak veya olmamak” davas› içinde ya-
s›yoruz. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Gül ü reyhan kokus› âfl›klara ma'flûk yeter 
Âfl›k olanun ma'flûk› hergiz öginden gitmeye 

(Yunus Emre Divan›)

ç. Belirtisiz isim tamlamalar›n›n tamlayan›, ikileme olabilir:

Bir de Ankara-Adana bahsi üzerinde fena bir mektubumu okuyacaks›n. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Suâl cevab kelecisi buna de¤indür 
Bundan böyle cihânum bî-nihâyet 

(Yunus Emre Divan›)

d. Belirtisiz isim tamlamalar›n›n tamlayan›, isim-fiil grubu olabilir:

Sen, fena bir insan› iyi yapmak kudretindesin. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)
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Kahramans›z yaflamak kahr›na mahkûmdurlar.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

e. Belirtisiz isim tamlamalar›n›n tamlayan›, müstakil bir cümle olabilir:

Ve bilhassa isterdim ki "Gesi ba¤lar›nda bir top gülüm var." türküsünü söylesin. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Karar›m›n bir sebebi de “Ne ç›kar?” sözüdür. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

“Ne yapay›m, gönlüme söz anlatamad›m.” manas›n› bin türlü ümitsiz tav›rlar-
la anlatmaya çal›fl›yordu. 

(Hüseyin Rahmi Gürp›nar, Mürebbiye)

2. Belirtisiz isim tamlamalar›n›n tamlayan› özel bir isimse anlam bak›m›ndan
belirlilik kazanabilir:

Van Gölü, Dicle Nehri, Antalya ili vb.

Kime benzer benim Atlas Denizi’nden koparak 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Gelecek soframa avdette Mohaç kahraman› 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

3. Belirtisiz isim tamlamas›nda vurgu, tamlayan üzerindedir:

ezan vakti
kufl dili
su sesi

Eksiz (Tak›s›z) Tamlama
Bazen iki ismin hiçbir ek almadan yan yana gelmesiyle de tamlama yap›lmaktad›r.
“Tak›s›z tamlama” diye nitelendirilen bu yap›daki kelime gruplar›n›n bir k›sm›, ya-
banc› dil kurallar›n›n dilimize tatbik edilmesiyle oluflmufl flekillerdir. Son y›llarda
Türkçeye iyice yerleflmeye bafllayan Bat› kökenli kelimelerle beraber, ‹ngilizce
isim tamlamas› kal›b›n›n da dilimize yerlefltirilmesiyle, kelimeleri bu yabanc› kal›-
ba sokarak birleflik kelimeler türetilmektedir. Özellikle kurulufl ve firma isimlerin-
de bu yap›daki birleflikler gittikçe yayg›nlaflmaktad›r: Pera Palas, Deniz Otel, Ba-
flak Sigorta, fiekerbank, Tütünbank, Demirbank, Vak›fbank, Sümerbank, ‹lyas Res-
toran, Robert Kolej, Hisar Optik, Selçuk Hal›, Yüksel Büfe vb. Bir de tamlanan› ba-
fla almak suretiyle yap›lan kurulufl isimleri vard›r: Eczane Kardelen, Restoran Be-
kir, Sinema 74 gibi. Bunlar dilimizin kurallar›na ayk›r› olup tamamen yabanc›ya
özentiden kaynaklanan kullan›l›fl biçimleridir.

Eksiz tamlama yap›s›ndaki birlefliklerden bir k›sm› da belirtisiz isim tamlamas›,
edat grubu, ba¤lama grubu gibi baz› kelime gruplar›ndan k›saltma yoluyla meyda-
na gelmektedir: Paflabahçe < Pafla+bahçesi, Mimar oba < Mimar+obas›, Kurtkale
< Kurt+kalesi, Vezirköprü < Vezir + köprüsü, Çamköy < Çam+köyü, Keçiören <
Keçi+öreni, Aflkale < Afl+kalesi; anneanne < anne+annesi, babaanne < baba+an-
nesi, sütanne < süt+annesi, süt kardefl < süt+kardefli, aç›ortay < aç›+ortay›, met-
rekare < metre+karesi, dilbilim < dil+bilimi, emlâk market < emlâk+marketi, kare
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kök < kare+kökü, dipnot < dip+notu, baflörtü < bafl+örtüsü, tanzim sat›fl < tanzim+
sat›fl›, gün öte < gün+ ötesi vb.

Gök perdenin ard›ndan ne s›r varsa belirdi.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Eksiz tamlama kal›b›yla oluflturulan birleflik kelimelerden bir k›sm›nda tamlayan, tamla-
nan›n neden yap›ld›¤›n› gösterir: yün çorap, ipek mendil, alt›n bilezik, gümüfl yüzük,
naylon gömlek, teneke kutu, demir kap›, bak›r tepsi, çelik tencere, gümüfl çatal, elmas
yüzük, ba¤a tarak, p›rlanta küpe, kadife pantolon, sac levha, lastik top, kerpiç duvar,
alüminyum do¤rama, cam kavanoz, tafl köprü, tahta sand›k, keçe külah, samur kürk,
saç soba gibi.
Bu yap›daki kelimelerin baz›s› da benzerlik iliflkisiyle kurulmufl birlefliklerdir: hilâl kafl,
inci difl, kepçe kulak, elma yanak, servi boy, tunç bilek, s›rma saç, tilki çocuk, çelik
irade, demir perde, demir leblebi, naylon fatura vb.
Bu flekilde iki ismin yan yana getirilmesiyle kurulmufl eksiltili birlefliklerin say›s› oldukça
fazlad›r. Ancak bu kal›ptaki birlefliklerde, yani tamlanan›n neden yap›ld›¤›n› veya neye
benzedi¤ini ifade eden yap›larda, ilk kelime yani belirten, s›fat görevinde olup belirtileni
nitelendirmektedir. Bu bak›mdan eksiz tamlamalardan bu iki ifllevde kurulmufl olanlar›n›
isim tamlamas› de¤il s›fat tamlamas› olarak de¤erlendiren görüfller de vard›r. 

Eksiz tamlama kal›b›yla oluflturulan birleflik kelimelerle ilgili olarak daha genifl bilgiyi,
Mustafa Özkan’›n “Yap›l›fl, Yaz›l›fl ve Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Birleflik Kelimeler” (‹lmî
Araflt›rmalar 2, ‹stanbul 1996, s. 95-110.) adl› makalesinde bulabilirsiniz. 

‹S‹M TAMLAMASININ ‹fiLEVLER‹

‹sim tamlamas›n›n ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örnekleri-
ni çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan
‹sim Tamlamalar›

‹sim tamlamalar› baflka bir kelime grubunun ögesi olabilir:
1. ‹sim tamlamalar›, baflka bir isim tamlamas›nda tamlayan olarak görev yapa-

bilir:

Teneflir tahtas› üstünde o gün
Bakmaz olmufltular art›k bu bizim dünyaya 

(Yahya Kemal Beyatl›)

beytinde tamlayan, bir belirtisiz isim tamlamas›d›r.

Arkas›nda dünya ticaretinin büyük bir parças› vard›.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

cümlesinde de tamlayan›n bir belirtisiz isim tamlamas› oldu¤unu görüyoruz.
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Temâmet tâc-dârun flâh› sensin 
Sa’âdet göklerinün mâh› sensin 

(Mehmed, Iflknâme)
mâh: Ay.

2. ‹sim tamlamalar›, s›fat tamlamas›nda s›fat olarak görev yapabilir:

fiüphesiz o da Mevlânâ'n›n söyledi¤i fleyleri söylüyordu. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

cümlesinde s›fat tamlamas›n›n s›fat unsuru, “Mevlânâ’n›n söyledi¤i” kelime gru
budur ve bu grup bir isim tamlamas›d›r.

Hem yine bizden selâm yârânlara
Dah› ol dîn ç›ra¤› imâmlara

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

→ ‹sim tamlamas›, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesidir.
ç›rak: Ifl›k, kandil.

fieh eydür ana iy ‘akl issi dânâ
Yarar kimse her iflin sana dene 

(Mehmed, Iflknâme)

→ ‹sim tamlamas›, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesidir.
akl issi dânâ: Ak›l sahibi bilgin.

3. ‹sim tamlamalar›, s›fat tamlamas›nda isim ögesi olarak görev yapabilir:

Her tarafta bir flantiye manzaras› vard›. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→ S›fat tamlamas›nda tamlaman›n isim ögesi, bir isim tamlamas›d›r.

Sen bu cihan mülkini Kafdan Kafa duttun tut 
Ya bu âlem mal›n› oynayuban utdun tut 

(Yunus Emre Divan›)

→ ‹sim tamlamas›, s›fat tamlamas›n›n isim ögesidir.

Yorar-iken Yûsuf’a ufl bu sözi
‹flitdi ol Ya’kûbun ügey k›z›

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

→ ‹sim tamlamas›, s›fat tamlamas›n›n isim ögesidir.

4. ‹sim tamlamalar›, edat grubunda isim ögesi olarak görev yapabilir:

fiüphesiz bütün bunlar ‹slâm dünyas› için yeni fleyler de¤ildi. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→ ‹sim tamlamas›, edat grubunun isim ögesidir.

Günün ›fl›¤›yla beraber çekilirler, giderler. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ ‹sim tamlamas›, edat grubunun isim ögesidir.
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Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan ‹sim Tamlamalar›
‹sim tamlamalar›, cümle içinde görev alma bak›m›ndan çok etkindir. Cümle içinde
özne, nesne, yer tamlay›c›s›, zarf tümleci ve yüklem olabilir. ‹sim tamlamalar›, te-
mel cümlelerde bütün olarak bir öge de¤eri tafl›yabilir ve bu, çok yayg›nd›r. Ancak
bazen isim tamlamalar› bir ögenin niteleyicisi veya parças› olabilmektedir. Bu du-
rumun gerçekleflti¤i anlarda da o öge büyük oranda bir yan cümle olmaktad›r:

Tâata turan zâhidün gözleri seni görürse 
Tesbihini unudup ol ayruk secde de itmeye 

(Yunus Emre Divan›)

beytinde isim tamlamas›, flart cümlesinin öznesi iken temel cümlenin zarf tümle-
ci, daha do¤rusu temel cümlenin zarf tümlecinin tamamlay›c› ögesi olmaktad›r. Yine

Yehûda eydür ip takun biline
Tâ ine Yûsuf kuyu dibine 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

beytinde de isim tamlamas› yan cümlenin yer tamlay›c›s› iken temel cümlenin
zarf tümlecinin bir parças› olmufltur.

‹sim Tamlamas›n›n Özne Olarak Görev Yapmas›

Sonun ademdir diyor, insana yolun hâli.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Atatürk Park› yeniden tanzim ediliyor. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Onun az çok bir masraf› var. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Osmanl› devri, Fatih’in veziri Büyük Mahmud Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›fl bir
han ve bedestenle bafllar. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Selmin’in yüzü solgundu. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Maarif müdürü raporu, ayyafll›¤›yla maruf bir müfettifle havale etmiflti. 
(Reflat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe)

‹nsanlar›n hepsi birer canbazd›r. 
(Emine Ifl›nsu)

Gönlümü Marafll›'n›n yakt› kara haberi.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Didi gördüm ol habîbün annesi
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Âfl›klarun gönli gözi ma'flûk diye gitmifl olur 
(Yunus Emre Divan›)
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Yana¤un güllerinün rengi solm›fl 
(Mehmed, Iflknâme)

‹sim Tamlamas›n›n Nesne Olarak Görev Yapmas›

Kahramanlar zaferin s›rr›n› benden duydu.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Benim kronolojimi biliyor musun sen? 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Cetlerimizden iki kifli vatan haritas›n› benimsemifllerdir. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Besim’in fikirlerini bilirdi. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Afl›c›l›k fennini bir sanat haline getirdim. 
(Reflat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe)

fiinasi bir gün evvelki azaplar›n›n hepsini hat›rlad›. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Bekledik hiç gelmeyen ya¤murunu göklerin
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Allah ad›n zikr idelüm evvelâ 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

‹sim Tamlamas›n›n Yer Tamlay›c›s› Olarak Görev Yapmas›

Ellerim tak›l›rken rüzgârlar›n saç›na
As›ld› arabam›z bir da¤›n yamac›na 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Ne zaman o bankan›n ard›na s›rt›m› verdim? 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Muharebeyi kaybedince Ankara kalesine kapan›r.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

‹nsan vücudunda lüzumsuz bir organ yoktur. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

On y›l var ayr›y›m K›na Da¤›’ndan
Baba oca¤›ndan, yâr kuca¤›ndan 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Ben tavassut ederek mühendis mektebine yazd›rd›m. 
(Reflat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe)

“Nas›ls›n sevgilim?” diye Berrin’in iki yana¤›ndan öptü. 
(Emine Ifl›nsu)
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Eski Darülfünun binas›n›n önünde durdu. 
(Peyfami Safa, Fatih-Harbiye)

K›lmag›l hiç kimse ayb›na nazar.
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Sensüz iki cihan benüm zindân görinür gözüme.
(Yunus Emre Divan›)

Katumda benüm var idi bir kitâb.
(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Miskin Yunus zehr-i katil ›flk elinde tiryâk olur.
(Yunus Emre Divan›)

Cihânun yüzinden aç›ld› nikâb.
(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

‹sim Tamlamas›n›n Zarf Tümleci Olarak Görev Yapmas›

Can atar bahçeye mihmanlar›m akflam ezan›
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Bayram sabah› günefl bile baflka türlü, âdeta ruhanî do¤ard›. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Ablam›n ayaklar›n› lengerdeki s›cak suyun içinde k›pk›rm›z› kesilmifl görünce,
sabah karanl›¤›, can›m istakoz istedi. 

(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Bu müddet zarf›nda yeni bir eserini de tamamlayacakm›fl. 
(Reflat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe)

Prenses Cavidan, her sene yaz sonunun böyle en güzel bir gecesinde do¤up ya-
flayacak. 

(Reflat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe)

Gece yar›s›nda ulaflm›fl ›fl›¤a. 
(Emine Ifl›nsu)

Ö¤le üstü at›mla kasabay› bulunca 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

‹sim Tamlamas›n›n Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas›

Bu, esas›nda, fiark ve Garp meselesidir. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

En muhteflem kasîdelerin kahramân›s›n! 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Ben beni bildim bileli, komflumuzun o¤ludur. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)
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Kurdu¤u Bayramîye tarikat› esnaf ve çiftçinin tarikatidir. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Ben de evin içindeyim. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Mehtab›n en güzel gecesiydi. 
(Reflat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe)

Melek Han›m ihtiyar bir yemifl tüccar›n›n son çocu¤uydu. 
(Reflat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe)

Sanki bir bekleyenin yuvas›yd› her yal› 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Enbiyânun fleksüz ol sultân›d›r 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Ab-› Hayatun çeflmesi âfl›klarun visâlidür 
(Yunus Emre Divan›)

Afla¤›daki örneklerde isim tamlamalar›n› cümlede kullan›l›fllar› bak›m›ndan inceleyiniz. 

Kamu ömrün bu bir demdür safâs›. 
(Mehmed, Iflknâme)

Anun asl› vü topra¤› Rûm idi. 
Hüner kamus› ana ma'lûm idi. 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

fiehün buyru¤›n› gözetdi vezîr. 
(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Bildi Yûsuf bunlarun nitdügini
Öldürmek kasd›n bunlarun itdügini. 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Akflamüstleri, art›klar› toplamaya gelenler olurdu. 
(Sevinç Çokum)

Git bu mevsimde, gurûb vakti, Cihangir’den bak. 
(Yahya Kemal)

Bu fodull›k niflân›dur gel beri miskinli¤e geç. 
(Yunus Emre Divan›)

Güzel k›z›dur flâh Fagfûr'un ol. 
(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)
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Söz dizimini oluflturan kelime gruplar›n› kav-

ramak

Söz dizimi, sa¤l›kl› ve düzgün bir cümle kurma-
n›n yollar›n› araflt›ran ve bunun kurallar›n› ortaya
koyan bir dil bilgisi alan›d›r. Kelime gruplar› ise
söz diziminin temel konusu olan “cümle”yi olufl-
turan bir yap›d›r. Dilde bazen nesnelerin, durum-
lar›n ve hareketlerin nicelikleri ve nitelikleri hak-
k›nda bilgi vermek için kelimeler tek bafl›na ye-
terli gelmeyebilir. Böyle durumlarda birden fazla
kelime bir araya gelir, bir grup oluflturur ve anla-
t›lamayan o olay›, hareketi veya nesneyi ifade
eder. ‹fadeyi kolaylaflt›ran, netlefltiren, zenginlefl-
tiren bu yeni yap›ya kelime grubu denir.
Kelime gruplar›; bünyesinde birden fazla kelime
bulunduran, yap› ve anlam bak›m›ndan bir bü-
tünlük gösteren, cümlede de bir bütün olarak kul-
lan›lan ve herhangi bir yarg› bildirmeyen dil bir-
likleridir. Bu birlikler, tek bir nesneyi, tek bir kav-
ram› veya tek bir hareketi karfl›lamak üzere yan
yana gelir; dolay›s›yla cümlede veya baflka bir
kelime grubunun içinde tek bir kelime gibi ifllev
görür. Kelime gruplar›nda grubu oluflturan keli-
meler, belli bir düzen ve kural çerçevesinde arka
arkaya gelir. Türkçede kelimelerin diziliflindeki
s›ray› belirleyen temel kural, yard›mc› ögelerin
(belirten) önce, temel ögelerin (belirtilen) ise son-
ra gelmesidir. Kelime gruplar›nda da genellikle
Türkçenin bu kural› geçerlidir.
Kelime gruplar›n›n özellikleri flöyle s›ralanabilir:
• Kelime gruplar›; ihtiyaç an›nda tek kelime ile

anlat›lamayan olay, hareket ve varl›klar› ifade
etmek için kullan›l›r.

• Kelime gruplar›; nesnelerin, hareketlerin ve
durumlar›n niteliklerini, anlamlar›n› belirtir;
onlar› ayr›nt›l› olarak ifade eder, geniflletir ve
pekifltirir. Bu sebeple kelime gruplar›na be-
lirtme grubu da denebilir.

• Kelime gruplar›, anlam ve yap› bak›m›ndan
bütünlük gösterdi¤i için cümle içinde tek bir
kelime gibi iflleme tabi tutulur. Çekim eki, gru-
bun en sonundaki kelimeye getirilir.

• Kelime gruplar› bir yarg› bildirmez. Bu özelli-
¤iyle de cümleden farkl›d›r, yani kelime grup-
lar› yarg› bildirmedikleri için yan cümle veya
cümlemsi olarak da de¤erlendirilemez.

• Kelime gruplar›, ayn› zamanda baflka bir keli-
me grubunun ögesi olarak da görev yapabilir.

• Kelime gruplar›n› oluflturan ögeler fliir dilinde
veya konuflma dilinde yer de¤ifltirebilir. An-
cak bu yer de¤ifltirme durumlar›nda grubun
cümledeki ifllevinde ve anlam›nda bir eksilme
ve de¤iflme olmaz.

• Kelime gruplar› cümle içinde ya tek bir öge
(özne, nesne, zarf tümleci, yer tamlay›c›s›,
yüklem gibi) ya da cümlenin bir ögesinin ni-
teleyicisi, belirleyicisi olur.

‹yelik grubunun ve isim tamlamas›n›n yap› özel-

liklerini aç›klamak

‹sim soyundan iki veya daha çok kelimenin bir
nesne, olay veya hareketin baflka bir nesne veya
flahsa ait oldu¤unu bildirmek üzere sistemli bir
flekilde bir araya gelmesiyle oluflan kelime gru-
buna isim tamlamas› denir.
‹sim tamlamalar›nda iki öge bulunur: Tamlayan
(belirten), tamlanan (belirtilen). Tamlayan, yar-
d›mc› öge oldu¤u için tamlanandan, yani temel
ögeden önce gelir. Tamlayan ve tamlanan, bir
kelime veya kelime grubu olabilir. Tamlayan, il-
gi hâli eki alarak kullan›labildi¤i gibi eksiz de
bulunabilir. Ancak tamlanan her durumda iyelik
eklidir. 
E¤er ilk kelime (tamlayan) ilgi hâli eki alm›fl bir
zamirse bu kelime grubu iyelik grubu olarak ad-
land›r›l›r. Bu yap›daki farkl›l›k, tamlayan unsu-
run kelime türü bak›m›ndan isim de¤il zamir ol-
mas›d›r. ‹yelik grubunda da tamlanan, bir isim
veya isim ifllevli bir kelime grubu olabilir.
‹sim tamlamalar›, ilgi hâli eki ve iyelik eki alma
bak›mlar›ndan üç grupta ele al›n›r:
• Belirtili ‹sim Tamlamas›
• Belirtisiz ‹sim Tamlamas›
• Eksiz (Tak›s›z) Tamlama

‹sim tamlamas›n›n ifllevlerini kavrayarak metin-

lerdeki örneklerini çözümlemek

‹sim tamlamalar›, di¤er kelime gruplar› içinde
görevli olabilir.
‹sim tamlamalar›, cümlede farkl› görevlerde bu-
lunabilir. 
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1. Afla¤›daki tamlamalardan hangisi bir iyelik grubudur?
a. televizyon kanal›
b. radyo frekans›
c. senin televizyonun
d. polis arabas›n›n sireni
e. elin adam›

2. Afla¤›daki isim tamlamalar›ndan hangisinin tamlana-
n› baflka bir isim tamlamas›d›r?

a. Ahmet’in eski dostu
b. Beyo¤lu’nun Çukurcuma Mahallesi
c. at›n uzun yelesi
d. tarihin arka odas›
e. defterin bofl yapraklar›

3. “Bir isim tamlamas› baflka bir isim tamlamas›n›n tam-
lanan› oldu¤unda ana tamlaman›n iyelik ekini tafl›r, üst
üste iki iyelik eki kullan›lmaz.” Afla¤›dakilerin hangisin-
de buna ayk›r› bir örnek vard›r?

a. çetenin elebafl›s› 
b. Ali’nin nüfus cüzdan›
c. s›n›f›n yaz› tahtas›
d. evin elektrik prizi
e. kitab›n bas›m say›s›

4. Afla¤›daki tamlamalardan hangisi, yap› bak›m›ndan
di¤erlerinden farkl›d›r?

a. han›meli
b. aslana¤z› 
c. el feneri
d. yolun sonu
e. bit pazar›

5. Afla¤›dakilerden hangisi, tamlanandaki iyelik ekinin
düflmesiyle oluflmufl bir eksiz tamlamad›r?

a. çelik tencere
b. alt›n bilezik
c. yün çorap
d. kerpiç duvar
e. sütanne

6. Afla¤›dakilerden hangisinin tamlayan› bir iyelik gru-
budur?

a. senin dertlerinin çoklu¤u
b. mahallenin ç›kmaz soka¤›
c. flehir park›n›n çiçekleri
d. beyaz perdenin y›ld›zlar›
e. Hamdi’nin dedesinin bakkal›

7. Afla¤›daki isim tamlamalar›ndan hangisinin tamlaya-
n›, tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubudur?

a. pantolonun ütüsü
b. yüzy›l›n sorunu
c. gönlümün sultan›
d. kalp a¤r›s›
e. ölüm korkusu

8. “Belirtili isim tamlamalar›n›n birden fazla tamlayan›
olabilir.” Afla¤›dakilerin hangisinde buna ayk›r› bir ör-
nek vard›r?

a. evin salonu, mutfa¤›
b. Kaan’›n, Ahmet Hamdi’nin oyuncaklar›
c. yolun, yolculu¤un sonu
d. Türkiye’nin, Macaristan’›n ve Polonya’n›n mali-

ye bakanlar›
e. âfl›¤›n, maflu¤un inlemeleri

9. Afla¤›dakilerden hangisinde isim tamlamas› “s›fat”
görevindedir?

a. bir flehir manzaras›
b. teneflir tahtas›n›n üstü
c. ak›l sahibi kimse
d. hangi tren hatt›
e. kaç Türk liras›

10. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde “isim tamlamas›”
nesne görevindedir?

a. Gönlümü Marafll›’n›n yakt› kara haberi.
b. ‹nsanlar›n hepsi birer canbazd›r.
c. As›ld› arabam›z bir da¤›n yamac›na.
d. Bayram sabah› günefl bile baflka türlü do¤ard›.
e. Özlem’in gözlerini hiç unutam›yordu. 

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z farkl›ysa “‹yelik Grubu ve ‹sim Tamla-
mas›n›n Yap›s›” bölümünü tekrar inceleyin.

2. b Yan›t›n›z farkl›ysa “‹yelik Grubu ve ‹sim Tamla-
mas›n›n Yap›s›” bölümünü tekrar inceleyin.

3. a Yan›t›n›z farkl›ysa “‹yelik Grubu ve ‹sim Tamla-
mas›n›n Yap›s›” bölümünü tekrar inceleyin.

4. d Yan›t›n›z farkl›ysa “‹sim Tamlamas›n›n Türleri /
Belirtili ‹sim Tamlamas›” bölümünü tekrar ince-
leyin.

5. e Yan›t›n›z farkl›ysa “‹sim Tamlamas›n›n Türleri /
Eksiz Tamlama” bölümünü tekrar inceleyin.

6. a Yan›t›n›z farkl›ysa “‹yelik Grubu ve ‹sim Tamla-
mas›n›n Yap›s›” bölümünü tekrar inceleyin.

7. c Yan›t›n›z farkl›ysa “‹yelik Grubu ve ‹sim Tamla-
mas›n›n Yap›s›” bölümünü tekrar inceleyin.

8. a Yan›t›n›z farkl›ysa “‹sim Tamlamas›n›n Türleri /
Belirtili ‹sim Tamlamas›” bölümünü tekrar ince-
leyin.

9. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan ‹sim Tamlamalar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

10. e Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›-
m›ndan ‹sim Tamlamalar›” bölümünü tekrar in-
celeyin.

S›ra Sizde 1

Örneklerde belirtilen isim tamlamalar›n›n ve iyelik grup-
lar›n›n tamlanan ögeleri baflka bir kelime grubudur:

Yanar›z memleketin t›¤ gibi Genç Osman’›na 

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlanan›, bir birleflik isim grubu-
dur.

Fakat o senin her fleyi bildi¤ini anlar. 

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlanan›, bir s›fat-fiil grubudur.

Birlikte yürüdü¤ümüz yolun bizi yuvaya götürmesi-
ni istiyorum. 

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlanan›, bir isim-fiil grubudur.

Bilmiyor gülmeyi sâkinlerinin binde biri

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlanan›, bir bulunma grubu-
dur.

fiinasi’nin sessizli¤i ve tabiîli¤i ona semtin muhabbe-
tini kazand›rm›flt›. 

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlanan›, bir ba¤lama grubudur.

S›ra Sizde 2

Kamu ömrün bu bir demdür safâs›. (Özne)

Anun asl› vü topra¤› Rûm idi. 
Hüner kamus› ana ma'lûm idi. (Özne)

fiehün buyru¤›n› gözetdi vezîr. (Nesne)

Bildi Yûsuf bunlarun nitdügini
Öldürmek kasd›n bunlarun itdügini. (Nesne)

Akflamüstleri, art›klar› toplamaya gelenler olurdu. (Zarf
tümleci)

Git bu mevsimde, gurûb vakti, Cihangir’den bak. (Zarf
tümleci)

Bu fodull›k niflân›dur gel beri miskinli¤e geç. (Yüklem
ismi)

Güzel k›z›dur flâh Fagfûr'un ol. (Yüklem ismi)

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Yararlan›lan ve Önerilen Kaynaklar



Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
S›fat tamlamas›n›n yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
S›fat tamlamas›n›n ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümle-
yebileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• S›fat
• S›fat tamlamas›

• Niteleme s›fatlar›
• Belirtme s›fatlar›

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
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Türkçe Cümle Bilgisi-I
• SIFAT TAMLAMASI
• SIFAT TAMLAMASININ YAPISI
• SIFAT TAMLAMASININ ‹fiLEVLER‹
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Türkçede Kelime
Gruplar›n›n Yap›s›
ve Kullan›l›fl
Biçimleri:
S›fat Tamlamas›



SIFAT TAMLAMASI 

SIFAT TAMLAMASININ YAPISI 

S›fat tamlamas›n›n yap› özelliklerini aç›klamak 

S›fat tamlamas›, s›fat türünden bir veya daha çok kelimenin isim türünden bir ve-
ya daha çok kelimeyi nitelemesi ya da belirtmesiyle oluflan kelime grubudur. Ya-
ni bir s›fat›n bir ismin önüne gelmesiyle ortaya ç›kan gramer yap›s›d›r. S›fat tamla-
malar›n›n s›fat unsuru bir s›fat veya s›fat olarak kullan›lan bir kelime grubu, isim
unsuru ise bir isim veya isim de¤erinde bir kelime grubu olur. 

Alanla ilgili çeflitli kaynaklarda s›fat tak›m›, ön ad tak›m› ve ön ad tamlamas›
olarak da adland›r›lan s›fat tamlamalar›nda s›fat, yard›mc› ögedir. Bu yard›mc› öge,
temel öge olan isimden önce gelir. S›fat ögesi olarak birden fazla s›fat kullan›l›yor-
sa bunlar virgülle s›ralan›r. En son gelen s›fatla isim ögesi aras›na virgül konmaz.
Bunun tam tersi olarak bir s›fat birden çok ismi de niteleyebilir veya belirtebilir.

S›fat + ‹sim = S›fat Tamlamas›
kelime veya kelime grubu + kelime veya kelime grubu

yard›mc› öge temel öge

büyük Türkiye
çok büyük Türkiye

güçlü, refaha ulaflm›fl, büyük Türkiye

1. S›fat tamlamas›n›n temel ögesi olan s›fat, en basit tarifiyle isimlerin önüne
gelerek renk, say›, durum ve nitelik bildiren kelimedir. S›fatlar isim olarak
kullan›lan varl›klar›, olaylar› ve kavramlar› ya niteler ya da belirtir. Bu öl-
çüye göre s›fatlar niteleme ve belirtme s›fatlar› olmak üzere iki ana gruba
ayr›l›r. 

Niteleme (vas›fland›rma) s›fatlar› varl›klar›, nesneleri, olaylar› veya kavramlar›
renk, biçim, yap›, durum, a¤›rl›k vb. bak›mlardan niteleyen s›fatlard›r: kara (dut),
büyük (kap›), küçük (çocuk), uzun (saç), k›sa (boy), geçmifl (zaman), yürüyen
(kad›n), ak›ll› (ö¤renci) gibi.

Türkçede Kelime Gruplar›n›n Yap›s›
ve Kullan›l›fl Biçimleri:
• S›fat Tamlamas›
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S›fat tamlamas›: S›fat
türünden bir ya da birden
çok kelimenin isim türünden
bir ya da daha fazla kelimeyi
belirtmesi veya nitelemesiyle
oluflan kelime grubudur.

S›fatlar ikiye ayr›l›r: 
1. Niteleme S›fatlar›
2. Belirtme S›fatlar›



Belirtme s›fatlar› varl›klar›, nesneleri, olaylar› veya kavramlar› belirten s›fat-
lard›r. Belirtme s›fatlar› belirtme iflini iflaretle, soruyla, belirsizlikle veya say› vas›ta-
s›yla yapar ve iflaret s›fatlar›, soru s›fatlar›, belirsizlik s›fatlar› (belgisiz s›fatlar) ve
say› s›fatlar› bafll›klar› alt›nda incelenir:

‹flaret s›fatlar› varl›klar›, nesneleri veya olaylar› iflaret etmek suretiyle belirten s›-
fatlard›r: bu (akflam), flu (adam), o (günler) gibi.

Soru s›fatlar› varl›klar› veya kavramlar› soru hâlinde belirten s›fatlard›r: ne (bi-
çim), nas›l (soru), kaç (y›l), kaç›nc› (s›ra), hangi (çocuk) gibi.

Belirsizlik s›fatlar› varl›klar›, nesneleri veya kavramlar› belirsizlik yoluyla belir-
ten s›fatlard›r: kimi (insanlar), baz› (günler), her (kifli), bir (kimse), baflka (flekil),
bütün (gün), çok (zaman) gibi.

Say› s›fatlar› varl›klar›, nesneleri veya kavramlar› onlar›n say›lar›n› çeflitli biçim-
lerde bildirerek belirten s›fatlard›r: dört (mevsim), k›rk (harami), on iki (ay), ikin-
ci (sezon), birer (elma), yedifler (kifli), dörtte üç (ço¤unluk) gibi.

2. S›fat tamlamalar›nda s›fat, ismi nitelendirmek veya belirtmek için hiçbir ek
almadan niteledi¤i veya belirtti¤i ismin önüne getirilir (S›fat olarak kullan›-
lan bir isim sadece iyelik eki alabilir: can›m ‹stanbul, güzelim laleler gibi).
Böylece niteleyen ve nitelenen unsur bir anlam bütünlü¤ü meydana getirir
ve bir isim de¤erinde olur. S›fat tamlamas› kal›b› dilimizde en ifllek birlefltir-
me kal›plar›ndan biridir. Niteleme ve belirtme s›fatlar›yla kurulmufl pek çok
birleflik kelime bulunmaktad›r.

a. Dilimizde s›fat tamlamas› kal›b›nda pek çok özel isim, lakap ve yer ad› ola-
rak kullan›lan birleflik kelime vard›r. Bunlardan yer ad› olarak kullan›lanlar
genellikle bitiflik yaz›l›r: Karadeniz, Akdeniz, Akhisar, Bozda¤, Alada¤, Es-
kiflehir, Uzunköprü, Çukurova, Sivrihisar, Esentepe, K›z›l›rmak, Yeflil›rmak,
Bozburun, Heybeliada, K›nal›ada vb.

b. S›fat tamlamas› kal›b›ndaki birlefliklerin pek ço¤u cins ad› olarak kullan›l›r:
ac› a¤aç, ac› kavun, ads›z parmak, a¤ benek, a¤›l› böcek, a¤›r s›klet, ak a¤a,
ak amber, akarsu, akaryak›t, akci¤er, akdo¤an, dört göz, dört ifllem, dört
yol, düdüklü tencere, düz bask›, düztaban, eksik etek, eski kurt, eski toprak,
esmer amber, genel yetenek, genelkurmay, geri hizmet, güler yüz, tükenmez
kalem, uçan kale, uçan daire, uygun ad›m, uzun eflek, uzun kuyruk vb.

c. Bu kal›ptaki birleflik isimlerden s›fat olarak kullan›l›p baflka bir nesneyi ni-
telendirenler de vard›r: aç›k göz, a¤›r ayak, ala tav, alt› parmak, bakar kör,
basma kal›p, bir tak›m, bofl bo¤az, büyük bafl, cingöz, çak›r keyif, çak›r pen-
çe, dal k›l›ç, dal taban, deli bozuk, deli fiflek, düz ayak, e¤ri yüz, eski tüfek,
efl de¤er vb.

ç. S›fat tamlamas› kal›b›nda olmakla beraber +l›/+li/+lu/+lü eki getirilerek an-
lam› pekifltirilmifl s›fat olarak kullan›lan birleflikler de vard›r: aç gözlü, aç›k
sözlü, aç›k yürekli, a¤›r bafll›, alçak gönüllü, alt yaz›l›, art zamanl›, bal du-
dakl›, bir evcikli, bir gözeli, çok anlaml›, çok eflli, çok fazl›, çok sesli, çok
uluslu, dar gelirli, deve döfllü, dört kafll›, dört yüzlü, eski kafal›, efl anlaml›,
efl zamanl›, geri kafal› (Özkan, 1996: 104-105).

32 Türkçe Cümle Bi lg is i- I



3. S›fat tamlamalar›nda s›fat ve isim ögelerinin yerleri de¤iflebilir:

Bu, bir hardal sar›l›¤›yd›, a¤›r a¤›r akan, bulaflan. 
(Emine Ifl›nsu)

Ben ak›ll› kad›nlar› severim
Düflünen, az konuflan, çok bilen 

(Ümit Yaflar O¤uzcan)

Yukar›daki dizelerin birincisinde “a¤›r a¤›r akan, bulaflan bir hardal sar›l›¤›”,
ikincisinde de “düflünen, az konuflan, çok bilen ak›ll› kad›nlar” s›fat tamlamalar›-
n›n isim ögeleri s›fat ögelerinden önce gelmifltir.

4. S›fat tamlamalar›n›n s›fat ögesi tek kelime olabilir:
a. Tek kelimeden oluflan s›fat ögesi bir niteleme s›fat› olabilir. Niteleme s›fat›-

n› oluflturan kelimeler basit yap›da olabilece¤i gibi türemifl ya da birleflik ya-
p›da bir kelime de olabilir. Bu ba¤lamda baz› isimden isim yapma ekleri
(+l›k/+lik, +l›/+li, +s›z/+siz, +s›/+si), fiilden isim yapma ekleri (-n, -›/-i), s›-
fat-fiil ekleri (-an/-en, -as›/-esi, -maz/-mez, -m›fl/-mifl, -d›k/-dik), hâl ekleri
(+ca/+ce, +la/+le) ve nispet eki (-î) ile yap›lan türemifl s›fatlar› da niteleme
s›fat› olarak kabul ediyoruz.

Üniversite iç meseleler inden bafllam›fl, günlük siyasete geçmiflti. 
(Emine Ifl›nsu)

‹ri mermerler, kara gözler... 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Tükenmez servilik, bitmez mezarl›k... 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Ayruk bize yas olmaya hiç gönlümüz pas olmaya 
Zira Hak’dan gelen âvâz savulmaz bir ündür bana

(Yunus Emre Divan›)

b. Tek kelimeden oluflan s›fat ögesi bir belirtme s›fat› (iflaret s›fat›, soru s›fat›,
belirsizlik s›fat›, say› s›fat›) da olabilir:

fiimdi bu tedirginlik, bu yapay gülümseme neden? 
(Emine Ifl›nsu)

kaç dakika, birkaç kere, öteki salon 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Her taraf feyiz içindeydi. 
(A. H. Tanp›nar, Befl fiehir)

And›r›yor hisarlar birer tütsü kab›n› 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Yüzbin Ferhad külüng alup kazar ta¤lar bünyâd›n› 
Kayalar kesüp yol ider âb-› hayâtun ak›tma¤a 

(Yunus Emre Divan›)
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Ol anda gide siz kurtulas›z
Ne hâcet kim siz bun› öldüresiz 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Delim pâdiflahlar ana kul idi 
Du’âc›s› her bay u yohsul idi

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)
delim: Çok.
bay: Zengin.

6. S›fat tamlamalar›n›n s›fat ögesi bir kelime grubu olabilir:

Verece¤im cevab › tahmin edece¤ine göre... 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi, tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubudur.

Deve yüki altun iki yüz katar 
(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir belirtisiz isim tamlamas›d›r.

‹syan duygular›n› takip eden bu intibak ona yeknesak görünmüyor. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir s›fat-fiil grubudur.

Son cenkten arta kalm›fl bir ads›z olsa gerek... 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir s›fat-fiil grubudur.

‹ki cihan toptolu bâg u bustân olur›sa 
Senün kokundan eyü gül bustân içinde bitmeye 

(Yunus Emre Divan›)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir uzaklaflma grubudur.

Hoyrat ve flehevî II. Keykubad bir ziyafet sofras›nda lalas› taraf›ndan Alt›nordu
yolunda zehirlenir. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir ba¤lama grubudur.

Geçdi yetmifl bin hicâb› ol gece 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir s›fat tamlamas›d›r.

... belli belirsiz ç›rp›n›fllar... 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir tekrar gurubu (ikileme)dur.

Fakat içim diledi¤i kadar bahtiyar de¤ilim. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir edat grubudur.
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Yokdur to¤anla birli¤i ya Hakk’a lây›k dirligi 
fiol kifliden um erligi anun safâ nazar› var 

(Yunus Emre Divan›)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir yaklaflma grubudur.

Ne kurban kes art›k, ne de mum ada, 
Yetmiyor bir ömür bin bir murâda! 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir say› grubudur.

Vard› Ken’an’da bir server kifli
Ad› Ya’kûb kendü peygamber kifli 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi bir isnat grubudur.

7. S›fat tamlamalar›n›n isim ögesi bir kelime grubu olabilir:

Bu söz bir ceviz kat›l›¤›yla beynine girdi. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ S›fat tamlamas›n›n isim ögesi bir belirtisiz isim tamlamas›d›r.

Bir bilmedi¤im k›t’ada, bir da¤ tepesinde,
Binbir çölün ard›nda kalan yurduna dâir. 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

→ S›fat tamlamas›n›n isim ögesi bir belirtisiz isim tamlamas›d›r.

Gerçi cümle nûr idi ol pâk zât
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

→ S›fat tamlamas›n›n isim ögesi bir s›fat tamlamas›d›r.

Ey köyleri hudûda ba¤layan yasl› yollar,
Dönmeyen yolculara a¤layan yasl› yollar ! 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

→ Beyitteki iki s›fat tamlamas›n›n da isim ögesi s›fat tamlamas›d›r.

Atamdan bana kald› bu genc ü mâl
Ben olmasadum düflmeneydi helâl 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)
genc : Hazine.

→ S›fat tamlamas›n›n isim ögesi bir ba¤lama grubudur.

Ne olur, bir Arif Nihat bulamaz m› olur? 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

→ S›fat tamlamas›n›n isim ögesi bir birleflik isim grubudur.

Yuvalar yine yuvayken bir Servet ablayla bir Arif a¤abey varm›fl. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

→ Cümledeki iki s›fat tamlamas›n›n da isim ögesi bir unvan grubudur.
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Azîmet k›ld› deyre ol yüzi gül
(Mehmed, Iflknâme)

deyr: Kilise, manast›r.
azîmet k›l-: Gitmek.

→ S›fat tamlamas›n›n isim ögesi bir isnat grubudur.

8. S›fat tamlamalar›nda vurgu, s›fat ögesi üzerindedir:

akarsu, akbaba, geçmifl y›llar, güzel k›z, kaç kurufl

Afla¤›daki örneklerde s›fat tamlamalar›n› gösterin.
Nice gördün düflüni geçen gice
Ya nice yord› düflün baban koca 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Halây›k bu söze k›ld› itâ’at 
Ol araya inüp kond› ferâ¤at 

(Mehmed, Iflknâme)

Yemen’de ulu pâdiflâh var imifl 
Ki ‘akl ile devlet ana yâr imifl 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

SIFAT TAMLAMASININ ‹fiLEVLER‹ 

S›fat tamlamas›n›n ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örnekleri-
ni çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan S›fat
Tamlamalar›
S›fat tamlamalar›, baflka bir kelime grubunun bir ögesi olabilir:

1. S›fat tamlamalar›, isim tamlamalar›nda tamlayan olarak görev yapabilir:

‹ki balon aras›nda tak›l› bir serpantin... 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Daha ziyade fantastik bir sergüzefltin etraf›nda toplan›r. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

2. S›fat tamlamalar› isim tamlamalar›nda tamlanan olarak görev yapabilir:

Mefharet’in karars›z bak›fllar ›... 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

k›zkardeflimin kiral›k gelinli¤i... 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)
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3. S›fat tamlamalar›, baflka bir s›fat tamlamas›nda s›fat ögesi olarak görev yapa-
bilir:

Deve yüki altun iki yüz katar
(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Tek kubbeli camii biz H›ristiyanl›¤›n katedral üslûbu gibi bulmufltuk. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

4. S›fat tamlamalar›, baflka bir s›fat tamlamas›nda isim ögesi olarak görev yapa-
bilir:

yeni bir gömlek, gariban bir ördek... 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Bu Müslüman adam, kadere yaln›z ‹stanbul’dan uzakta ölmek endiflesiyle is-
yan ederdi. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

5. S›fat tamlamalar›, edat gruplar›nda isim ögesi olarak görev yapabilir.

Kazand›¤› kadar›n› da bir kumarbaz gibi dün geceki münakaflada vermiflti. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Herbir çiçek bin nâz ile ö¤er Hak’› niyâz ile 
Bu kufllar hofl âvâz ile ol pâdiflâh› zikr ider 

(Yunus Emre Divan›)

Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan S›fat Tamlamalar›

S›fat Tamlamas›n›n Özne Olarak Görev Yapmas› 
Burada tek bir vak’a, tek bir zaman, tek bir adam muhayyileye hükmediyor.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Yok can›m, düpedüz harcan›yor bu çocuk ! 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz t›pta ilmi usullerle afl›y› ilk tatbik eden zat, ‹n-
giliz doktoru Edward Jenner’dir. 

(Emine Ifl›nsu)

‹nce yüzünde, gözlerinin alt›ndan yanaklar›na do¤ru inen bir gölge vard›. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Nihâyetsiz bir ova a¤artt› benzimizi 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Cümle mahlûkât anun emrindedür 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)
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Bildük gelenler geçdiler gördük konanlar göçdiler 
Iflk flarâb›n içen canlar uymaz göçme¤e konma¤a 

(Yunus Emre Divan›)

Sözün bendini açan köhne üstâd
Bu gün bir k›ssa bigi k›ld› bünyâd 

(Mehmed, Iflknâme)

Kamu kavm kullukc› her birisi 
Gelürlerdi ufla¤› vü irisi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

S›fat Tamlamas›n›n Nesne Olarak Görev Yapmas›
Çocuklu¤umda, bir Arabistan flehrinde ihtiyar bir kad›n tan›m›flt›k. 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Yelesi kara, cins at› severdi. 
(Emine Ifl›nsu)

Necile’nin yatt›¤› odadan çam dallar›na vuran ›fl›¤› arard›. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Do¤du¤undan beri Tanr›yle boy ölçen günefli
Geçirir mi¤ferinin tu¤ gibi alt›n tas›na

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

K›z›na karfl›, geceki zaferini ebedîlefltirecek müstehzi bir cevap arad›. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Hakk’a lây›k ifllemedüm bir amel 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

‹mdi dinlen sözüme tutun kulak
Bir söz eydem kim flekkerden tatlurak 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Ac› dirli¤üm isteyen tatlu dirilsün dünyede 
Kim ölümüm ister-ise bin y›l ömür virsin ana 

(Yunus Emre Divan›)

Yigirmi otuz kapuy › açd›d› 
Kamu gussay› yabana saçd›d› 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Yili toprakda tasvîr iderem ben 
Su içre od› tahrîr iderem ben 

(Mehmed, Iflknâme)
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S›fat Tamlamas›n›n Yer Tamlay›c›s› Olarak Görev Yapmas› 
Büyülü bak›fll› arzudan, zalim ölümden bahsetsin. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Anam, naftalin kokulu sand›ktan yine cibinlikleri ç›kard›. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Bizim zat, kurda kufla yem olmamak için gayret etmifl, taa uzaklarda bir küçük
y›ld›z gibi parlayan ›fl›¤a varmaya çal›flm›fl. 

(Emine Ifl›nsu)

Geçti bir gizli nefes gölgeli sâhillerden... 
Sandal›n tafllara yasland›¤› tenhâ yerden 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Hofl salavât virelüm Muhammed’e
Ol yazuklular gövünci Ahmed’e 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Görür o¤l› düflmifl yire tahtdan 
Ferâ¤at kamu devlet ü bahtdan 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Meger ol yirde bitmifldi bir a¤aç 
Egerçi vard› anda dah› birkaç 

(Mehmed, Iflknâme)

S›fat Tamlamas›n›n Zarf Tümleci Olarak Görev Yapmas› 
Dün gece pek uyuyamam›fl galiba. 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Ele¤imsa¤ma renklerinde bütün hayat›, daha temiz, daha berrak tekrarl›yor. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bu defa baflkalar› binecekler. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Sultan Mahmut yurtlar›n› da¤›tt›¤› dem, Ya¤mur’un flimdiki yafl›ndayd›. 
(Emine Ifl›nsu)

Ertesi gün bafllad› gün do¤madan yolculuk,
So¤uk bir mart sabah›... Buz tutuyor her soluk 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Turd› anda nice ay u y›l
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Hûd oturd› bin iki yüz y›l tamâm
Geldi aña Yûsuf Aleyhisselâm 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

‹ki üç gün anun ile olas›z
Yiyüp içüp oynayas›z gülesiz 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)
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Sözün bendini açan köhne üstâd
Bu gün bir k›ssa bigi k›ld› bünyâd 

(Mehmed, Iflknâme)

Bir gün yüzün gören kifli ömrince hiç unutmaya 
(Yunus Emre Divan›)

S›fat Tamlamas›n›n Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas› 
Öyle temiz, öyle tertipli, öyle ince bir kad›n ki... 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Futbol a¤›r spor, iyi beslenmek gerek. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Çok s›radan olmak da bir vas›f t›r. 
(Emine Ifl›nsu)

Bir hizmetçi için bu bile hat›r› say›l›r bir hürriyet tir. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Uzun bir yolculuktan sonra ‹ncesu’dayd›k,
Bir handa, yorgun arg›n, tatl› bir uykudayd›k. 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Bir bölük bîçâre miskin âsîyiz 
(Süleyman Çelebi, Mevlid )

Kamu ömrün bu bir demdür safâs› 
(Mehmed, Iflknâme)

Uçmak hod bir tuzakdurur eblehler can›n tutma¤a 
(Yunus Emre Divan›)

Ne hâcet kim siz bun› öldüresiz
(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Afla¤›daki örneklerde s›fat tamlamalar› hangi görevlerde kullan›lm›flt›r?

Bütün sokak, bütün Fatih uyku içinde idi. 
(Peyami Safi, Fatih-Harbiye)

Elektrikleri ve kap›lar› aç›k b›rakt›klar›na göre k›sa bir zamanda dönecekler. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Ferit’in evinde münakaflas›z bir meclise hiç tesadüf etmemiflti. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Yeni bir gömlek giyebilsem. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

‹kincisi bafll› bafl›na bir vatan aynas› olan Evliya Çelebi’dir. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)
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S›fat tamlamas›n›n yap› özelliklerini aç›klamak

S›fat tamlamas›, s›fat türünden bir veya daha çok
kelimenin isim türünden bir veya daha çok keli-
meyi nitelemesi ya da belirtmesiyle oluflan keli-
me grubudur. S›fat tamlamas›n›n temel ögesi olan
s›fat; isimlerin önüne gelerek renk, say›, durum
ve nitelik bildiren kelimedir. S›fatlar, niteleme ve
belirtme s›fatlar› olmak üzere ikiye ayr›l›r.
Niteleme s›fatlar›; varl›klar›, nesneleri, olaylar›
veya kavramlar› renk, biçim, yap›, durum, a¤›rl›k
vb. bak›mlardan niteleyen s›fatlard›r. 
Belirtme s›fatlar›; varl›klar› nesneleri, olaylar› ve-
ya kavramlar› belirten s›fatlard›r. Belirtme s›fatla-
r› belirtme iflini iflaretle, soruyla, belirsizlikle ve-
ya say› vas›tas›yla yapar; iflaret s›fatlar›, soru s›-
fatlar›, belirsizlik s›fatlar› (belgisiz s›fatlar) ve sa-
y› s›fatlar› bafll›klar› alt›nda incelenir.
S›fat tamlamalar›nda s›fat, ismi nitelendirmek ve-
ya belirtmek için hiçbir ek almadan niteledi¤i ve-
ya belirtti¤i ismin önüne getirilir. S›fat tamlama-
lar›nda s›fat ve isim ögelerinin yerleri de¤iflebilir.
Bu grupta s›fat ögesi tek kelime olabilece¤i gibi
bir kelime grubu da olabilir. Yine s›fat tamlama-
lar›n›n isim ögesi bir kelime veya kelime grubu
olabilir. S›fat tamlamalar›nda vurgu, s›fat ögesi
üzerindedir.

S›fat tamlamas›n›n ifllevlerini kavrayarak metin-

lerdeki örneklerini çözümlemek

• S›fat tamlamalar›, di¤er kelime gruplar› içinde
görevli olabilir.

• S›fat tamlamalar›, cümlede farkl› görevlerde
bulunabilir.

Özet
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1. Afla¤›daki s›fat tamlamalar›n›n hangisinde, s›fat öge-
si di¤erlerinden farkl›d›r?

a. alt› ay
b. kara göz
c. güzel bahçe
d. al bayrak
e. derin mesele

2. Afla¤›daki s›fat tamlamalar›n›n hangisinde s›fat ögesi
bir belirsizlik s›fat›d›r?

a. hangi ülke
b. kaç›nc› yüzy›l
c. her gün
d. dörder soru
e. o günler

3. Afla¤›daki s›fat tamlamalar›n›n hangisinde s›fat ögesi
türemifl bir s›fatt›r?

a. kayg›l› gözler
b. yüz bin alt›n
c. körpe kuzular
d. birkaç arkadafl
e. son imparator

4. Afla¤›daki s›fat tamlamalar›n›n hangisinde isim öge-
si bir s›fat tamlamas›d›r?

a. bir köy meydan›
b. bu hayal k›r›kl›¤›
c. k›rk pare top at›fl›
d. hangi göç yollar›
e. o yasl› günler

5. S›fat tamlamalar›nda s›fat, ismin neden yap›ld›¤›n› ve
neye benzedi¤ini ifade edebilir. Buna göre, afla¤›daki s›-
fat tamlamalar›n›n hangisinde s›fat›n ifllevi di¤erlerinden
farkl›d›r?

a. tunç bilek
b. kepçe kulak
c. servi boy
d. çelik tencere
e. inci difl

6. S›fat tamlamalar›nda s›fat ögesi iyelik eki almaz. Afla-
¤›dakilerin hangisinde buna ayk›r› bir örnek vard›r?

a. geçmifl as›rlar
b. güzelim karanfiller
c. insanca davran›fl
d. k›nal› kuzular
e. kurfluni duvarlar

7. Bir s›fat tamlamas› isim tamlamas›nda tamlayan ola-
bilir. Afla¤›dakilerin hangisinde buna benzer bir örnek
vard›r?

a. flehrin uzun kald›r›mlar›
b. belde plajlar›n›n temizli¤i
c. alt› yüz y›l›n yorgunlu¤u
d. Hicran’›n zonklayan flakaklar›
e. Beyo¤lu sokaklar›

8. Bir s›fat tamlamas› isim tamlamas›nda tamlanan ola-
bilir. Afla¤›dakilerin hangisinde buna benzer bir örnek
vard›r?

a. Elif’in mahcup edalar›
b. siyasi parti baflkan›
c. yerel seçimlerin sonu
d. uzun k›fl geceleri
e. yeni bir gömlek

9. Bir s›fat tamlamas› baflka bir s›fat tamlamas›nda isim
ögesini oluflturabilir. Afla¤›dakilerin hangisinde buna
benzer bir örnek vard›r?

a. iki sokak aras›
b. k›zkardeflimin kiral›k gelinli¤i
c. üç kardeflin küçü¤ü
d. bir ilkbahar sabah›
e. tuhaf bir çocuk

10. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde “s›fat tamlamas›”
özne görevindedir?

a. Yeni bir tak›m sat›n ald›m.
b. ‹nce yüzünde, gözlerinin alt›ndan yanaklar›na

do¤ru inen bir gölge vard›.
c. Büyülü bak›fll› arzudan, zalim ölümden bahsetsin.
d. Dün gece pek uyuyamam›fl galiba.
e. S›radanl›k da bir niteliktir.

Kendimizi S›nayal›m
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1. a Yan›t›n›z farkl›ysa “S›fat Tamlamas›n›n Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

2. c Yan›t›n›z farkl›ysa “S›fat Tamlamas›n›n Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

3. a Yan›t›n›z farkl›ysa “S›fat Tamlamas›n›n Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

4. e Yan›t›n›z farkl›ysa “S›fat Tamlamas›n›n Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

5. d Yan›t›n›z farkl›ysa “S›fat Tamlamas›n›n Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

6. b Yan›t›n›z farkl›ysa “S›fat Tamlamas›n›n Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

7. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan S›fat Tamlamalar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

8. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan S›fat Tamlamalar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

9. e Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan S›fat Tamlamalar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

10. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Ba-
k›m›ndan S›fat Tamlamalar›” bölümünü tekrar
inceleyin.

S›ra Sizde 1

Nice gördün düflüni geçen gice (niteleme s›fat›)
Ya nice yord› düflün baban koca 

Halây›k bu söze k›ld› itâ’at (belirtme s›fat›)
Ol araya inüp kond› ferâ¤at 

Yemen’de ulu pâdiflâh var imifl (niteleme s›fat›)
Ki ‘akl ile devlet ana yâr imifl 

S›ra Sizde 2

Bütün sokak, bütün Fatih uyku içinde idi.
(s›fat tamlamas› özne görevinde)

Elektrikleri ve kap›lar› aç›k b›rakt›klar›na göre k›sa bir

zamanda dönecekler.
(s›fat tamlamas› zarf tümleci görevinde)

Ferit’in evinde münakaflas›z bir meclise hiç tesadüf
etmemiflti.
(s›fat tamlamas› yer tamlay›c›s› görevinde)

Yeni bir gömlek giyebilsem.
(s›fat tamlamas› nesne görevinde)

‹kincisi bafll› bafl›na bir vatan aynas› olan Evliya Çe-

lebi’dir.
(s›fat tamlamas› yüklem ismi görevinde)

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Tekrar grubunun (ikilemelerin) yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
Tekrar grubunun (ikilemelerin) ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örnekleri-
ni çözümleyebilecek,
Say› grubunun yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
Say› grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümleyebi-
leceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Tekrar grubu
• ‹kileme

• Say› grubu

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

N
N

• TEKRAR GRUBU
• TEKRAR GRUBUNUN YAPISI
• TEKRAR GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹
• SAYI GRUBU
• SAYI GRUBUNUN YAPISI
• SAYI GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹

3
TÜRKÇE CÜMLE B‹LG‹S‹-I

Türkçede Kelime
Gruplar›n›n Yap›s› ve
Kullan›l›fl Biçimleri: Tekrar
Grubu (‹kilemeler), Say›
Grubu

Türkçe Cümle Bilgisi-I



TEKRAR GRUBU (‹K‹LEMELER)

Tekrar grubunun (ikilemelerin) yap› özelliklerini aç›klamak

Herhangi bir varl›¤›, kavram› veya hareketi ifade etmek için ayn› türden birden faz-
la kelimenin arka arkaya kullan›lmas›yla oluflan söz öbeklerine tekrar grubu de-
nir. Tekrar grubu en az iki kelimeden oluflur (Türkçede az da olsa üçlü ve dörtlü
tekrarlara da rastlan›r: at avrat pusat, efl dost ahbap, boy bos endam; ana avrat k›z
k›srak, efl dost h›s›m akraba vb.). Grubu oluflturan bu ögelerin aras›nda birleflmeyi
sa¤layacak herhangi bir eke ihtiyaç yoktur. Ayr›ca ögeler aras›na virgül de konmaz.

kelime + kelime = Tekrar Grubu
______ ______
temel öge + temel öge

az az
az çok
azar azar
az maz

TEKRAR GRUBUNUN YAPISI
1. Kelimeleri arka arkaya getirerek tekrar grubu oluflturmadaki amaç; anlam›

zenginlefltirmek ve güçlendirmek, sözü daha etkili hâle getirmek ve anlat›m
gücünü zenginlefltirmektir. Tekrarlanan bu kelimeler aras›nda flekil ve an-
lam bak›m›ndan bir iliflki vard›r. 

2. Tekrar gruplar›nda kelime türlerinden ço¤u, bir öge olarak yer alabilir. S›fat-
lar, yans›malar, isimler, ünlemler ve zarf-fiiller di¤erlerine oranla tekrar
gruplar›nda s›k kullan›lan kelime türleridir: uslu uslu, güzel güzel, mini mi-
ni; güm güm, horul horul, ça¤›l ça¤›l; dere tepe, ev bark; vah vah, oh oh; ko-
fla kofla, gide gele vb. 

3. Tekrar gruplar›nda bazen iki kelime anlamca kaynaflarak farkl› bir kavram›
ifade eden bir birleflik kelime niteli¤ini kazanabilir: öte beri, çer çöp, el gün,
efl dost, zil zurna gibi.

Türkçede  Kelime Gruplar›n›n Yap›s›
ve Kullan›l›fl Biçimleri: 
• Tekrar Grubu (‹kilemeler) 
• Say› Grubu  

1
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Tekrar grubu: Bir varl›¤›,
kavram› ya da hareketi ifade
etmek için ayn› türden
birden çok kelimenin arka
arkaya kullan›lmas›yla
oluflan söz öbekleridir.



4. Baz› tekrar gruplar› kuvvetlendirme edatlar›yla, ba¤lama edatlar›yla veya so-
ru ekiyle yap›labilir: neler de neler, okul da okul, kitap da kitap; çok ama
çok; y›llarca ve y›llarca, hattâ ve hattâ; yoksul mu yoksul, güzel mi güzel,
çirkin mi çirkin vb.

5. Bazen çekimli fiiller ile de tekrar grubu kal›b›nda öbekler oluflturulabilir: git-
se gitse, olsa olsa, içsin içsin, bilsen bilsen, gitti gitti, okudu okudu vb.

6. Tekrar grubunu oluflturan her iki öge çeflitli çekim eklerini alabilir:
havadan sudan (konuflmak), dereden tepeden (söz etmek), elden ayaktan
(düflmek), arada s›rada (görüflmek), evi bark› (satmak), tafl› topra¤› (alt›n),
soyu sopu (as›ls›z) vb.

7. Tekrar gruplar›nda ögelerin yerleri de¤ifltirilemez:
Aç›k saç›k ikilemesini saç›k aç›k, yana yak›la ikilemesini yak›la yana, der-
me çatma ikilemesini çatma derme, yaz k›fl ikilemesini de k›fl yaz fleklinde
ögeleri yer de¤ifltirmifl fleklinde kullan›lamaz.

8. a. Ayn› kelimenin tekrar› ile yap›lan tekrar gruplar›nda vurgu, birinci keli-
menin vurgulu hecesi üzerinde olur:

c›v›l c›v›l gizli gizli k›t›r k›t›r
bang›r bang›r dobra dobra fl›p›r fl›p›r
buram buram f›k›r f›k›r zang›r zang›r
sürüm sürüm yap›fl yap›fl

b. Efl anlaml› ya da biri anlaml› biri anlams›z kelimelerle kurulan tekrar
gruplar›nda da vurgu birinci kelime üzerinde olur:

apar topar eski püskü p›l› p›rt›
abuk sabuk derli toplu ufak tefek
çoluk çocuk konu komflu yalap flalap
derme çatma kem küm zar zor

Ancak bu yap›daki baz› kelimelerde vurgu ikinci kelime üzerine kayabilir:

ev bark ara sor ana baba

c. Z›t anlaml› kelimelerle kurulan tekrar gruplar›nda vurgu, ilk kelimenin
vurgulu hecesi üzerindedir:

az çok er geç öte beri
içli d›fll› irili ufakl› ucuz pahal›

ç. Kelime bafl›na “m” sesi getirilerek yap›lan tekrar gruplar›nda vurgu, as›l
kelimenin vurgulu hecesi üzerinde olur:

gizli mizli çocuk mocuk yaz› maz›
söz möz zor mor 

E¤er tekrar grubu “m, p, r, s” sesleriyle yeni heceler oluflturularak yap›l›yor
ve bu hece niteleyici durumundaki kelimenin bafl›na ekleniyorsa vurgu, ek-
lenen pekifltirme hecesi üzerinde olur:
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apayr› mosmor ›p›ss›z güpegündüz
bambaflka yemyeflil tamtak›r
dimdik sapsar› ç›r›lç›plak gibi (Özkan, 2009:161-162).

Afla¤›da yer alan tekrar gruplar›nda vurgulu heceyi gösteriniz.
azar azar, yerli yersiz, sapasa¤lam, flaka maka

Ayn› Kelimenin Tekrar› ile Oluflan Tekrar Gruplar› 
(Aynen Tekrarlar)
Ayn› kelimenin arka arkaya kullan›lmas›yla meydana gelen söz öbekleridir. Özel-
likle yans›malar, isimler, s›fatlar, zarflar, zarf-fiiller ve ünlemler bu grupta tekrarla-
nan ögelerdir: aç aç, ah ah, al›flt›ra al›flt›ra, araya araya, az az, bang›r bang›r,
bar bar, bas bas, bö¤üre bö¤üre, cay›r cay›r, c›v›l c›v›l, ciyak ciyak, çat›r çat›r, ç›n
ç›n, ç›t›r ç›t›r, dura dura, durup durup, fokur fokur, f›k›r f›k›r, fellik fellik, g›r g›r,
gide gide, güldür güldür, g›c›r g›c›r, hay hay, hüngür hüngür, ›fl›l ›fl›l, için için, kat
kat, k›d›m k›d›m, k›t›r k›t›r, konufla konufla, sürüm sürüm, t›k›r t›k›r, t›p›fl t›p›fl, vah
vah, vay vay, v›r v›r, v›z›r v›z›r, yap›fl yap›fl, yaza yaza vb.

Ankara bu cinsten tarihî bir hülyaya kolay kolay imkân vermiyor.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bunlar birike birike onu rahats›z ediyorlar. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

O k›yamet günler yâd›na düfler, derdi, zaman zaman. 
(Emine Ifl›nsu)

Terden yüzüm yol yol olmufltu. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Ruhunda dalga dalga alevler yeter sana... 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

A¤laflu a¤laflu cümle kaygulu 
(Süleyman Çelebi, Mevlid) 

Açup gözüni zâr zâr inledi 
Atas› ol inledügin dinledi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr) 

Turd› evine gider ol kaygulu
Gözlerinden yafl döker tolu tolu

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Bu flarun hayalleri dürlü dürlü halleri 
Aldam›fl gâfilleri câzû ayyâra benzer 

(Yunus Emre Divan›)
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Efl veya Yak›n Anlaml› Kelimelerin Tekrar› ile Oluflan 
Tekrar Gruplar› 
Ayn› anlama gelen, yak›n anlama sahip olan ya da ses veya flekil bak›m›ndan yak›n
olan iki kelimenin arka arkaya kullan›lmas›yla oluflan kelime gruplar›d›r: çoluk ço-
cuk, çer çöp, deli dolu, delik, deflik, derme çatma, do¤ru dürüst, dünya âlem, döl döfl,
don gömlek, el gün, eski püskü, e¤ri bü¤rü, enine boyuna, efl dost, ev bark, fitne fü-
cur, falan filan, güç bela, h›r gür, hay huy, iri yar›, iri k›y›m, köfle bucak, konu kom-
flu, kurt kufl, pat küt, sa¤ salim, sen ben, s›k› f›k›, soy sop, flöyle böyle, flu bu, ufak te-
fek, üç befl, v›rt z›rt, yalan dolan, yalan yanl›fl, yara bere, zar zor, zil zurna vb.

Bu grupta türemifl s›fatlarla kurulmufl olan örnekler de vard›r: anl› flanl›, afral›
tafral›, cicili bicili, derli toplu, kanl› canl›, kay›ts›z flarts›z, kelli felli, naml› flanl›,
soylu soplu, ya¤l› ball›, yafll› bafll› vb.

Ve onlar›n uzun, yorucu seferlerden sa¤ salim dönmeleri için yafl›tlar› olan ca-
milere adaklar adarlard›. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Onlara ara s›ra dudaklar›m› de¤diriyorum. 

(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Türk; bozk›r›n ar› duru p›nar›d›r. 
(Emine Ifl›nsu)

Uzun bir yolculuktan sonra ‹ncesu’dayd›k,
Bir handa, yorgun arg›n, tatl› bir uykudayd›k 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Yolda meger var idi bir gey a¤aç
Ya’kûb anda oturm›fld› susuz aç 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Dîn ü millet sorar›san âfl›klara din ne hâcet 
Âfl›k kifli harâb olur âfl›k bilmez din diyânet 

(Yunus Emre Divan›)

‹ki üç gün anun ile olas›z 
Yiyüp içüp oynayas›z gülesiz 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Z›t Anlaml› Kelimelerin Tekrar› ile Oluflan Tekrar 
Gruplar› 
Z›t anlaml› iki kelimenin arka arkaya kullan›lmas›yla oluflan kelime gruplar›d›r:
afla¤› yukar›, az çok, alt üst, er geç, gece gündüz, gidifl gelifl, dost düflman, ileri ge-
ri, iyi kötü, sabah akflam, uyur uyan›k, var yok, varsa yoksa, yaz k›fl; afla¤›l› yuka-
r›l›, akflaml› sabahl›, altl› üstlü, büyüklü küçüklü, irili ufakl›, içli d›fll›, vakitli va-
kitsiz, yerli yersiz, zamanl› zamans›z vb.
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Onun az çok bir masraf› var. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Bu terkip küçük büyük, mânal› mânas›z, eski yeni, yerli yabanc›, güzel çirkin
-hattâ bugün için baya¤›- bir y›¤›n unsurun birbiriyle kaynaflmas›ndan do¤mufltu. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Çocu¤un buraya gelifl gidifl günleri saatleri belli mi? 
(Emine Ifl›nsu)

K›vr›k ve uzun kirpiklerinde belli belirsiz ç›rp›n›fllar vard›. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

En güzel vuslat› tatt›rmak için mahflerde
Bize, gündüz gece, zehretti¤i hicrâna flükür 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Dost ›flka ulafl›l›dan dünya âh›ret bir old› 
Ezel ebed sorar›san dünile bugündür bana 

(Yunus Emre Divan›)

Pekifltirmeli Tekrar Gruplar›
Kelime bafl›na ekleme bir öge getirilerek yap›lan tekrar gruplar›d›r.

1. Ses ilavesiyle yap›lan tekrar gruplar›
Bu türdeki kelime gruplar›nda ünlü ile bafllayan kelimenin bafl›na do¤rudan

do¤ruya, ünsüzle bafllayan kelimelerin ise ünsüzünün yerine bir “m” sesi getirilir.
Bu flekilde elde edilen kelime, grubun ikinci ögesi olarak kullan›l›r: kalem malem,
yak›t mak›t, tabak mabak, çekiç mekiç, kot mot; et met, ifl mifl, at›k mat›k, ekmek
mekmek vb.

Çocu¤un olacak diye hediye mediye...
(Emine Ifl›nsu)

Para mara... bofl laf! 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

2. Hece ilavesiyle yap›lan tekrar gruplar›
Bu flekilde yap›lan tekrar gruplar›nda, kelimelerin ilk hecelerinin sonundaki

ünsüz kald›r›l›r, elde edilen hece “m, p, r, s” seslerinden biriyle kapat›larak yeni bir
hece oluflturulur. E¤er kelime ünlü ile bafll›yorsa ünlüden sonra “p” ünsüzü getiri-
lerek hece oluflturulur ve bu hece kelimenin bafl›na ilave edilerek tekrar grubu
meydana getirilir:

ayr› → apayr›, baflka → bambaflka, çabuk → çarçabuk, do¤ru → dosdo¤ru, do-
lu → dopdolu, e¤ri → epe¤ri, ince → ipince, kat› → kaskat›, siyah → simsiyah, ta-
ze → taptaze, uzun → upuzun, yeflil → yemyeflil, yuvarlak → yusyuvarlak vb. 
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Bazen “p”den sonra “a, e”; “r”den sonra da “›l, il” getirilerek ekleme heceler ge-
niflletilebilir: çevre → çepeçevre, düz → düpedüz, gündüz → güpegündüz, sa¤lam →
sapasa¤lam, yaln›z → yapayaln›z, ç›plak → ç›r›lç›plak, s›klam → s›r›ls›klam gibi.

Solgun yüzü, bumburufluk... 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Gö¤sünü gökyüzüne açm›fl gibiydi k›y›,
Ay sudan ç›km›fl gibi tertemiz, bembeyazd› 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

‹ki cihan toptolu bâg u bustân olur›sa 
Senün kokundan eyü gül bustân içinde bitmeye 

(Yunus Emre Divan›)

Süleymân’un taht›na flâd olup oturdun bil 
Dive periye düpdüz hükümleri itdün tut 

(Yunus Emre Divan›)

Hâl Ekli ‹simlerle Kurulmufl Tekrar Gruplar›
1. Ayr›lma hâli eki - yaklaflma hâli eki düzeninde kurulan tekrar gruplar›
Bu yap›da oluflturulan tekrar gruplar›nda ilk öge ayr›lma hâli ekli bir kelime,

ikinci öge ise yaklaflma hâli eki alan bir kelimedir: bafltan bafla, bafltan sona, bafl-
tan aya¤a, do¤rudan do¤ruya, tepeden t›rna¤a, içten d›fla, gönülden gönüle, el-
den ele, günden güne, y›ldan y›la, büyükten küçü¤e, küçükten büyü¤e, dilden di-
le, kulaktan kula¤a vb.

Derinden derine ›rmaklar a¤lar, 
Uzaktan uza¤a çoban çeflmesi,

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Mevzua do¤rudan do¤ruya girdi.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Nûr idi bafldan aya¤a gö¤desi 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Haznedâr buyruk tutar varur aña
Hazne tolm›fl mâl ile uçdan uca

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Yûnus ol kapuda kemine kuldur 
Ezelden ebede dekdür bu izzet 

(Yunus Emre Divan›)

Melik-zâde tutd› nakâflun sözin 
Dirifldürdi günden güne kendüzin 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Biri birisine tolaflm›fl idi 
Bir uçdan bir uca ulaflm›fl idi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)
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2. Yal›n hâl - yaklaflma hâli eki düzeninde kurulan tekrar gruplar›
Bu yap›da oluflturulan tekrar gruplar›nda ilk öge yal›n hâlde bir kelime, ikinci

öge ise yaklaflma hâli eki alan bir kelimedir: arka arkaya, bafl bafla, el ele, omuz
omuza, burun buruna, diz dize, gönül gönüle, göz göze, kendi kendine, soluk so-
lu¤a, üst üste, dudak duda¤a, yan yana, iç içe, dip dibe, kol kola, nefes nefese, ku-
ru kuruya vb.

Gönlünü yorarak bütün bütüne
Benzedin sararm›fl yaban gülüne 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Fahriye ile göz göze geldiler. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Ne olur bafl bafla verelim. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Tolup gözleri indi yafl yüzine 
‹çin söyledi kendü kendüzine

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

3. Yaklaflma hâli eki - yal›n hâl düzeninde kurulan tekrar gruplar›
Bu yap›da oluflturulan tekrar gruplar›nda ilk öge yaklaflma hâli eki alan bir ke-

lime, ikinci öge ise yal›n hâlde bir kelimedir: bire bir, bafla bafl, kana kan, göze
göz, difle difl, teke tek vb.

4. Yükleme hâli eki - yaklaflma hâli eki düzeninde kurulan tekrar gruplar›
Bu yap›da oluflturulan tekrar gruplar›nda ilk öge yükleme hâli eki alan bir ke-

lime, ikinci öge ise yaklaflma hâli eki alm›fl bir kelimedir: ucu ucuna, pefli pefline,
günü gününe, boflu bofluna, pisi pisine, biri birine vb.

Köpek kan›, kurt kan› biri birine girdi
‹kisinden meydana ç›kt› bir kurt köpe¤i 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

TEKRAR GRUPLARININ ‹fiLEVLER‹

Tekrar grubunun (ikilemelerin) ifllevlerini kavrayarak metinler-
deki örneklerini çözümlemek

Tekrarlar›n bafll›ca flu üç fonksiyonu vard›r: Kuvvetlendirme, çokluk, devaml›l›k.
Bir tekrar, o tekrar› meydana getiren kelimenin ya anlam›n› kuvvetlendirmek için
ya bir çeflit çoklu¤unu ifade için ya da devaml›l›¤›n› belirtmek için yap›l›r. Mesela
kara kara (gözler)’de gözdeki karal›¤›n kuvvetli oldu¤u, kap› kap› (dolaflt›m)’da
birçok kap›n›n dolafl›ld›¤›, gide gide ve kofla kofla’da ise hareketin devaml›l›¤› ifa-
de edilmektedir. Bunlardan baflka, tekrar›n bir de ortalama ve beraberlik fonksiyo-
nu vard›r. ‹yi kötü, düfle kalka gibi tekrarlarda bu fonksiyon göze çarpar (Ergin,
1992:377).
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Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan 
Tekrar Gruplar›
Tekrar gruplar› baflka bir kelime grubunun ögesi olarak görev yapabilir:

1. Tekrar gruplar›, s›fat tamlamas›nda s›fat unsuru olarak görev yapabilir:

Ayn› meseleyi baflka baflka istikametlerde düflünmeye bafllad›lar. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye) 

Bir mücevher dizisine benzeyen irili ufakl› binalar, tâ Macaristan içerisinden
bafllayarak Akdeniz’e ve Basra Körfezi’ne kadar iner. 

2. Tekrar gruplar›, s›fat-fiil gruplar›nda zarf olarak görev yapabilir:
... ipil ipil ya¤an ... 

(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir) 

... ac› ac› uluyan ...
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir) 

3. Tekrar gruplar›, birleflik fiillerin isim ögesi olarak görev yapabilir:
Selmin de alt üst etti asab›m›. 

(Peyami Safa, Yaln›z›z) 

Katk›s›z, sert, içten gelen bir ahenkle sarmafl dolafl olmufl.

4. Tekrar gruplar›, edat gruplar›n›n isim ögesi olarak görev yapabilir:

Yûnus ol kapuda kemine kuldur 
Ezelden ebede dekdür bu izzet 

(Yunus Emre Divan›)

5. Tekrar gruplar›, isim tamlamalar›n›n tamlayan› olarak görev yapabilir:

Çocu¤un buraya gelifl gidifl günleri, saatleri belli mi? 
(Emine Ifl›nsu)

Allah Allah seslerinin uzay›p gitti¤i yollar... 
(Emine Ifl›nsu) 

6. Tekrar gruplar›, isim tamlamalar›nda ve iyelik gruplar›nda tamlanan olarak
görev yapabilir:

Ovan›n fluras›ndan buras›ndan kalkan tozlar... 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir) 

fiimdi flükür, hâlimiz vaktimiz yerinde. 
(Emine Ifl›nsu) 

7. Tekrar gruplar›, zarf-fiil gruplar›nda zarf olarak görev yapabilir:

yeflil yeflil bakarken... üst üste derken... 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir) 
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Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Tekrar Gruplar›

Tekrar Grubunun Özne Olarak Görev Yapmas›
Saç sakal a¤ard› gönlüm kapkara 

(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Dost ›flka ulafl›l›dan dünya âh›ret bir old› 
Ezel ebed sorar›san dün-ile bugündür bana 

(Yunus Emre Divan›)

Iflk›la bilifl canlara ezel ebed olmay›sar 
Güm-râh olup bu cihanda kimse bâki kalmay›sar 

(Yunus Emre Divan›)

Tekrar Grubunun Nesne Olarak Görev Yapmas›
Art›k sana iyiyi kötüyü anlatmayaca¤›m. 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Dîn ü millet sorar›san âfl›klara din ne hâcet 
Âfl›k kiflî harâb olur âfl›k bilmez din diyânet

(Yunus Emre Divan›)

Tekrar Grubunun Yer Tamlay›c›s› Olarak Görev Yapmas›
Bunlar kar› kocaya benziyorlard›. 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Ete kemi¤e büründüm, Yunus diye göründüm. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bir çiçek dermeden sevgi ba¤›ndan
Huduttan hududa at›lm›fl›m ben 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Benem didügi flunca k›ld› aña 
Uflbu söz ibret yiter sana bana

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Tekrar Grubunun Zarf Tümleci Olarak Görev Yapmas›
Bak senin kuca¤›nda m›fl›l m›fl›l uyuyor.

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Esintiye kap›lan müzik dalga dalga gelirdi.
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Ayr›ca da çok dikkatli olmas›n› s›k› s›k› anlat›r. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Yak›n tehlikeyi ayan beyan gösteriyordu. 
(Emine Ifl›nsu)
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Derinden derine ›rmaklar a¤lar, 
Uzaktan uza¤a çoban çeflmesi, 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Karanul›k sürilür âlem münevver olur 
Ifl›d› nur kandili havâya az az gelür 

(Yunus Emre Divan›)

Açup gözüni zâr zâr inledi 
Atas› ol inledügin dinledi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr) 

Yolda meger var idi bir gey a¤aç
Ya’kûb anda oturm›fld› susuz aç

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Tekrar Grubunun Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas›
O y›l kay›s›lar nas›l da salk›m saçakt›. 

(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Her fley p›r›l p›r›l.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Ömrün senün ok bigi yay içinde toptolu
Tolm›fl oka ne turmak ha sen an› atdun tut 

(Yunus Emre Divan›)

Münakkafl câmile dîvâr› düpdüz
Düni rûflen görinürdi çü gündüz 

(Mehmed, Iflknâme)

Afla¤›daki örneklerde geçen tekrar gruplar›n›n görevlerini yaz›n›z.

Bütün cadde bombofl. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Samim a¤›r a¤›r içini çekti ve cevap vermedi. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Sofrada sohbet, fluradan buradan, üniversite iç meselelerinden bafllam›flt›. 
(Emine Ifl›nsu)

Bir bakg›l sa¤a sola kay›kma de¤me yola 
Dinile kufl ünini nice dürlü saz gelür 

(Yunus Emre Divan›)
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SAYI GRUBU

Say› grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

Türkçede say›lar üç flekilde karfl›lan›r: 
1. Tek kelime ile (bir, iki, üç, dört, befl, alt›, yedi, sekiz, dokuz, on, yirmi, otuz,

k›rk, elli, altm›fl, yetmifl, seksen, doksan, yüz, bin),
2. S›fat tamlamas› ile (iki yüz, üç yüz, dört yüz...; iki bin, üç bin, dört bin; bir

milyon, iki milyon, üç milyon, dört milyon...; bir milyar, iki milyar, üç mil-
yar, dört milyar; bir trilyon, iki trilyon...),

3. Say› grubu ile (on bir, on iki.., yirmi bir, yirmi iki..., otuz bir, otuz iki..., yüz
on bir, bin yüz...).

Say› grubu, basamak sistemine göre s›ralanm›fl say› isimleri toplulu¤udur (Ka-
rahan, 2008:72). Bu grupta büyük say› ile küçük say› eksiz olarak arka arkaya ge-
lir. Tek kelime ile karfl›lanan say›lar ile s›fat tamlamas› fleklinde karfl›lanan say›la-
r›n aras›nda kalan say›lar say› grubu ile ifade edilir.

büyük say› + küçük say› = Say› grubu
__________ _________

tek kelime ile karfl›lanan say› veya tek kelime ile karfl›lanan say› veya
s›fat tamlamas› ile karfl›lanan say› s›fat tamlamas› ile karfl›lanan say› veya

baflka bir say› grubu ile karfl›lanan say›

on iki
yirmi bir
dokuz yüz elli
bin dokuz yüz
iki milyon dört yüz elli
iki bin yirmi üç
__________ ___________
büyük say› + küçük say› = say› grubu

Hûd oturd› bin iki yüz y›l tamâm
Geldi aña Yûsuf Aleyhisselâm 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

SAYI GRUBUNUN YAPISI
1. Say› gruplar›nda büyük say› önce, küçük say› sonra gelir: otuz iki, k›rk

dört, elli dokuz, altm›fl üç, dokuz yüz on bir, bin dört yüz, iki milyon üç
yüz bin vb.

2. Say› adlar› eksiz birleflir.
3. Say› adlar› ayr› yaz›l›r ve say› adlar›n›n aras›na herhangi bir iflaret konmaz.

Sadece senet ve çek gibi baz› resmî evraklarda sahtecili¤in önüne geçilme-
si amac›yla say›lar bitiflik yaz›labilir.

4. S›fat tamlamas› ile ifade edilen say›larda say› sözleri aras›nda çarpma, say›
grubu ile ifade edilen say›larda ise toplama ilgisi vard›r:

befl bin → befl x bin = 5000 → s›fat tamlamas›
üç milyon → üç x milyon = 3.000.000 → s›fat tamlamas›
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k›rk iki → k›rk + iki = 42 → say› grubu
seksen dört → seksen + dört = 84 → say› grubu

5. Say› gruplar›nda vurgu sonra gelen, yani küçük say› üzerinde olur. S›fat
tamlamalar›nda ise vurgu s›fat ögesi üzerindedir:

elli iki, altm›fl alt›, yetmifl befl, doksan dokuz, 
dokuz yüz k›rk sekiz vb. → say› grubu
üç bin, dört milyon, seksen milyar, üç trilyon vb. → s›fat tamlamas›

6. Say› grubunda milyona kadar iki öge vard›r. Milyonlu say›lar üç, milyarl› sa-
y›lar ise dört ögeden oluflmaktad›r (Karahan, 2008:72).

Milyona kadar: otuz / iki
befl yüz / k›rk dört

Milyonlular: iki milyon / dört yüz yirmi befl bin / alt› yüz k›rk
dokuz yüz milyon / befl yüz otuz dört bin / iki yüz elli üç

Milyarl›lar: üç milyar / iki yüz milyon / dört yüz on bin / seksen bir

7. Say› gruplar›n› oluflturan ögelerden biri veya ikisi s›fat tamlamas› veya bafl-
ka bir say› grubu olabilir:

iki milyar üç yüz elli milyon dört yüz on dört bin yedi yüz k›rk →
say› grubu
iki milyar: s›fat tamlamas›
üç yüz elli milyon: s›fat tamlamas›
üç yüz elli: say› grubu
üç yüz: s›fat tamlamas›
dört yüz on dört bin: s›fat tamlamas›
dört yüz on dört: say› grubu
dört yüz: s›fat tamlamas›
on dört: say› grubu
yedi yüz k›rk: say› grubu
yedi yüz: s›fat tamlamas›

Görüldü¤ü gibi bu say› grubu alt› s›fat tamlamas› ve üç say› grubundan olufl-
maktad›r.

SAYI GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹

Say› grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini 
çözümlemek.

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan 
Say› Gruplar› 
Say› grubu, baz› kelime gruplar›nda görevli olarak kullan›labilir:

Eski Erzurum’da bu ticaret hayat› ve kervan yolu otuz iki sanat› beslerdi. 
(A. H. Tanp›nar, Befl fiehir) 

→ Say› grubu, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi olarak görev yapmaktad›r. 

on dört dakika // yirmi alt› sene
(Peyami Safa, Yaln›z›z) 

58 Türkçe Cümle Bi lg is i- I

4
A M A Ç
N



→ ‹ki örnekte de say› grubu s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi olarak görev yap-
maktad›r.

Bin sekiz yüz yirmi sekiz ma¤lubiyeti ... buralar› gene sarsm›flt›. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir) 

→ Say› grubu, belirtisiz isim tamlamas›n›n tamlayan ögesi olarak görev yap-
maktad›r.

Y›l, bin yetmiflin ortalar›na varmakta. 
(Emine Ifl›nsu) 

→ Say› grubu, belirtili isim tamlamas›n›n tamlayan ögesi olarak görev yapmaktad›r.

Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Say› Gruplar›

Say› Grubunun Özne Olarak Görev Yapmas›
On üç Bat›’da u¤ursuz bir say› olarak kabul edilir.
Doksan dokuz, iki haneli tek say›lar›n en büyü¤üdür.

Say› Grubunun Yer Tamlay›c›s› Olarak Görev Yapmas›
Üç yüz altm›fl befle bölmüfller azâb ejderini 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Geri saymaya k›rk dokuzdan bafllayacakt›.

Say› Grubunun Zarf Tümleci Olarak Görev Yapmas›
Haf›z Post bin alt› yüz seksen dokuzda, Itrî bin yedi yüz on ikide ölür. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Ali, on dörtte burada olacak.

Say› Grubunun Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas›
Bir hafta evvel ablas›n›n tansiyonu yirmi birdi.

(Peyam Safa, Yaln›z›z)

Hüseyin Pafla yal›s›ndaki ziyafetin tarihi bin yedi yüzdür.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Türkiye’nin nüfusu yetmifl bir milyon dört yüz bindir.
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Tekrar grubunun (ikilemelerin) yap› özellikleri-

ni aç›klamak

Herhangi bir varl›¤›, kavram› veya hareketi ifade
etmek için ayn› türde birden fazla kelimenin ar-
ka arkaya kullan›lmas›yla oluflan söz öbeklerine
tekrar grubu denir. Kelimeleri arka arkaya getire-
rek tekrar grubu oluflturmadaki amaç; anlam›
zenginlefltirmek ve güçlendirmek, sözü daha et-
kili hâle getirmek ve anlat›m gücünü zenginlefl-
tirmektir. 
Tekrar gruplar›nda kelime türlerinden ço¤u bir
öge olarak yer alabilir. S›fatlar, yans›malar, isim-
ler, ünlemler ve zarf-fiiller di¤erlerine oranla tek-
rar gruplar›nda s›k kullan›lan kelime türleridir.
Tekrar gruplar›nda bazen iki kelime anlamca kay-
naflarak farkl› bir kavram› ifade eden bir birleflik
kelime niteli¤ini kazanabilir. Baz› tekrar gruplar›
kuvvetlendirme edatlar›yla, ba¤lama edatlar›yla
veya soru ekiyle yap›labilir. Bazen çekimli fiiller
ile de tekrar grubu kal›b›nda öbekler oluflturula-
bilir. Tekrar grubunu oluflturan her iki öge çeflit-
li çekim eklerini alabilir.

Tekrar grubunun (ikilemelerin) ifllevlerini kav-

rayarak metinlerdeki örneklerini çözümlemek

• Tekrar gruplar›, di¤er kelime gruplar› içinde
görevli olabilir.

• Tekrar gruplar›, cümlede farkl› görevlerde bu-
lunabilir.

Say› grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

Say› gruplar›nda büyük say› önce, küçük say›
sonra gelir. Say› adlar› eksiz birleflir ve ayr› yaz›-
l›r. Say› adlar›n›n aras›na herhangi bir iflaret kon-
maz. Sadece senet ve çek gibi baz› resmî evrak-
larda sahtecili¤in önüne geçilmesi amac›yla say›-
lar bitiflik yaz›labilir. S›fat tamlamas› ile ifade edi-
len say›larda say› sözleri aras›nda çarpma, say›
grubu ile ifade edilen say›larda ise toplama ilgisi
vard›r. Say› gruplar›nda vurgu sonra gelen, yani
küçük say› üzerinde olur. Bu grupta milyona ka-
dar iki öge vard›r. Milyonlu say›lar üç, milyarl›
say›lar ise dört ögeden oluflmaktad›r. Say› grup-
lar›n› oluflturan ögelerden biri veya ikisi s›fat tam-
lamas› veya baflka bir say› grubu olabilir.

Say› grubunun ifllevlerini kavrayarak metinler-

deki örneklerini çözümlemek

• Say› gruplar›, di¤er kelime gruplar› içinde gö-
revli olabilir.

• Say› gruplar›, cümlede farkl› görevlerde bulu-
nabilir.

Özet
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1. Afla¤›daki tekrar gruplar›ndan (ikilemelerden) han-
gisi yap› bak›m›ndan di¤erlerinden farkl›d›r?

a. mini mini
b. yavafl yavafl
c. soy sop
d. birer birer
e. ufak ufak

2. Afla¤›daki tekrar gruplar›ndan hangisi yap› bak›m›n-
dan di¤erlerinden farkl›d›r?

a. er geç
b. irili ufakl›
c. yerli yersiz
d. yaz› maz›
e. az çok

3. Afla¤›daki tekrar gruplar›ndan hangisi yap› bak›m›n-
dan di¤erlerinden farkl›d›r?

a. ç›r›lç›plak
b. hediye mediye
c. para mara
d. at›k mat›k
e. yak›t mak›t

4. Afla¤›daki tekrar gruplar›ndan hangisi yap› bak›m›n-
dan di¤erlerinden farkl›d›r?

a. günden güne
b. bafltan bafla
c. bafl bafla
d. sözden söze
e. ezelden ebede

5. Afla¤›daki tekrar gruplar›ndan hangisinin ifllevi di-
¤erlerinden farkl›d›r?

a. irili ufakl› binalar
b. baflka baflka istikametler
c. tuhaf tuhaf hikâyeler
d. türlü türlü hâller
e. yavafl yavafl yürüyen

6. Tekrar gruplar› di¤er kelime gruplar›nda görev ya-
pabilir. Afla¤›dakilerin hangisinde bu duruma ayk›r› bir
örnek vard›r?

a. ovan›n fluras›nda buras›nda
b. yavafl yavafl yürüdüm
c. Allah Allah sesleri 
d. büyüklü küçüklü evler
e. bizim hâlimiz vaktimiz

7. Afla¤›daki kelime gruplar›ndan hangisi di¤erlerin-
den farkl›d›r?

a. yetmifl befl
b. seksen bir
c. otuz bin
d. elli bir
e. on dört

8. Afla¤›dakilerden hangisinde say› grubu farkl› bir ke-
lime grubunda görev yapmaktad›r?

a. yirmi iki y›l
b. otuz sekiz parça
c. doksan dokuz bin
d. on üç say›s›
e. seksen bir vilayet

9. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde tekrar grubu yük-
lem olarak kullan›lm›flt›r?

a. Bunlar kar› kocaya benziyorlard›. 
b. Ay sudan ç›km›fl gibi bembeyazd›.
c. Yak›n tehlikeyi ayan beyan gösteriyordu.
d. Ete kemi¤e büründüm, Yunus diye göründüm.
e. Öbürleri saç›n› bafl›n› kar›flt›r›yorlar.

10. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde say› grubu yer tam-
lay›c›s› olarak kullan›lm›flt›r?

a. Geri saymaya doksan dokuzdan bafll›yoruz.
b. K›rk bir benim u¤urlu say›md›r.
c. On ikide Pelin ile buluflaca¤›z.
d. Tribündeki taraftar say›s› yirmi bir bin iki yüz el-

li idi.
e. Pastan›n ayr›lmas› gereken dilim say›s› on birdi.

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Efl veya Yak›n Anlaml› Keli-
melerin Tekrar› ile Oluflan Tekrar Gruplar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

2. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Pekifltirmeli Tekrar Grubu”
bölümünü tekrar inceleyin.

3. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Pekifltirmeli Tekrar Grubu”
bölümünü tekrar inceleyin.

4. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Hâl Ekli ‹simlerle Kurulmufl
Tekrar Gruplar›” bölümünü tekrar inceleyin.

5. e Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Tekrar Gruplar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

6. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Tekrar Gruplar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

7. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Say› Grubunun Yap›s›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

8. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Say› Gruplar›” bölü-
münü tekrar inceleyin.

9. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›-
m›ndan Tekrar Gruplar›” bölümünü tekrar ince-
leyin.

10. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›-
m›ndan Say› Gruplar›” bölümünü tekrar incele-
yin.

S›ra Sizde 1

azar azar, yerli yersiz, sapasa¤lam , flaka maka

S›ra Sizde 2

Bütün cadde bombofl. (Yüklem ismi)

Samim a¤›r a¤›r içini çekti ve cevap vermedi. (Zarf
tümleci)

Sofrada sohbet, fluradan buradan, üniversite iç mese-
lelerinden bafllam›flt›. (Yer tamlay›c›s›)

Bir bakg›l sa¤a sola kay›kma de¤me yola 
Dinile kufl ünini nice dürlü saz gelür (Yer tamlay›c›s›)

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Birleflik isim grubunun yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
Birleflik isim grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çö-
zümleyebilecek,
Unvan grubunun yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
Unvan grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümleye-
bileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Birleflik isim grubu • Unvan grubu

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

N
N

Türkçe Cümle Bilgisi-I

• B‹RLEfi‹K ‹S‹M GRUBU
• B‹RLEfi‹K ‹S‹M GRUBUNUN

YAPISI
• B‹RLEfi‹K ‹S‹M GRUBUNUN

‹fiLEVLER‹
• UNVAN GRUBU
• UNVAN GRUBUNUN YAPISI
• UNVAN GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹

4
TÜRKÇE CÜMLE B‹LG‹S‹-I

Türkçede Kelime
Gruplar›n›n Yap›s› ve
Kullan›l›fl Biçimleri:
Birleflik ‹sim Grubu
Unvan Grubu



B‹RLEfi‹K ‹S‹M GRUBU 
Bir kavram›n veya varl›¤›n ad› olmak üzere en az iki kelimenin ek almaks›z›n bir
araya gelerek oluflturdu¤u kelime grubudur. Bu bir araya geliflte amaç, özel bir isim
oluflturmakt›r. Bu özel isim, kifli ad› olabilece¤i gibi yer ad› da olabilir: Muharrem
Ergin, Faruk Kadri Timurtafl, Sadettin Buluç, Necmettin Hac›emino¤lu, Ahmet Bi-
can Ercilasun, Ömer Faruk Akün, Yahya Kemal Beyatl›, Ahmet Hamdi Tanp›nar,
Fatih Sultan Mehmed; Kocamustafapafla, Hasanpafla, Afyonkarahisar vb.

Taceddin Pervane, Sadeddin Köpek’in emirler aras›nda yapt›¤› temizli¤in bafl›n-
da onunla berabermifl. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Konsolun üstünde duran saati, Harunü Reflit zaman›nda bir flarkl› icat etmifltir. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Sultan Mahmut’un flölenine flanla, izzetle giden Arslan Yabgu’nun yi¤itli¤ini över.
(Emine Ifl›nsu)

Yûsuf eydür Yâkûb Nebî o¤luyam
Ceddim Isham ‹brâhim asl›yam 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Yunus Emre gözün aç bak iki cihan toludur Hak 
Gümân› s›dk› oda yok flöyle eflkere nihandadur 

(Yunus Emre Divan›)

Bil ki Arif Nihat art›k hayatta de¤ildir. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

B‹RLEfi‹K ‹S‹M GRUBUNUN YAPISI 

Birleflik isim grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

1. Akrabal›k isimleri ile unvan bildiren kelimeler, kelime grubunun birinci
ögesi olarak bafla getirildi¤i takdirde birleflik isim meydana gelir ve akraba-

Türkçede Kelime  Gruplar›n›n
Yap›s› ve Kullan›l›fl Biçimleri: 
• Birleflik ‹sim Grubu 
• Unvan Grubu

Birleflik isim grubu: Bir
kavram›n veya varl›¤›n ad›
olmak üzere en az iki
kelimenin ek almaks›z›n bir
araya gelerek oluflturdu¤u
kelime grubudur.
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l›k ismi veya unvan, o kiflinin bir ismi durumuna geçer: fiehzade Reflad,
Prenses Diana, Kral Hüseyin, Kraliçe Elizabet, Dede Korkut, Nene Hatun,
Hoca Nasrettin, Yarbay Engin, Doktor Civan vb. 
Ahmet dede, Nazmiye nine, Kemal hoca, Engin yarbay, Civan doktor ve
Alev hemflire gibi kelime gruplar› ise birleflik isim de¤il unvan grubudur.

2. Yer ismi olarak kullan›lan unvan gruplar› da zamanla birleflik isim olmufltur: Ko-
camustafapafla, Küçükmustafapafla, Yusufpafla, Hasanpafla, Haydarpafla vb.

3. ‹sim ögesi özel bir isim olan s›fat tamlamalar›, zamanla birleflik isme dönü-
flebilir: ‹kinci Mahmud, Dördüncü Murad, Tafll›cal› Yahya, Ulubatl› Hasan
vb. Kurtulufl Savafl› s›ras›nda gösterdikleri üstün cesaret ve yi¤itlikten dola-
y› TBMM taraf›ndan isimlerine birtak›m eklemeler yap›lan fianl›urfa, Gazi-
antep ve Kahramanmarafl’› da bu flekilde kabul edebiliriz. Ayr›ca özel isim-
den önce gelen baz› lakaplarla da birleflik isim grubu kurulabilir: Deli ‹bra-
him, Sa¤›r Hasan, Çolak Salih, Damat Ferit, Rambo Mert vb.

4. Birleflik isim grubu ile birleflik kelime kavramlar› birbirlerinden farkl›d›r.
Özel isim oluflturan ve “eksiz” bir araya gelen birleflik isim grubu, kifli veya
yer ad› olarak kullan›l›r. Birleflik kelimeler ise yeni bir kavram› karfl›lamak
üzere belirsiz isim tamlamalar›ndan, s›fat tamlamalar›ndan, edat gruplar›n-
dan, isnat gruplar›ndan, birleflik fiillerden, ikilemelerden, k›saltma grupla-
r›ndan veya kal›plaflm›fl çekimli fiillerden oluflan kelimelerdir: aslana¤z›,
anlam bilimi, nur topu, yüz karas›; büyükelçi, çalar saat, güler yüz, dolma
kalem, ince hastal›k; niçin, Allah için, buna ra¤men; bafl›bofl, ayar› bozuk,
çenesi düflük, eli aç›k; vurdumduymaz, dedikodu, örtbas, kapkaç vb. 

5. Birleflik isim grubunda vurgu, en sondaki isim üzerindedir: Yakup Kadri Kara-
osmano¤lu, Reflat Nuri Güntekin, Naz›m Hikmet, Yahya Kemal, Necip Faz›l vb.

B‹RLEfi‹K ‹S‹M GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹ 

Birleflik isim grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örnek-
lerini çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan 
Birleflik ‹sim Gruplar› 

1. Birleflik isim grubu, unvan grubunun isim ögesi olarak kullan›labilir:
Kemal Tahir Bey, Necmettin Okyay Beyefendi, Samiha Ayverdi Han›m, Ali
Karamanl›o¤lu hoca vb.

Ben Arif Nihat Bey falan de¤ilim. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

2. Birleflik isim grubu, isim tamlamas›nda tamlayan olarak kullan›labilir:
Harunü Reflit zaman›... 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Karacaahmed’in ›ss›zd›r yolu
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
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3. Birleflik isim grubu, s›fat tamlamas›nda isim ögesi olarak kullan›labilir:
IV. K›l›ç Arslan kendisini tahta ç›karan Muinüddin Pervane taraf›ndan bir
ziyafet sofras›nda -flüphesiz Mo¤ollar›n tasvibiyle- bo¤ulur. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir) 

Ondan ilham alan Yahya Kemal... 
(Peyami Safa, Yaln›z›z) 

4. Birleflik isim grubu, edat grubunda isim ögesi olarak kullan›labilir:
Yahya Kemal gibi... 

(Peyami Safa, Yaln›z›z) 

5. Birleflik isim grubu, ba¤lama grubunun isim ögesi olabilir:

Pierre Loti veya ondan ilham alan Yahya Kemal / Armand Duval ile bu herif 
(Peyami Safa, Yaln›z›z) 

6. Birleflik isim grubu, yaklaflma grubunun isim ögesi olarak kullan›labilir:
Servet Asya’ya yak›fl›r bir dürüstlükle gezmeni, e¤lenmeni isterim. 

(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Birleflik ‹sim Gruplar› 

Birleflik ‹sim Grubunun Özne Olarak Görev Yapmas› 
fieyh Edebali Karamanl› bir fakihti. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Arif Nihat Asya Adana’y› bekliyor. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Birleflik ‹sim Grubunun Nesne Olarak Görev Yapmas› 
Hac› Bayram’› Roma kartal›n›n bu mermer yuvas›nda çilehanesini seçmeye gö-

türen... 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Dünya kamuoyu Orhan Pamuk’u çok sevmifltir.

Birleflik ‹sim Grubunun Yer Tamlay›c›s› Olarak Görev Yapmas› 
Cevat Dursuno¤lu’na, yeni transit yolu aç›ld›¤› zaman f›r›nc› Hasan ad›nda bir

Erzurumlu flöyle demifl: 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Vard› Âbir Fâli¤’a hem ey dede 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Erifldi fiâh Nu’mân’a revân ol 
(Mehmed, Iflknâme)
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Birleflik ‹sim Grubunun Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas› 
Ad›n› merak ediyorsan, Servet Arma¤an’d›r. 

(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Konya’da bulundu¤um y›llarda beni s›k s›k meflgul edenlerden biri de fieyh Ga-
lib’di. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Ben Nurgül Ay. 
(Emine Ifl›nsu)

Marafll› fieyho¤lu Sat›lm›fl’ ›m ben.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Afla¤›daki örneklerde geçen birleflik isim gruplar›n›n görevlerini belirtiniz.

Atatürk, an›lar›n› yazmas› için Falih R›fk› Atay’› görevlendirdi.
Son dönemde bu konu ile ilgilenen araflt›rmac› Ömer Faruk Akün’dür.
Faruk Kadri Timurtafl bir Osmanl› Türkçesi uzman› idi.

UNVAN GRUBU 
Unvan grubu, bir kifli ad›yla bir unvan›n veya akrabal›k ad›n›n herhangi bir ek al-
madan bir araya gelmeleriyle oluflan kelime grubudur. Bu grupta isim ögesi önce,
unvan veya akrabal›k ögesi sonra gelir: Hamdi Efendi, Özlem Han›m, Halime Ha-
tun, Ferhat Bey, Nazmiye abla, Hicran yenge, Murat amca, Mehdi day›, Aliye ni-
ne, Muhsin dede, Kâz›m Karabekir Pafla, Kaan Çavufl, Ali Onbafl›, Fatih Albay vb.

Kifli ad› + Unvan veya akrabal›k ad› = Unvan Grubu

Bizim düflünmedi¤imiz fleyi Tahsin Efendi yapt›. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Vallahi Mefharet abla, dedi. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Güler Ö¤retmen, bafl›n› okflard›. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Vali Pafla gelince, yüzler sevinçle yand›.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Yûsuf peygamber niçe düfl gördü¤in 
(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)
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Unvan grubu: Bir kifli ad›yla
bir unvan›n veya akrabal›k
ad›n›n herhangi bir ek
almadan bir araya
gelmeleriyle oluflan kelime
grubudur.



UNVAN GRUBUNUN YAPISI 

Unvan grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

1. Unvan gruplar›nda unvan veya akrabal›k ad› mutlaka isim ögesinden sonra
gelmelidir. E¤er unvan veya akrabal›k ad› önce, isim ögesi sonra gelirse
meydana gelen kelime grubu, unvan grubu de¤il birleflik isim grubudur: Al-
bay Nejat, Sultan Mehmed, Kral Fahd, Leydi Diana, Doktor Kemal, Baba
Hakk›, Day› Kemal vb.

2. Unvan gruplar›nda isim ögesi bir isim olabilece¤i gibi bir birleflik isim gru-
bu da olabilir: Ali Bey, Necla Han›m, Ahmet amca, Hilmiye teyze ; Faruk
Kadri Timurtafl Hoca, Sadettin Buluç Bey, Ahmet Hamdi Tanp›nar Beyefen-
di, Samiha Ayverdi Han›mefendi, Ali R›za Efendi vb.

3. Zamanla yer ismi olarak kullan›lan unvan gruplar› da birleflik isim olmufllar-
d›r: Balipafla, Ziverbey, Kocamustafapafla, Küçükmustafapafla, Yusufpafla,
Haydarpafla vb.

4. Unvan gruplar›nda vurgu, kifli ad› üzerinde olur:
Nazmiye abla
Osman amca
Ayfle Hatun
Naci Bey

UNVAN GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹ 

Unvan grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini
çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Unvan
Gruplar› 
Unvan gruplar›, farkl› kelime gruplar›nda görev alabilir:

Faiz Bey’in odas›na girdiler. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ Unvan grubu, belirtili isim tamlamas›n›n tamlayan› görevindedir.

Siyavufl Pafla vak’as›ndan sonra ise baya¤› müsteflârân-› devlet aras›na girer. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir) 

→ Unvan grubu, belirtisiz isim tamlamas›n›n tamlayan› görevindedir.

Bu s›ra, El-Basan ise; öfkesi tuttu mu kara tafl› kül eyleyen Afflin Be¤ önünde sa-
pa yer gözetirken, Sivas’ta Manuel ordusuna karfl› geliptir. 

(Emine Ifl›nsu) 
→ Unvan grubu, s›fat tamlamas›n›n isim ögesi görevindedir.

Anamla Dulayfle bac›...
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir) 

→ Unvan grubu ba¤lama grubunun isim ögesi görevindedir.

fiinasi Bey’le Ferit Bey onu al›p götürdüler. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)
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‹ki unvan grubu da ba¤lama grubunun birer isim ögesi görevindedir.

fieref Bey gibi ben de kaniim ki... 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ Unvan grubu edat grubunun isim ögesi görevindedir.

Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Unvan Gruplar› 

Unvan Grubunun Özne Olarak Görev Yapmas› 
Rafet day› gülüyor. 

(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Faiz Bey gözlerini yokufltan ay›ram›yordu. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Yedi yafl›nda idi Yûsuf nebî 
(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Ki Tanr› te’âlâ bir o¤lan vire 
Benüm bu ölü gövdeme cân vire 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Unvan Grubunun Nesne Olarak Görev Yapmas› 
Tahsin Efendi’yi ilk tesadüfün hemen ertesi günlerinde bir kere daha gördüm. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Neriman, fieref Bey’i dinlemiyordu. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Ahmet, Yahya Kemal Bey’i tan›yamam›flt›.
Yönetici, Naci Efendi’yi iflten kovmufltu.

Unvan Grubunun Yer Tamlay›c›s› Olarak Görev Yapmas› 
‹znik’teki o güzel imaret befl kap›l› revak› ve çok rahat kubbesiyle Nilüfer Ha-

tun’a izafe edilir. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Safiye kardefle ablal›k yapacaks›n. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Faiz Bey’e gündüzki hadiseden bahsetmemeye karar verdi. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Unvan Grubunun Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas› 
Bu, fieyhülislâm Kara Çelebizade Aziz Efendi’dir. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Klasik edebiyat›m›z› yirminci yüzy›lda gündeme getiren, Yahya Kemal Bey’dir.
Alt kat›m›zdaki, Azize yengeydi.

70 Türkçe Cümle Bi lg is i- I



Afla¤›daki örneklerde geçen unvan gruplar›n›n görevlerini belirtiniz.

Hak Çalab’dan ün geldi in kuyuya
Otur anda kulluk eyle Tanr›’ya 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

En sevilen ö¤retmen, Sevda Han›m’d›r.

Edip Hoca gençli¤inde politikaya girmiflti. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Anadolu halk› Tu¤rul ve Ça¤r› Beyleri merak ediyordu.
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Birleflik isim grubunun yap› özelliklerini aç›k-

lamak

Birleflik isim grubu, bir kavram›n veya varl›¤›n
ad› olmak üzere en az iki kelimenin ek almaks›-
z›n bir araya gelerek oluflturdu¤u kelime grubu-
dur. Bu bir araya geliflte amaç, özel bir isim olufl-
turmakt›r.
Birleflik isim gruplar›n›n yap› özellikleri, flu flekil-
de s›ralanabilir:
• Akrabal›k isimleri ile unvan bildiren kelime-

ler, kelime grubunun birinci ögesi olarak ba-
fla getirildi¤i takdirde birleflik isim meydana
gelir ve akrabal›k ismi veya unvan, o kiflinin
bir ismi durumuna geçer.

• Zamanla yer ismi olarak kullan›lan unvan
gruplar› da birleflik isim olmufltur.

• ‹sim ögesi özel bir isim olan s›fat tamlamalar›,
zamanla birleflik isme dönüflebilir. Kurtulufl
Savafl› s›ras›nda gösterdikleri üstün cesaret ve
yi¤itlikten dolay› TBMM taraf›ndan isimlerine
birtak›m eklemeler yap›lan fianl›urfa, Gazian-
tep ve Kahramanmarafl’› da bu flekilde kabul
edebiliriz. Ayr›ca özel isimden önce gelen ba-
z› lakaplarla da birleflik isim grubu kurulabilir.

• Birleflik isim grubu ile birleflik kelime kavram-
lar› birbirlerinden farkl›d›r. Özel isim olufltu-
ran ve “eksiz” bir araya gelen birleflik isim gru-
bu kifli veya yer ad› olarak kullan›l›r. Birleflik
kelimeler ise yeni bir kavram› karfl›lamak üze-
re belirtisiz isim tamlamalar›ndan, s›fat tamla-
malar›ndan, edat gruplar›ndan, isnat grupla-
r›ndan, birleflik fiillerden, ikilemelerden, k›-
saltma gruplar›ndan veya kal›plaflm›fl çekimli
fiillerden oluflan kelimelerdir.

• Birleflik isim grubunda vurgu, en sondaki isim
üzerindedir.

Birleflik isim grubunun ifllevlerini kavrayarak

metinlerdeki örneklerini çözümlemek

• Birleflik isim gruplar›, di¤er kelime gruplar› 
içinde görevli olabilir.

• Birleflik isim gruplar› cümlede farkl› görevler
de bulunabilir.

Unvan grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

Unvan gruplar›nda unvan veya akrabal›k ad› mut-
laka isim ögesinden sonra gelmelidir. E¤er un-
van veya akrabal›k ad› önce, isim ögesi sonra
gelirse meydana gelen kelime grubu, unvan gru-
bu de¤il birleflik isim grubudur. Unvan grupla-
r›nda isim ögesi bir isim olabilece¤i gibi bir bir-
leflik isim grubu da olabilir. Zamanla yer ismi
olarak kullan›lan unvan gruplar› da birleflik isim
olmufllard›r. Unvan gruplar›nda vurgu, kifli ad›
üzerinde olur.

Unvan grubunun ifllevlerini kavrayarak metin-

lerdeki örneklerini çözümlemek

• Unvan gruplar›, di¤er kelime gruplar› içinde
görevli olabilir.

• Unvan gruplar›, cümlede farkl› görevlerde bu-
lunabilir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi birleflik isim grubu de¤il-

dir?

a. Kral Hüseyin
b. Doktor Murat
c. fiehzade Mehmed
d. Dede Korkut
e. Lâle Hemflire

2. Afla¤›daki birleflik isim gruplar›ndan hangisi yap› ba-
k›m›ndan di¤erlerinden farkl›d›r?

a. Mustafa Kemal 
b. ‹kinci Mahmud
c. Ali Ekrem
d. Nam›k Kemal
e. Fatma Aliye

3. ‹sim ögesi özel isim olan s›fat tamlamalar› zamanla
birleflik isme dönüflebilir. Afla¤›dakilerin hangisinde bu-
na ayk›r› bir örnek vard›r?

a. Deli ‹brahim
b. Çolak Salih
c. Nene Hatun
d. Üçüncü Selim
e. Damat Ferit

4. Birleflik isim grubu, unvan grubunun isim ögesi ola-
rak kullan›labilir. Afla¤›dakilerin hangisinde buna ayk›-
r› bir örnek vard›r?

a. Gülfidan Han›m
b. Ali Kemal Bey
c. Dilâra Gönül teyze
d. Mehmet Kaan a¤abey
e. Ahmet Hamdi amca

5. Afla¤›dakilerin hangisinde birleflik isim grubu di¤er-
lerinden farkl› bir kelime grubunda görev alm›flt›r?

a. Faruk Kadri Timurtafl Hoca
b. Sultan ‹kinci Abdülhamid devri
c. Samiha Ayverdi Han›m
d. Fevzi Çakmak Pafla
e. Durmufl Ali emmi

6. Afla¤›dakilerden hangisi bir unvan grubu de¤ildir?

a. Ferhat day›
b. Lemi Hoca
c. Baba Hakk›
d. Feryal Han›m
e. Murat Bey

7. Afla¤›dakilerden hangisi bir unvan grubu de¤ildir?

a. Osman Pafla
b. Murat Astsubay
c. Neclâ Hemflire
d. Haydarpafla
e. Ali R›za Efendi

8. Afla¤›dakilerin hangisinde unvan grubu di¤erlerin-
den farkl› bir tamlamada görev alm›flt›r?

a. Ömer Yüzbafl›n›n o¤lu
b. Cemal Beyin dersi
c. Kemal amcan›n sohbeti
d. Talat Pafla meselesi
e. Enver Paflan›n kabri

9. Afla¤›daki cümlelerden hangisinin öznesi birleflik isim
grubudur?

a. Yahya Kemal, Türkçeyi çok güzel kullanm›fl bir
flairdir.

b. Recaizade Ekrem Bey, çok hisli bir flairdi.
c. Fenerbahçe, Semih fientürk’e veda etmeli mi?
d. Galatasaray taraftar› Arda Turan’› çok özleyecek.
e. Babas›n›n ad› Mehmet Nadir idi.

10. Afla¤›daki cümlelerden hangisinin nesnesi bir un-
van grubudur?

a. Fatma kardefle ablal›k yapacaks›n.
b. Nazmiye teyze k›demli bir eczac›yd›.
c. Halime anne Girit göçmenlerindendi.
d. Hamdi Hocay› bütün ö¤rencileri seviyordu.
e. Hicran Han›m›n fendi Bayram’› yendi.

Kendimizi S›nayal›m
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1. e Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik ‹sim Grubunun Ya-
p›s›” bölümünü tekrar inceleyin.

2. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik ‹sim Grubunun Ya-
p›s›” bölümünü tekrar inceleyin.

3. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik ‹sim Grubunun Ya-
p›s›” bölümünü tekrar inceleyin. 

4. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Birleflik ‹sim Grubu”
bölümünü tekrar inceleyin.

5. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Birleflik ‹sim Grubu”
bölümünü tekrar inceleyin.

6. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Unvan Grubunun Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

7. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Unvan Grubunun Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

8. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Unvan Gruplar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

9. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›-
m›ndan Birleflik ‹sim Gruplar›” bölümünü tek-
rar inceleyin.

10. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Ba-
k›m›ndan Unvan Gruplar›” bölümünü tekrar
inceleyin.

S›ra Sizde 1

Atatürk, an›lar›n› yazmas› için Falih R›fk› Atay’› görevlendirdi.
Nesne

Son dönemde bu konu ile ilgilenen araflt›rmac› 
Ömer Faruk Akün’dür.

Yüklem ismi
Faruk Kadri Timurtafl bir Osmanl› Türkçesi uzman› idi.

Özne

S›ra Sizde 2

Hak Çalab’dan ün geldi in kuyuya
Yer tamlay›c›s›
Otur anda kulluk eyle Tanr›’ya 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

En sevilen ö¤retmen, Sevda Han›m’d›r.
Yüklem ismi

Edip Hoca gençli¤inde politikaya girmiflti. 
Özne

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Anadolu halk› Tu¤rul ve Ça¤r› Beyleri merak ediyordu.
Nesne

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Ünlem grubunun yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
Ünlem grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümleye-
bilecek,
Edat grubunun yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
Edat grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümleyebile-
cek,
Ba¤lama grubunun yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
Ba¤lama grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümle-
yebileceksiniz. 

‹çerik Haritas›

• Ünlem grubu
• Edat grubu
• Ba¤lama grubu

• Cümle d›fl› öge
• Ba¤›ms›z tümleç
• Zarf tümleci

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

N
N

N
N

• ÜNLEM GRUBU
• ÜNLEM GRUBUNUN YAPISI
• ÜNLEM GRUBUNUN

‹fiLEVLER‹
• EDAT GRUBU
• EDAT GRUBUNUN YAPISI
• EDAT GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹
• BA⁄LAMA GRUBU
• BA⁄LAMA GRUBUNUN

YAPISI
• BA⁄LAMA GRUBUNUN

‹fiLEVLER‹

5
TÜRKÇE CÜMLE B‹LG‹S‹-I

Türkçede
Kelime Gruplar›n›n Yap›s›
ve Kullan›l›fl Biçimleri:
Ünlem Grubu, Edat
Grubu,Ba¤lama Grubu

Türkçe Cümle Bilgisi-I



ÜNLEM GRUBU 
Ünlem grubu, bir seslenme ünlemi ile bir isim ögesinin bir araya gelmesiyle olu-
flan kelime grubudur. Bu grupta temel öge olan ünlem baflta, yard›mc› öge olan
isim sonda bulunur.

Seslenme ünlemi + ‹sim =   Ünlem grubu
_______________ _________
ey, hey, ya, yahu, kelime veya kelime grubu
be, a, bre, ay, ayol

be adam
ünlem     isim (kelime)

ey suyun sesinden anlayan ba¤lar
ünlem              isim (kelime grubu)

a can›m
hey arkadafl
bre tekfur beyi

Ey beni ay›blayan gel beni ›flkdan kurtar 
Elinden gelmez-ise söyleme fâsid haber 

(Yunus Emre Divan›)

Görüldü¤ü üzere ünlem grubunu oluflturan ögelerden “seslenme ünlemi” ön-
ce, isim ögesi ise sonra gelmifltir. ‹sim ögesi ayn› zamanda bir s›fat-fiil grubudur.

El götürdi dua k›ld›lar sözin
Dilerem yâ Rab görem Yûsuf yüzin 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Bizi ey Hak dünyada onsuz koma 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Türkçede Kelime Gruplar›n›n Yap›s›
ve Kullan›l›fl Biçimleri: 
• Ünlem Grubu 
• Edat Grubu 
• Ba¤lama Grubu

Ünlem grubu: Bir seslenme
ünlemi ile bir isim ögesinin
bir araya gelmesiyle oluflan
kelime grubudur.



ÜNLEM GRUBUNUN YAPISI 

Ünlem grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

1. Ünlem grubunda isim ögesi, bir kelime grubu olabilir:
Ey Türk gençli¤i! 

Ünlem grubunun isim ögesi, belirtisiz isim tamlamas›d›r.

Ey Tûr’dan kelâm-› ilâhîyi gûfl eden
(Yahya Kemal Beyatl›)

Ona de¤il, kendi hayât›na yan,
Ey gö¤sünün alt›nda kalbi yokken yaflayan! 

(F. N. Çaml›bel, Han Duvarlar›) 
Ünlem gruplar›n›n isim ögeleri, s›fat-fiil grubudur.

Yûsuf eydür aña iy kat› yürek
Ölürem ton› koy kefen gerek 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ) 

Ey tatl› ve ulvî gece y›llarca devam et 
(Yahya Kemal Beyatl›)

Ünlem gruplar›n›n isim ögeleri, s›fat tamlamas›d›r.

2. Ünlem grubunda birden fazla isim ögesi bulunabilir:
Ey köyleri hudûda ba¤layan yasl› yollar,
Dönmeyen yolculara a¤layan yasl› yollar! 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Bu örnekte ünlem grubunun iki isim ögesi vard›r ve bu ögeler kendi içlerinde
birer s›fat tamlamas›d›r.

Ey beyaz çocuk, sar›fl›n çocuk, dilinde her fley güzelleflen cana yak›n çocuk! 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Bu örnekte ise ünlem grubunun üç isim ögesi vard›r ve bu ögeler kendi içle-
rinde birer s›fat tamlamas›d›r.

‹y kendüzüni bilmeyen söz ma’nîsini bulmayan 
Hak varl›¤›n ister-isen ufl ilm-ile Kur’an’dadur 

(Yunus Emre Divan›)
Bu örnekte ünlem grubunun iki ayr› isim ögesi vard›r ve bu ögeler kendi içle-

rinde birer s›fat-fiil grubudur.

3. Ünlem gruplar›nda vurgu, grubun temel ögesi olan “seslenme ünlemi” üze-
rindedir:

hey koca Türk
be kardeflim
bre münaf›k

78 Türkçe Cümle Bi lg is i- I

1
A M A Ç
N



ÜNLEM GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹ 

Ünlem grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini
çözümlemek

Ünlem gruplar› di¤er kelime gruplar› içinde bir görev yapmaz. Ancak baz› kelime
gruplar› ünlem grubunun isim ögesi olarak kullan›labilir. Bunu yukar›da anlatm›fl-
t›k. Ünlem gruplar› cümlede bir öge de¤eri tafl›maz ve “cümle d›fl› öge (ba¤›ms›z
tümleç)” diye adland›r›l›r:

Y›llarca boflald›n, doldun, ey  gönül!
zarf tüm.   yüklem   yüklem  cümle d›fl› öge

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Ey gül sükûta varma¤› emreyle  bülbüle. 
cümle         nesne yüklem   yer taml.
d›fl› öge

(Yahya Kemal Beyatl›)

Yukar›daki iki cümlede özne; “ey gönül” ve “ey gül”  de¤il, “sen” gizli öznesidir.

EDAT GRUBU 
‹sim soylu bir kelime veya kelime grubu ile bir çekim edat›n›n ek alarak veya al-
mayarak bir araya gelmesiyle oluflan söz öbe¤idir. Grubun isim ögesini oluflturan
kelimeler cins isim, zamir veya bir kelime grubu olabilir. ‹sim ögesi, yal›n olabile-
ce¤i gibi  hâl ekli olarak da bulunabilir. Edat unsuru ise çekim (veya son çekim)
edatlar›ndan biridir.

‹sim unsuru        +   Hâl eki  ~  ø       +     Çekim edat›  =    Edat grubu
__________ _____________         ___________

Kelime +dan / +den ile, için, gibi,
Kelime grubu        +tan / +ten diye, dolay›, ötürü,

+a / +e karfl›l›k, ra¤men, üzere,
+›m / +im baflka, gayr›, 
+›n/+in/+un/+ün aflk›n, daha, de¤in, dek,
Yal›n hâl kadar, kere, kez, beri,

önce, sonra, evvel, do¤ru,
karfl›, dair, göre, nazaran vb.

otobüs  ile = Edat grubu
isim (yal›n hâlde) edat

senin için = Edat grubu
isim (ilgi hâlinde) edat

arabaya do¤ru = Edat grubu
isim (yaklaflma hâlinde) edat

on befl y›l  sonra = Edat grubu
isim (kelime grubu) edat
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Edat grubu: ‹sim soylu bir
kelime veya kelime grubu ile
bir çekim edat›n›n ek alarak
veya almayarak bir araya
gelmesiyle oluflan söz
öbe¤idir.



O Macit’in ellerine bakt›m, kad›n eli gibi, tertemiz, incecik. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Bu da¤lardan sonra Âfl›k Kerem benim için kervan›m›za tak›lm›flt›.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bu örneklerde kad›n eli gibi, bu da¤lardan sonra ve benim için birer edat gru-
budur.

EDAT GRUBUNUN YAPISI 

Edat grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

1. Edat gruplar›nda isim ögesi, hâl ekli veya yal›n hâlde bulunabilir; ancak gru-
bun isim ögesi bir zamirse edata muhakkak bir hâl ekiyle ba¤lan›r.

Süleyman Koç’un k›z› Fatma ile... 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Afl›lama yapmak için en uygun zaman, s›caklar›n sonu. 
(Emine Ifl›nsu)

‹ki gül yapra¤› üzre müselsel
Dizilmifl üç beni gâyet mükemmel 

(Mehmed, Iflknâme) 
müselsel: Arka arkaya, s›ral›, zincirleme.

Senelerden beri içimde birikmifl duygular› söylemek istedim. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Herkes senin gibi düflünmüyor. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Bizden evvel buraya inen üç dört arkadafl 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

2. “‹le” edat›n›n ekleflip vas›ta hâli eki durumunda bulundu¤u yap›lar da edat
grubu olarak kabul edilmektedir:

Allah ad›yla olur her ifl tamâm (< Allah ad› ile)
(Süleyman Çelebi, Mevlid) 

Bununla övünmüyorum. (< bunun ile) 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

3. Edat gruplar›n›n isim ögesi bir kelime grubu olabilir:

Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›) 

Edat gubunun isim ögesi, bir iyelik grubudur.
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Mahallî âdete göre misafirlerin beraber a¤›rlanmas› flartm›fl. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir) 

Edat grubunun isim ögesi, bir s›fat tamlamas›d›r.

bahçe kap›s›na var›ncaya kadar... 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir) 

Edat grubunun isim ögesi, bir zarf-fiil grubudur.

..buzlu cama tak›l› gözlerin toplad›¤› duyu muhtevalar›n› kaybetmekten baflka
zekân›n yapabildi¤i fley yok. 

(Peyami Safa, Yaln›z›z) 
Edat grubunun isim ögesi, bir isim-fiil grubudur.

Bezenmifl yeflil k›z›l u  a¤ ile 
(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr) 

Edat grubunun isim ögesi, bir ba¤lama grubudur.

Onlar ki ezelden bu Ebâbîl’i bilirler.
Bir tehlike sezmifl gibi düflman kesilirler 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›) 
Edat grubunun isim ögesi, bir s›fat-fiil grubudur.

4. Edat gruplar›n›n isim ögesi, bir cümle olabilir:

Kendi kendime bu iflte masal›n ve hakikatin pay› nedir diye sordum. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Zeytin ya¤›n› az koyun diye seslendi. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Örnek olsun diye... 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

5. Edat gruplar›nda vurgu, grubun isim ögesi üzerindedir:

bundan sonra
akflama do¤ru
insan gibi
babamla

EDAT GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹ 

Edat grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini
çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Edat
Gruplar›
Edat gruplar›, di¤er kelime gruplar› içerisinde görevli olarak bulunabilir:
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Her tarafta kar gibi beyaz örtüler, perdeler, tenteler... 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye) 

Edat grubu, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesidir.

Gönlümün sarmak için yand›¤(›) binbir güzeli 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›) 

Edat grubu, s›fat-fiil grubunun zarf ögesi durumundad›r.

Zârî ile ça¤›rup derdi Ömer 
(Süleyman Çelebi, Mevlid) 

Edat grubu, zarf-fiil grubunun zarf ögesidir.

Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Edat Gruplar›

Edat Grubunun Nesne Olarak Görev Yapmas› 
Edat grubunun nesne ögesi olarak kullan›lmas› çok yayg›n de¤ildir, tarihî metin-
lerde birkaç örne¤i tespit edilmifltir:

Sekiz uçma¤un hûrisi eger bezenüp geleler 
Senün sevgünden özgeyi gönlüm hiç kabûl itmeye 

(Yunus Emre Divan›)

Dah› meclis âlât› altun gümifl 
Kimesne anun bigi hîç görmemifl 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Edat Grubunun Zarf Tümleci Olarak Görev Yapmas› 

Gülter’e mahzun bir sesle emir verdi. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Saçlar›n›n sar›s›, yüzünün tebessümü ve iyili¤in içime yay›ld›ktan sonra içim-
de tatl› bir bayg›nl›k duydum. 

(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Bu zelzele bir ay kadar sürdü. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bir iki kere daha yutkunduktan sonra, lokmadan evvel sordu. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Her bir çiçek bin nâz-›la ö¤er Hak’› niyâz-›la
Bu kufllar hofl âvâ-z›la ol pâdiflâh› zikr ider 

(Yunus Emre Divan›)

Edat Grubunun Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas› 
Bunlar damat beyler içindi. 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Hemen fiumnu’ya sevk edilen, yüz kifli kadard›.
(Emine Ifl›nsu)
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Edat gruplar›n›n cümle
içinde nesne olarak görev
yapmas› çok yayg›n de¤ildir,
tarihî metinlerde birkaç
örne¤i vard›r. Bunun d›fl›nda
edat gruplar›, cümle içinde
zarf tümleci ve yüklem ismi
olarak görev yapabilir.



Dulayfle bac› evimizden biri gibidir. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Fakat bu z›tl›k birbirlerine göredir. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Afla¤›daki örneklerde geçen edat gruplar›n› bularak görevlerini belirtiniz.

Anadolu Türklerinin tarihi iki korkunç hâdise aras›nda s›k›flm›fl gibidir. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bofllu¤a do¤ru sandalyeler uçuyor. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Kâbe gibi k›ld›lar evim tavâf 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Yûnus ol kapuda kemine kuldur 
Ezelden ebede dekdür bu izzet 

(Yunus Emre Divan›)

Vatan›m› çok sevdi¤im için afl›n›n oraya da girmesini çok isterim. 
(Emine Ifl›nsu)

BA⁄LAMA GRUBU 
Birden fazla isim ögesinin s›ralama (ve, ile, ila), karfl›laflt›rma (ya... ya..., hem...
hem..., ne... ne..., de... de... vb.), denklefltirme (ya, veya, yahut, veyahut, ya da),
kuvvetlendirme (de¤il, da/de vb.) veya baz› cümle bafl› (fakat, ama vb.) ba¤laçla-
r›yla birbirine ba¤land›¤› kelime gruplar›d›r.

Ba¤laç yerine “ba¤lama edat›” terimi de kullan›lmaktad›r.

a. isim +       ba¤laç    +                   isim
bir isim veya           ve, ile, ila, ama                  bir isim veya 
bir kelime grubu      de¤il, fakat bir kelime grubu    

Mai ve Siyah = ba¤lama grubu
isim         ba¤laç        isim

Kerem ile Asl› = ba¤lama grubu
isim            ba¤laç isim

veresiye veren ile peflin satan = ba¤lama grubu
isim                  ba¤laç isim

dokuz ila on = ba¤lama grubu
isim              ba¤laç isim

bugün de¤il yar›n = ba¤lama grubu
isim         ba¤laç      isim
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Ba¤lama grubu: Birden
fazla isim ögesinin
s›ralama, denklefltirme,
kuvvetlendirme veya baz›
cümle bafl› ba¤laçlar›yla
birbirine ba¤land›¤› kelime
gruplar›d›r.



tatl› ama zehirli = ba¤lama grubu
isim          ba¤laç isim

zengin fakat mutsuz = ba¤lama grubu
isim            ba¤laç isim

Unutmayal›m ki Bursa ve ‹stanbul, eskiler için Mekke ve Medine kadar müba-
rek flehirlerdi. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Nerde bizim oralar›n tabelas›z veya tabelal› olup da yaz›lar› silinmifl e¤ri bü¤rü
sokaklar›... 

(Emine Ifl›nsu)

Didi ger benüm o¤lanum olmaya 
Nite tâc u taht ayru¤a kalmaya 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

b. karfl›laflt›rma ba¤lac› +    isim +    karfl›laflt›rma ba¤lac› +  isim ....
ne                            +     isim   +              ne (de)        + isim
ya                            +     isim   +              ya  (da)    + isim
hem                         +     isim   +              hem (de)      + isim
bir                           +      isim   +              bir (de)        + isim
ister                         +      isim   +              ister             + isim
gerek                       +      isim   +              gerek           + isim
bazen                       +     isim    +              bazen          + isim
gâh                          +     isim    +              gâh              + isim
...

Ne k›rm›z› kiremitli evler ne Ac› Çay’›n üzerine kurulan dört delikli tafl köprü
ne Ulu Cami’nin minareleri ne de kervansaraylar... 

(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Son cenkten arta kalm›fl bir ads›z olsa gerek... 
S›rma saçl›m, bir onu bir kendini süzerek: 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

...bu devden sonra flahsî olabilmek için ya gelene¤i k›r›p yeni yollar aramak ya-
hut da çok sab›rla çal›flmak lâz›md›. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bunlar hem iki kardefle hem kar› kocaya benziyorlard›. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Ben cumartesilerden, pazarlardan de¤il y›llardan artakalma bir adam. 
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Her da’viden geçen kifli dostdan yana uçan kifli 
Iflk flerbetin içen kifli geh esrük geh mestân ola 

(Yunus Emre Divan›)
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c.    isim +     karfl›laflt›rma edat› +  isim + karfl›laflt›rma edat›
da / de                               da / de 

Lâle de peymâne de 
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Avam da okur havas da okur velâkin sen okumazs›n. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

BA⁄LAMA GRUBUNUN YAPISI 

Ba¤lama grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

1. Ba¤lama grubunu oluflturan isim ögeleri ikiden fazla ise “ve” ba¤lac› en son
iki öge aras›nda yer al›r, önceki ögeler ise virgül ( , ) ile ayr›l›r:

sen, ben ve aflk›m›z...

hava, atefl, su ve toprak

Vak›a as›l Selçuk maceras› Konya, Kayseri ve Sivas aras›nda geçer. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

2. Bazen düz yaz› ve fliir metinlerinde ikiden fazla ögeden oluflan ba¤lama
gruplar›nda en sondaki iki isim ögesi aras›na da “ve” yerine virgül ( , ) ko-
nabilir:

Kendi uluslar› üzerinde esen, özgür olabilmeyi dileyen, saltanat davas› güden
be¤lerin ise bu hal hofllar›na gitmiyordu...

(Emine Ifl›nsu)

Bu ›sl›kla uzayan, dönen, k›vr›lan yollar
Uykuya varm›fl gibi görünen y›lan yollar 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Gönlüm, canum, aklum, bilüm senün ile karâr ider 
Can kanad› açuk gerek uçuban dosta gitme¤e 

(Yunus Emre Divan›)

3. Ba¤lama gruplar›nda isim ögelerinin biri veya ikisi kelime grubu olabilir:

fiark unsurlar› ve fiark medeniyeti... 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ Ba¤lama grubunun her iki isim ögesi de belirtisiz isim tamlamas›d›r. 

Bir dul kad›n ile dört yetimine ... 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir) 

→ Ba¤lama grubun birinci ögesi bir s›fat tamlamas›, ikinci ögesi ise tamlayan›
düflmüfl bir iyelik grubudur.

Zaten ben Evliya Çelebi’yi tenkit etmek için de¤il ona inanmak için okurum. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir) 
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→ Ba¤lama grubunun her iki isim ögesi de edat grubudur.

Semra Han›m veya Zeynep ...
(Emine Ifl›nsu) 

→ Ba¤lama grubunun birinci isim ögesi bir unvan grubudur.

Senelerden beri önünden geçtikleri bu binan›n içinde ne bir ayak sesi, ne bir gü-
rültü, ne bir pencere aç›l›p kapanmas›, ne de bir öksürük... hiçbir fley duymad›lar. 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye) 
→ Ba¤lama grubunda birinci ve ikinci isim ögesi s›fat tamlamas›, üçüncü isim

ögesi belirtisiz isim tamlamas› ve dördüncü isim ögesi bir s›fat tamlamas›d›r.

4. Ba¤lama gruplar›nda her isim ögesi kendi vurgusunu tafl›r.

BA⁄LAMA GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹

Ba¤lama grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örnekleri-
ni çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan 
Ba¤lama Gruplar› 
Ba¤lama gruplar› di¤er kelime gruplar› içerisinde görevli olarak bulunabilirler:

Vak›a as›l Selçuk maceras› Konya, Kayseri ve Sivas aras›nda geçer. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir) 

→ ‹sim tamlamas›n›n tamlayan›, bir ba¤lama grubudur.

Selçuk’un torunlar› özü ulus içre çok itibar ve sayg›ya sahip olup, sultanl›k da-
vas›ndad›rlar. 

(Emine Ifl›nsu) 
→ S›fat tamlamas›n›n isim ögesi, bir ba¤lama grubudur.

Anun asl› vü topra¤› Rûm idi 
Hüner kamus› ana ma’lûm idi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr) 
→ ‹yelik grubunun tamlanan›, bir ba¤lama grubudur.

Didi bilinüz iy kiçi vü ulu 
Çü kamunuz uslus›z u bilgilü 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr) 
→ Ünlem grubunun isim ögesi, bir ba¤lama grubudur.

Bu ihtiyar ve biçare adam bu sanatkâr hareketi nereden ö¤renmiflti? 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir) 

→ S›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi, bir ba¤lama grubudur.
‹mparator Diyojen ordusunun iki kolu Manüel ve Ermeni Filaret komutas›nda,

Sivas ve Malatya’ya do¤ru ilerliyorlar. 
(Emine Ifl›nsu) 

→ Edat grubunun isim ögesi, bir ba¤lama grubudur.
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Her kim bana a¤yar-›sa Hak Tanr› yar olsun ana 
Her kancaru varur-›sa ba¤ u bahar olsun ana 

(Yunus Emre Divan›)
→ Birleflik fiil grubunun isim ögesi, bir ba¤lama grubudur.

Nededür buyru¤unuz bilelüm biz 
Neyise resm ü hidmet k›lalum biz 

(Mehmed, Iflknâme)
→ Birleflik fiil grubunun isim ögesi, bir ba¤lama grubudur.

Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Ba¤lama Gruplar› 

Ba¤lama Grubunun Özne Olarak Görev Yapmas› 

Neriman ve fiinasi Darülelhan’dan beraber ç›kt›lar. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Orhan’›n kar›s›na olan sevgisi veya I. Murad’›n evlât muhabbeti, bu kad›n›n
ad›n› Bursa’n›n ve ‹znik’in tarihine ayr›lmaz bir flekilde ba¤lam›flt›r. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Kavurt’un erleri ile Sultan’›n öncü kuvvetleri Ata Beg Çav› kumandas›nda kar-
fl›laflt›lar. 

(Emine Ifl›nsu)
Ç›rp›nmak ve çabalamak batmakt›r. 

(Peyami Safa, Yaln›z›z)
Göçsün, ne ç›kar, her gün  uzaklarda bir âlem; 
Bulmufl yeniden cenneti Havvâ ile Âdem.

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
Gönlüne yol bulmasun kibr ü hased 

(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Herkim izzetden geçmedi âfl›kl›k bühtandur ana 
Geçimez dost döfle¤›ne at u kat›r yâhud deve 

(Yunus Emre Divan›)

Ba¤lama Grubunun Nesne Olarak Görev Yapmas›
Akraba fertlerini, evdekileri hatta komflular› ona teker teker anlatt›m, taklitlerini
bile yapt›m. 

(Emine Ifl›nsu)
Konuflmaya mecbur etmek için, yolda Feriha’ n›n annesine rastlad›¤›n› ve la-

fa tutuldu¤unu söyledi. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Son cenkten arta kalm›fl bir ads›z olsa gerek... 
S›rma saçl›m, bir onu, bir kendini süzerek... 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
Hayr u tâati özüne pîfle k›l 

(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Yarafldurd› tapun tâc-ile taht›
Yarafldurd› kapun çerh-ile baht› 

(Mehmed, Iflknâme)
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Ne iderler hânumân› ya sensüz iki cihân› 
‹ki cihan fidâ sana kimsene gümân dutmaya 

(Yunus Emre Divan›)

Ba¤lama Grubunun Yer Tamlay›c›s› Olarak Görev Yapmas›
Yüzünde ve yürüyüflünde hiçbir fark yoktu. 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Berrin Han›m kendine ve bize Stephen R. Covey’in kitab›n› alm›fl. 
(Emine Ifl›nsu)

Yerde ve karyolan›n alt›nda terlikler yok. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Âlemden uzak, hâdiselerden heyecans›z, 
Hayrân›z açan gülle uçan bülbüle yaln›z 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Yirde vü gökde feriflteh kalmad› 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Kaçan kim lûtfiyile tola evrâk 
‘Abîr ü ‘anbere gark ola âfâk 

(Mehmed, Iflknâme)

Ba¤lama Grubunun Zarf Tümleci Olarak Görev Yapmas› 
Onun bu sükûtu Neriman’a çok manal› ve kar›fl›k görünmüfltü. 

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Falan istasyondan üzülerek veya sevinerek biniyorsunuz.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Vars›n seni ömrünce azâb›n kolu sars›n
fiâir! Sen üzüldükçe ve öldükçe yaflars›n! 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

‹ndi göklerden melekler saff u saf 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

fiükr k›l›nuz Tanr›’ya leyl ü nehâr 
Suç k›luruz suçumuz ba¤›fllar 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Var idi dâyesi bir Pârsâ nâm 
Yaturd› kapus›nda subh ile flâm

(Mehmed, Iflknâme)

Ba¤lama Grubunun Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas› 
Hava kuru ve rüzgârs›z.

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Yemen, Anadolu’nun çekti¤i ac›lar›n bir parças›, hattâ en küçü¤üdür. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)
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Yine salon tenha ve karanl›k.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Sen bir güneflle çerçevelenmifl kadar s›cak, 
Gün yüzlü, s›rma saçl› ve zümrüt bak›fll›s›n. 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Kimisi bu derd ile hayrân u zâr 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Didi bilinüz iy kiçi vü ulu 
Çü kamunuz uslus›z u bilgilü

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Afla¤›daki örneklerde geçen ba¤lama gruplar›n› bularak görevlerini belirtiniz.

En fliddetli arzular bana en biçimsiz anlarda ve en münasebetsiz tahriklerle gelir. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

K›vr›mlar›n› ve farbelalar›n› uzat›yor. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

‹y âfl›klar iy âfl›klar ›flk mezheb ü dindür bana 
Gördi gözüm dost yüzini yas kamu dü¤ündür bana 

(Yunus Emre Divan›)

fiimdi biraz taze yufka ekme¤i ile çökelek olsa... 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Ne ben yidüm ne onlar yidi an›
Bilmezem kim senün Yûsuf’un kan› 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Kadir Han’›n sözleri kand›r›c› ve dahi do¤ru idi. 
(Emine Ifl›nsu)

Bu de¤ifliklik flüphesiz örfe, âdete ve k›yafete de tesir ediyordu. 
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)
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Ünlem grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

Ünlem grubu, bir seslenme ünlemi ile bir isim
ögesinin bir araya gelmesiyle oluflan kelime gru-
budur. Bu grupta temel öge olan ünlem baflta,
yard›mc› öge olan isim sonda bulunur.
Ünlem grubunda isim ögesi, bir kelime grubu
olabilir ve birden fazla isim ögesi bulunabilir.
Ünlem gruplar›nda vurgu, grubun temel ögesi
olan “seslenme ünlemi” üzerindedir.

Ünlem grubunun ifllevlerini kavrayarak metin-

lerdeki örneklerini çözümlemek

Ünlem gruplar›, di¤er kelime gruplar› içinde bir
görev yapmaz; ancak baz› kelime gruplar› ünlem
grubunun isim ögesi olarak kullan›labilir. Ünlem
gruplar› cümlede bir öge de¤eri tafl›maz ve “cüm-
le d›fl› unsur (ba¤›ms›z tümleç)” diye adland›r›l›r.

Edat grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

Edat grubu, isim soylu bir kelime veya kelime
grubu ile bir çekim edat›n›n ek alarak veya alma-
yarak bir araya gelmesiyle oluflan kelime grubu-
dur. Edat gruplar›nda isim ögesi hâl ekli veya ya-
l›n hâlde bulunabilir. Ancak grubun isim ögesi
bir zamirse edata muhakkak bir hâl ekiyle ba¤la-
n›r. “‹le” edat›n›n ekleflip vas›ta hâli eki duru-
munda bulundu¤u yap›lar da edat grubu olarak
kabul edilmektedir. Edat gruplar›n›n isim ögesi
bir kelime, kelime grubu veya cümle olabilir ve
bu grupta vurgu, grubun isim ögesi üzerindedir.

Edat grubunun ifllevlerini kavrayarak metinler-

deki örneklerini çözümlemek

• Edat gruplar›, di¤er kelime gruplar› içinde görev-
li olabilir.

• Edat gruplar›, cümlede farkl› görevlerde buluna-
bilir. 

Ba¤lama grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

Ba¤lama grubu; birden fazla isim ögesinin s›rala-
ma (ve, ile, ila), karfl›laflt›rma (ya… ya…, hem…

hem…, ne… ne…, de… de… vb.), denklefltirme
(ya, veya, yahut, veyahut, ya da), kuvvetlendir-
me (de¤il, da/de vb.) veya baz› cümle bafl› (fa-

kat, ama vb.) ba¤laçlar›yla birbirine ba¤land›¤›
kelime gruplar›d›r.
Ba¤lama grubunu oluflturan isim ögeleri ikiden
fazla ise “ve” ba¤lac› en son iki öge aras›nda yer
al›r, önceki ögeler ise virgül ( , ) ile ayr›l›r. Bazen
düz yaz› ve fliir metinlerinde ikiden fazla ögeden
oluflan ba¤lama gruplar›nda en sondaki iki isim
ögesi aras›na da “ve” yerine virgül ( , ) konabilir.
Ba¤lama gruplar›nda isim ögelerinin biri veya
ikisi kelime grubu olabilir ve bu gruplar›n her
isim ögesi kendi vurgusunu tafl›r.

Ba¤lama grubunun ifllevlerini kavrayarak me-

tinlerdeki örneklerini çözümlemek

• Ba¤lama gruplar›, di¤er kelime gruplar› içinde
görevli olabilir. 

• Ba¤lama gruplar›, cümlede farkl› görevlerde bu-
lunabilir. 
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1. Afla¤›dakilerden hangisi bir edat grubudur?
a. Ey can›m›n can› 
b. Ya Rab
c. Leylâ ve Mecnun
d. Kerem ile Asl›
e. Aflk ile

2. Afla¤›daki ünlem gruplar›ndan hangisi, isim ögesinin
yap›s› bak›m›ndan di¤erlerinden farkl›d›r?

a. Hey Ali amca
b. Bre gafil düflman
c. A yi¤it o¤ul
d. Ey güzel k›z
e. Be mübarek adam

3. Afla¤›daki edat gruplar›ndan hangisi, isim ögesinin
yap›s› bak›m›ndan di¤erlerinden farkl›d›r?

a. maddi hayat›n cazibesi ile
b. senin gözün ile
c. yaflam›n s›radanl›¤› ile
d. bahçenin kap›s›na kadar
e. Fatih Sultan Mehmed’in vefat›ndan sonra

4. Afla¤›daki edat gruplar›ndan hangisinin isim ögesi
bir ba¤lama grubudur?

a.  Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra
b.  yeni bir elbise için
c.  mahallî âdetlerden dolay›
d.  Nedret veya Necdet ile
e.  Ayfle teyzeye ra¤men

5. Afla¤›daki ba¤lama gruplar›ndan hangisi yap› bak›-
m›ndan di¤erlerinden farkl›d›r?

a. Sercan da Gürkan da
b. bir ablam bir kardeflim
c. gerek Osman gerek Bircan
d. ya ben ya o
e. hem annemi hem babam›

6. Afla¤›dakilerin hangisinde ba¤lama grubu, di¤erle-
rinden farkl› bir kelime grubu içerisinde görev alm›flt›r?

a. Olay Ayfle, Fatma ve Hayriye’nin üzüntüsünü ar-
t›rmaktayd›.

b. Bu, hem Fatih’in hem de Murat’›n sorumlulu-
¤undayd›.

c. Yafll› ve kimsesiz insanlara ac›yordum.
d.   ‹kram ve izzetin sonu yoktu.
e. Güzellik ve çirkinli¤in ayr›m› tam burada kendi-

ni gösteriyordu.
7. Edat gruplar›n›n isim ögesi bir cümle olabilir. Afla¤›-
dakilerin hangisinde buna benzer bir örnek vard›r?

a.  Vatan› düflmanlardan kurtarmak için
b.  Örnek olsun diye
c.   Bütün dostlar›n› bu akflamki e¤lenceye ça¤›raca-

¤›ndan dolay›
d.  Mahmut day›m›n ›srarlar›na ra¤men
e. Mustafa Bey’in katk›lar› ile

8. Bir cümlede ünlem grubu hangi öge olarak görev
yapabilir?

a. Cümle d›fl› öge
b. Özne
c. Nesne
d. Zarf tümleci
e. Yer tamlay›c›s›

9. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde, edat grubu yük-
lem olarak görev yapmaktad›r?

a.   Senin sevginden baflka ne isterim?
b.   Emir erine k›zg›n bir sesle komut verdi.
c.   Bu kargafla iki y›l kadar devam etti.
d.  Annesini aray›p evle ilgili son bilgileri ald›ktan

sonra Ahmet day›s›n› bilgilendirdi.
e.   Bayram efendi evimizden biri gibidir.

10. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde ba¤lama grubu
zarf tümleci olarak görev yapmaktad›r?

a.   Hava ›l›k ve ya¤murluydu.
b.   Görüfl ve önerilerinde hiçbir de¤ifliklik yoktu.
c.   Hem annemi hem babam› çok seviyorum.
d.  Kardeflimin bu sessizli¤i bana çok anlams›z ve

saçma gelmiflti.
e.   Ömer ve Mücahit, üniversite son s›n›fa geçecek-

leri için çok heyecanl›yd›lar.

Kendimizi S›nayal›m
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1. e   Yan›t›n›z farkl›ysa “Edat Grubunun Yap›s›”  bö-
lümünü tekrar inceleyin.

2. a   Yan›t›n›z farkl›ysa “Ünlem Grubunun Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

3. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Edat Grubunun Yap›s›”  bö-
lümünü tekrar inceleyin. 

4. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Edat Grubunun Yap›s›”  bö-
lümünü tekrar inceleyin.

5. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Ba¤lama Grubunun Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

6. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Ba¤lama Gruplar›”
bölümünü tekrar inceleyin.

7. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Edat Grubunun Yap›s›”  bö-
lümünü tekrar inceleyin.

8. a    Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›-
m›ndan Ünlem Gruplar›”  bölümünü tekrar in-
celeyin.

9. e Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Ba-
k›m›ndan Edat Gruplar›”  bölümünü tekrar in-
celeyin.

10. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›-
m›ndan Ba¤lama Gruplar›”  bölümünü tekrar
inceleyin.

S›ra Sizde 1

Anadolu Türklerinin tarihi iki korkunç hâdise aras›nda
s›k›flm›fl gibidir. Yüklem ismi

Bofllu¤a do¤ru sandalyeler uçuyor. 
Zarf tüm.

Kâbe gibi k›ld›lar evim tavâf 
Zarf tüm.

Yûnus ol kapuda kemine kuldur 
Ezelden ebede dekdür bu izzet 

Yüklem ismi

Vatan›m› çok sevdi¤im için afl›n›n oraya da girmesini
çok isterim. Zarf tüm.

S›ra Sizde 2

En fliddetli arzular bana en biçimsiz anlarda ve en
münasebetsiz tahriklerle gelir. 

Zarf tüm.

K›vr›mlar›n› ve farbelalar›n› uzat›yor. 
Nesne

‹y âfl›klar iy âfl›klar ›flk mezheb ü dindür bana 
Yüklem ismi

Gördi gözüm dost yüzini yas kamu dü¤ündür bana 

fiimdi biraz taze yufka ekme¤i ile çökelek olsa… 
Özne

Ne ben yidüm ne onlar yidi an›
Özne Özne

Bilmezem kim senün Yûsuf’un kan› 

Kadir Han’›n sözleri kand›r›c› ve dahi do¤ru idi.
Yüklem ismi

Bu de¤ifliklik flüphesiz örfe, âdete ve k›yafete de tesir
ediyordu. Yer tamlay›c›s›

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›



935. Ünite - Türkçede Kelime Gruplar›n›n Yap›s› ve Kullan›fl Biçimleri: Ünlem Grubu, Edat Grubu, Ba¤lama Grubu

Aksoy, F. (2006). Befl fiehir’in Söz Dizimi ve Bunun Dil

Bilgisi Ö¤retiminde Kullan›lmas›na ‹liflkin Baz› Tek-

lifler, Bolu: Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi SBE, Ya-
y›mlanmam›fl yüksek lisans tezi.

Alt›ner, S. (2008). Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-necât

Adl› Eseri Üzerine Bir Söz Dizimi ‹ncelemesi, ‹stan-
bul:  ‹stanbul Üniversitesi SBE, Yay›mlanmam›fl yük-
sek lisans tezi.

Do¤an, E. (2001). Eski Anadolu Türkçesinde Kelime

Gruplar› ve Kullan›l›fllar›, ‹stanbul: ‹stanbul Üniver-
sitesi SBE, Yay›mlanmam›fl yüksek lisans tezi.

Erkcan, M. (2004). Faruk Nafiz Çaml›bel’in Han Du-

varlar› Adl› Eseri Üzerinde Söz Dizimsel Bir ‹ncele-

me, ‹stanbul: ‹stanbul Üniversitesi SBE, Yay›mlan-
mam›fl yüksek lisans tezi.

Ergin, M. (1992). Türk Dil Bilgisi, 19. bs., ‹stanbul: Bay-
rak Yay›nlar›.

Güzel, F. (2007). Peyami Safa’n›n Yaln›z›z Roman›nda

Söz Dizimi, Elaz›¤: F›rat Üniversitesi SBE, Yay›m-
lanmam›fl yüksek lisans tezi.

Karaa¤aç, G. (2009). Türkçenin Söz Dizimi, ‹stanbul:
Kesit Yay›nlar›.

Karahan, L. (2008). Türkçede Söz Dizimi, 13. bs., An-
kara.

Karakurt, A. (2007). Emine Ifl›nsu’nun Romanlar›nda

Sözdizimi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi SBE, Ya-
y›mlanmam›fl yüksek lisans tezi.

Li, S. (2005). Peyami Safa’n›n Fatih-Harbiye Roma-

n›’n›n Sentaks› Üzerine Bir ‹nceleme, ‹stanbul: ‹s-
tanbul Üniversitesi SBE, Yay›mlanmam›fl doktora
tezi.

Özkan, M.-Tören, H.,Esin,O. (2006). Yüksek Ö¤retimde
Türk Dili, Yaz›l› ve Sözlü Anlat›m, 2.bs., ‹stanbul:Filiz
Kitabevi.

Özkan, M. (2009). Türkiye Türkçesi - Ses ve Yaz›m Bil-

gisi, ‹stanbul: Filiz Kitabevi.
Özkan, M.A. (2003). Mustafa Kutlu’nun Bu Böyledir

Hikaye Kitab› Üzerine Söz Dizimi ‹ncelemesi, Af-
yon: Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE, Yay›mlan-
mam›fl yüksek lisans tezi.

Sab›rl›, N. (2010). Arif Nihat Asya’n›n Sevgi Mektupla-

r›’n›n Kelime Gruplar› Üzerine Bir ‹nceleme, ‹stan-
bul: ‹stanbul Üniversitesi SBE, Yay›mlanmam›fl yük-
sek lisans tezi. 

Yararlan›lan ve Önerilen Kaynaklar



    

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
‹sim-fiil grubunun yap› özelliklerini aç›klayabilecek, 
‹sim-fiil grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümleye-
bilecek,
S›fat-fiil grubunun yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
S›fat-fiil grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümleye-
bilecek,
Zarf-fiil grubunun yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
Zarf-fiil grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümleye-
bileceksiniz. 

‹çerik Haritas›

• ‹sim-fiil grubu
• S›fat-fiil grubu

• Zarf-fiil grubu

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
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N
N

N
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Türkçe Cümle Bilgisi-I

• ‹S‹M-F‹‹L GRUBU
• ‹S‹M-F‹‹L GRUBUNUN YAPISI
• ‹S‹M-F‹‹L GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹
• SIFAT-F‹‹L GRUBU
• SIFAT-F‹‹L GRUBUNUN YAPISI
• SIFAT-F‹‹L GRUBUNUN

‹fiLEVLER‹
• ZARF-F‹‹L GRUBU
• ZARF-F‹‹L GRUBUNUN YAPISI
• ZARF-F‹‹L GRUBUNUN

‹fiLEVLER‹

6
TÜRKÇE CÜMLE B‹LG‹S‹-I

Türkçede Kelime
Gruplar›n›n Yap›s› ve
Kullan›l›fl Biçimleri:
‹sim-Fiil Grubu
S›fat-Fiil Grubu
Zarf-Fiil Grubu



‹S‹M-F‹‹L GRUBU
‹sim-fiil grubu, bir isim-fiil ile onu anlamca tamamlayan veya niteleyen kelimele-
rin bir araya gelmesiyle oluflan kelime grubudur. 

Bu kelime grubunu kavrayabilmek için isim-fiil teriminin ne oldu¤unu iyi bil-
meliyiz. ‹sim-fiil, fiillere -mAk, -mA ve -Ifl eklerinden birinin gelmesiyle ortaya ç›-
kan gramer yap›s›d›r. Bu eklerden -mAk, fiillerin hareket isimlerini yapar. -mA ve
-Ifl ekleri ise fiillerin ifl isimlerini yapar ve kal›plaflarak yeni, kal›c› isimler türetme-
ye çok elverifllidir. Bu üç eke isim-fiil ekinden baflka mastar eki de denmektedir.
Bu durumda fiillerin adlar›n›, daha do¤rusu yap›lan hareketin veya gerçekleflen
eylemin ad›n›, ald›¤› birtak›m eklerin vas›tas›yla bildiren türemifl kelimelere isim-
fiil ad›n› veriyoruz (git-mek, al-mak, yürü-me, don-ma, uç-ufl, kaç-›fl vb.).

Bu kelime grubunda grubun as›l ögesi olan isim-fiil en sonda, yard›mc› öge
olan kelimeler ise isim-fiilin önünde bulunur. Bu durumda grubun yüklemi isim-
fiil olur; di¤er kelimeler ise isim-fiilin öznesi, nesnesi, zarf tümleci ve yer tamlay›-
c›s› olur. Bununla beraber “bu grupta özne az bulunur ve hep iyelik ekli olur...
Üzerinde en çok durulan, belirtilmek istenen kelime, fiil isminin en yak›n›nda bu-
lunur.” (Ergin, 1992: 395).

kelime(ler) +  isim-fiil = isim-fiil grubu
Fiilin gerektirdi¤i fiil + -mak/-mek
ögeler: özne, nesne fiil + -ma/-me
zarf tümleci, yer taml. fiil + -›fl/-ifl, -ufl/-üfl

çocu¤u hafta içinde bak›c›ya b›rakmak =  isim-fiil grubu
grubun          grubun grubun isim-fiil
nesnesi zarf tümleci yer taml. (grubun yüklemi)

sen gelirken gidece¤ini düflünme =  isim-fiil grubu
grubun zarf t. grubun nesnesi isim-fiil

(grubun yüklemi)

yazlar› ‹stanbul’dan Antalya’ya dönüfl = isim-fiil grubu 
grubun grubun grubun isim-fiil
zarf t. yer taml. yer taml. (grubun yüklemi)

Türkçede Kelime Gruplar›n›n Yap›s›
ve Kullan›l›fl Biçimleri:
• ‹sim-Fiil Grubu
• S›fat-Fiil Grubu
• Zarf-Fiil Grubu

‹sim-fiil grubu: Bir isim-fiil
ile onu anlamca
tamamlayan veya niteleyen
kelimelerden oluflur. 



XVI. as›r Türkiye’sini onun eserlerinden bulmak daima mümkündür.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

D›fl dünya ile temas› ve ilgiyi kesmek al›flageldik bir olay.
(Emine Ifl›nsu)

Anamla Dulayfle Bac›’n›n f›s›l f›s›l bu akflam›n alacas›nda neler konufltuklar›-
n› duyabilmek...

(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir) 

Bir gün cihâna gelmen mukadderse, anlars›n, 
Bu geliflten gözümü, göynümü y›ld›ran ne? 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Oraya kaç›fl kendi kendinden nefret ifade eder.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

O h›rkaya bürünüfller, / ilk ney sesinde uyan›fllar, / kol aç›fllar, / ayak kilitle-
yifller...

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

‹S‹M-F‹‹L GRUBUNUN YAPISI

‹sim-fiil grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

1. ‹sim-fiil gruplar›, yarg› ifadesi tafl›maz; bundan dolay› da cümle olarak kabul
edilmez. Ancak isim-fiiller, bir tür fiil ismi olduklar› için nesnelere ba¤l›d›r ve fiilin
gerektirdi¤i ve fiilleri tamamlayan ögelerle (özne, nesne, yer tamlay›c›s›, zarf tüm-
leci) kullan›l›r:

... onu daha ziyade Bursa’da kendi küçük imaretinde ve çarfl› içindeki
nesne  zarf tümleci yer tamlay›c›s›

harap camiinde tasavvur etmek... → isim-fiil grubu
yüklem (isim-fiil)

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

‹sim-fiil grubunu tamamlayan ögelerin olmas›, onun cümle içerisinde tek ve müstakil bir
öge oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. Nitekim yukar›da ögeleri ortaya konan isim-fiil grubu,
afla¤›daki cümlede bir yer tamlay›c›s› olarak görev yapmaktad›r:

Fakat ben onu daha ziyade Bursa’da kendi küçük imaretinde ve çarfl›
C.D.Ö. özne yer tamlay›c›s› (isim-fiil grubu)

içindeki harap camiinde tasavvur etmekten hofllan›rd›m. → cümle
Yüklem

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

2. ‹sim-fiil gruplar› yarg› bildirmedikleri için bünyesinde isim-fiil grubu bulun-
duran cümleler, söz diziminde yap› bak›m›ndan birleflik de¤il basit cümle olarak
de¤erlendirilmelidir:

Hemen odadan ç›kmaya cesaret edemedim.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)
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-mAk eki: Fiillerin hareket
isimlerini yapar. 
-mA ve -Ifl ekleri: Fiillerin ifl
isimlerini yapar ve
kal›plaflarak yeni, kal›c›
isimler türetmeye çok
elverifllidir.
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→Bu cümlede “hemen odadan ç›kmaya” kelime grubu, yaklaflma hâli eki alm›fl
bir isim-fiil grubudur. Bu grup bir yarg› bildirmedi¤i için bu cümle, yap› bak›m›n-
dan basit bir cümledir.

3. ‹sim-fiil gruplar›nda grubun temel ögesi olan isim-fiil, fliir veya konuflma di-
linde en sonda bulunmayabilir:

Bir kitâbda okum›fldum ben an› 
Arzulardum görme¤e dün gün seni

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Yini bulup komak eskiyi olmaz 
Ki eski varlu varludur yoy›lmaz

(Mehmed, Iflknâme)
(yoy›l-: Silinmek, bozulmak.)

4. ‹sim-fiil gruplar›nda vurgu, isim-fiilden önceki öge üzerindedir:

nehirde her gün bal›k tutmak
sabahlar› yataktan dinç kalkma
onu kaybetme korkusunu gönlünde hissedifl

5. Tarihî metinlerde görülen bir isim-fiil eki de -makl›k/-meklik’tir:

Nasîhat ol dutar kim ola uss› 
Delüye pend k›lmakl›k ne ass›

(Mehmed, Iflknâme)
ass›: Yarar, fayda. 
us: Ak›l.

‹S‹M-F‹‹L GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹ 

‹sim-fiil grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örnekleri-
ni çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan 
‹sim-Fiil Gruplar› 
‹sim-fiil gruplar›, di¤er kelime gruplar› içinde görevli olarak bulunabilir:

Geçen hadiselerin zehirinden bir anda kurtulman›n sevinci...
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→‹sim-fiil grubu, belirtili isim tamlamas›n›n tamlayan ögesi durumundad›r.

Ak fiemseddin’in fleyhinin köpekleriyle bir sofraya oturmas› ancak on beflinci
as›r Türkiye’sinde görülür.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→‹sim-fiil grubu, belirtili isim tamlamas›n›n tamlanan ögesi durumundad›r.

Dr. Jenner, böyle bir fleyin mümkün olup olmad›¤›n› anlamak için, denemele-
re bafllam›fl.

(Emine Ifl›nsu)
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→‹sim-fiil grubu, edat grubunun isim ögesi durumundad›r.

Onu yata¤›na yat›rmak ve s›cak su haz›rlan›ncaya kadar sinirlerini yat›flt›r-
mak... 

(Peyami Safa, Yaln›z›z)
→Ba¤lama grubunun iki ögesi de bir isim-fiil grubudur.

Ankara Artuk o¤ullar›, Saltuklar, Mengüçler, Daniflmendliler gibi büyük ve is-
tilâ devirlerinden kalma feodalitenin hükmünde de¤ildi.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→‹sim-fiil grubu, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesi durumundad›r.

Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan ‹sim-Fiil Gruplar›

‹sim-Fiil Grubunun Özne Olarak Görev Yapmas› 
Köyümün çeflmesi olmak yeter artar da bana!

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Viyana hezimetinden sonra bu dille konuflabilmek epeyce bir mesele.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Oysa Karahanl›lar’ca gerekti Arslan Yabgu’yu ortadan kald›rmak.
(Emine Ifl›nsu)

Oraya kaç›fl kendi kendinden nefret ifade eder.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Güle gül didiler sen a¤lamak ne 
Gönül her diken üzre ba¤lamak ne

(Mehmed, Iflknâme) 

Her kim dost› severise dostdan yana gitmek gerek 
‹fli gücü dost ol›cak cümle iflden olur âzat

(Yunus Emre Divan›)

Bana yâ bu kapuy› açmak gerek
Ya hoz virdügin kamu saçmak gerek

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

‹sim-Fiil Grubunun Nesne Olarak Görev Yapmas› 
Bunu derhal tashih etme¤i düflündü.

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Do¤rudan do¤ruya sefere ifltirak etmese bile Edirne Saray›’nda kalmay› tercih
eder.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Art›k Mehmet Ali’yi düflünmek istemiyorum.
(Emine Ifl›nsu)

Sonsuzlu¤u yaflatmak istedik sevgimizde

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
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Ana dîdârun› görmek k›l nasîb
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

‹sim-Fiil Grubunun Yer Tamlay›c›s› Olarak Görev Yapmas› 
Padiflahlar› en sert dille azarlamaktan, camilerde çok defa tenkit ölçüsünü ka-

ç›ran va›zlar vermekten çekinmezdi.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Afl›n›n faydas›na inand›¤›m için sevgili yavruma da yapt›rmaya karar verdim.
(Emine Ifl›nsu)

Sislere bürünmüfl bir ›fl›k gibi k›lavuzluk vazifesini yapma¤a devam etmiflti.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Böyle uzaklafl›nca a¤›r a¤›r o bizden
Biz ayr› düflmeme¤e and içmifltik denizden, 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

‹sim-Fiil Grubunun Zarf Tümleci Olarak Görev Yapmas› 
Yaklaflma hâli eki alm›fl baz› isim-fiil gruplar› flekil bak›m›ndan yer tamlay›c›s› ol-
sa da ifllev bak›m›ndan zarf tümlecidir:

Deneme masas› gerisinden kabza kavray›p tetik düflürmeye geldim.
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Say›s›z güzellik do¤ar da günde 
Birini sevme¤e bir ömür yetmez!

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Gönlüm canum aklum bilüm senün ile karâr ider 
Can kanad› açuk gerek uçuban dosta gitme¤e

(Yunus Emre Divan›)

‹sim-Fiil Grubunun Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas›
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve mü-

dafaa etmektir.
(Mustafa Kemal Atatürk)

Marifet o anlar› geçirmektir.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Eger görmege gelse an› kifli 
D›vâra yönin dönmek idi ifli

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Afla¤›daki örneklerde isim-fiil gruplar›n› cümlede kullan›l›fllar› bak›m›ndan inceleyiniz. 

Futbol a¤›r spor, iyi beslenmek gerek. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Sizleri o kadar yaln›z b›rakmak istemem. 
(Peyami Safa, Yaln›z›z)
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Burada tecrübesi olan bir kad›n gibi konuflma¤a muvaffak olmufltu. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Çehre; yüz, surat demektir.
(Emine Ifl›nsu)

SIFAT-F‹‹L GRUBU 
S›fat-fiil grubu; bir s›fat-fiil ile onu anlam bak›m›ndan niteleyen, aç›klayan veya
tamamlayan kelimelerin bir araya gelmesiyle oluflan kelime grubudur. 

Bu kelime grubunu kavrayabilmek için s›fat-fiil teriminin ne oldu¤unu iyi bil-
meliyiz. Bu grubun temel yap›s› olan s›fat-fiiller “zaman ve hareket ifadesi tafl›ya-
rak nesneleri karfl›layan fiil flekilleridir. As›l fonksiyonlar› geçici hareket isimleri
yapmakt›r. Fakat gerekince bir yandan yap›m eki gibi kal›c› isimler yapabilmekte,
öte yandan arkas›na flah›s ekleri alarak fiil çekimini kuran flekil ve zaman eki du-
rumunda geçmektedirler.” (Ergin, 1992: 333). (Gelecek, geçmifl, düflünür, biçerdö-
ver, olas›, yaramaz, tan›d›k kelimelerinde oldu¤u gibi s›fat-fiil ekleri bugün türet-
me eki olarak da s›kl›kla kullan›lmaktad›r.) S›fat-fiil, fiile s›fat-fiil ekleri denen
birtak›m eklerin (-An, -mIfl, -r/-Ar, -mAz, -DIk, -AcAk, -AsI) getirilmesiyle oluflur:
yürü-y-en, gel-mifl, kofl-maz, yat-acak, öpül-esi vb. 

Bu grupta s›fat-fiil olan kelime, grubun as›l ögesidir. Bu sebeple grubun en son
kelimesidir. S›fat-fiilden önce gelen kelimeler ise yard›mc› ögelerdir. Bu yard›mc›
öge, bir kelime olabilece¤i gibi uzun bir kelime zinciri de olabilir. O hâlde bu gru-
bun as›l ögesi olan s›fat-fiil, grubun yüklemi; onu niteleyen, aç›klayan yahut ta-
mamlayan kelimeler de bu kelime grubunun öznesi, nesnesi, zarf tümleci ve yer
tamlay›c›s›d›r. Ancak isim-fiil grubunda oldu¤u gibi s›fat-fiil grubunda da özne az
bulunur ve iyelik ekli olur.

   kelime(ler)    +      s›fat-fiil       =   s›fat-fiil grubu
Fiilin gerektirdi¤i fiil + -an/en, -as›/-esi
ögeler: özne, nesne fiil + -acak/-ecek, -maz/-mez
zarf tümleci, yer taml.  fiil + -d›k/-dik, -duk/-dük

fiil + -r, -ar/-er, -m›fl/-mifl

sevgisini müzikle ifade eden = s›fat-fiil grubu
grubun      grubun s›fat-fiil
nesnesi      zarf t.      (grubun yüklemi)

apartmanlarda do¤al gaz tüketimini hayli azaltacak (tedbirler)=s›fat-fiil grubu
grubun yer grubun nesnesi     grubun  s›fat-fiil
tamlay›c›s› zarf t.    (grubun yüklemi)

O güzellefltikçe, kendilerini sihirli bir aynadan seyreder gibi güzel ve asil bulu-
yorlard›.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Ne yapaca¤›m› bilmez hâlde, flaflk›n›m.
(Emine Ifl›nsu)

Kömürlü¤ün köflesinde durup duran postallar.
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)
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S›fat-fiil ekleri: 
-An, -mIfl, 
-r/-Ar, -mAz, 
-DIk, -AcAk,
-AsI

S›fat-fiil grubu: Bir s›fat-fiil
ile onu anlam bak›m›ndan
niteleyen, aç›klayan veya
tamamlayan kelimelerden
oluflur. 



Evvela onu oradan kald›rmay› arzu eder gibi oldu.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Bayezid Camii, ‹stanbul’un topra¤›na at›lm›fl bir çekirdek gibidir.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

... kuvvetli bir utanc›n k›lavuzlu¤uyla do¤acak idrak...
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Gördiler nurdan örülmifl nerdübân
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

SIFAT-F‹‹L GRUBUNUN YAPISI 

S›fat-fiil grubunun yap›s›n› aç›klamak

1. S›fat-fiil gruplar›, yarg› ifadesi tafl›maz; bundan dolay› da cümle olarak kabul
edilmez. Ancak s›fat-fiiller de isim-fiiller gibi nesnelere ba¤l›d›r; fiilin gerektirdi¤i
ve fiilleri tamamlayan ögelerle (özne, nesne, yer tamlay›c›s›, zarf tümleci) birlikte
kullan›l›r:

As›l benim cinlerimi bafl›ma üflüfltüren... → s›fat-fiil grubu
zarf t.        nesne yer taml.  yüklem (s›fat-fiil)

(Peyami Safa, Yaln›z›z)

S›fat-fiil grubunu tamamlayan ögelerin olmas›, onun cümle içerisinde tek ve müstakil bir
öge oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. Nitekim yukar›da ögeleri ortaya konan s›fat-fiil grubu,
afla¤›daki cümlede bir özne olarak görev yapmaktad›r:

As›l benim cinlerimi bafl›ma üflüfltüren o domuz k›zd›r. → cümle
Özne (s›fat-fiil grubu) Yüklem

(Peyami Safa, Yaln›z›z)

2. S›fat-fiil gruplar› yarg› bildirmedikleri için bünyesinde s›fat-fiil grubu bulun-
duran cümleler, söz diziminde yap› bak›m›ndan birleflik de¤il basit cümle olarak
de¤erlendirilmelidir:

Bayezid Camii, ‹stanbul’un topra¤›na at›lm›fl bir çekirdek gibidir.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→Bu cümlede “‹stanbul’un topra¤›na at›lm›fl” kelime grubu, bir s›fat-fiil grubudur.
Bu grup bir yarg› bildirmedi¤i için bu cümle, yap› bak›m›ndan basit bir cümledir.

3. S›fat-fiil gruplar›nda grubun temel ögesi olan s›fat-fiil, fliir veya konuflma di-
linde bazen en sonda bulunmayabilir:

To¤rul›k bekleyen dost kapus›nda 
Gümansuz ol bulur ilâhi devlet

(Yunus Emre Divan›)

4. Türkçede s›fat-fiil grubu kal›b›yla birçok birleflik kelime türetilmifltir: cankur-
taran, de¤erbilir, dalgak›ran, gökdelen, iflveren, iyiliksever, kuflkonmaz, öksüzdo-
yuran vb.
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5. S›fat-fiil gruplar›nda vurgu, s›fat-fiilden önceki öge üzerindedir:

idealleri için yaflayan
kendisinden baflka kimseyi sevmemifl (kad›n)
stadyum önünde karaborsac›lara sald›racak (taraftar)

SIFAT-F‹‹L GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹ 

S›fat-fiil grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örnekleri-
ni çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan 
S›fat-Fiil Gruplar› 
S›fat-fiil gruplar›n›n en temel ifllevi, s›fat tamlamalar›n›n s›fat ögesi olmakt›r:

Gözleri köfleyi a¤›r a¤›r dönen tramvaya tak›lm›flt›.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Ruhumuzun en sanatkâr taraf› muhakkak ki sizin hülyan›zla beslenen taraft›r.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

O zaman aile reisleri, ailelerinde çiçek hastal›¤›na tutulmufl kimse olup olma-
d›¤›n› ö¤reniyor. 

(Emine Ifl›nsu)

Ancak s›fat-fiil gruplar›, s›fat tamlamalar›ndan baflka kelime gruplar› içinde de
görevli olarak bulunabilir:

Gö¤sünü gökyüzüne açm›fl gibiydi k›y›,
Ay sudan ç›km›fl gibi tertemiz, bembeyazd›... 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
→Buradaki iki edat grubunun da isim ögesi s›fat-fiil grubudur.

‹bn-i Bîbî’de, Aksarayî’de, Eflâkî’de adlar› bize kadar gelenlerin künyelerine
dikkat edilirse...

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)
→S›fat-fiil grubu, belirtili isim tamlamas›n›n tamlayan›d›r.

Afla¤›daki örneklerde s›fat-fiil gruplar›n› inceleyiniz.

Bana a¤u sunan kifli flehd ü fleker olsun afl› 
Gelsün kolay cümle ifli eli irer olsun ana 

(Yunus Emre Divan›)

Fakat o senin her fleyi bildi¤ini anlar. 
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)
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Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan S›fat-Fiil Gruplar› 

S›fat-Fiil Grubunun Özne Olarak Görev Yapmas› 
“Ay›pt›r!” diyenler var.

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Burada gizlenen, Türkçenin hangi s›rr›d›r?

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bilgisayar kütüphanede durur, orada çal›flmak isteyen istedi¤i kadar çal›fl›r.
(Emine Ifl›nsu)

As›l benim cinlerimi bafl›ma üflüfltüren o domuz k›zd›r.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Ayfle, kaç çobandan tehlikelidir,
Kendini atefle atan delidir. 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Cümle yarad›lm›fla bir göz ile bakmayan
fier’ün evliyâs›ysa hakîkatde âs›dur

(Yunus Emre Divan›)

Var› yok yo¤› var iden ol-durur
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

S›fat-Fiil Grubunun Nesne Olarak Görev Yapmas›
Çünkü na¤menin kadehi kendisine boflalt›lan› sonuna kadar sakl›yor.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Ak Topraklar’a ak›n edenleri toplayagörmüfl içinde, ota¤larca yi¤it.
(Emine Ifl›nsu)

Önümce kuyu kazan› Hak taht›na a¤dursun an› 
Ardumca tafllar atana güller nisar olsun ana 

(Yunus Emre Divan›)

Ana süt virüp bisledi on taya 
Kalan kull›k idenleri kim saya

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

S›fat-Fiil Grubunun Yer Tamlay›c›s› Olarak Görev Yapmas›
Hangi s›r onun efli¤ini atlayana bir alt›n elma gibi uzan›rd›?

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Neden flimdi onun günah›nda hiç bir taksirleri olmad›¤› halde ›st›rap duyan-
lara ac›m›yorsun?

(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Önümce kuyu kazan› Hak taht›na a¤dursun an› 
Ardumca tafllar atana güller nisâr olsun ana

(Yunus Emre Divan›)
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Miskin Yunus dünyâda güldü¤ini istemeyen 
A¤ladu¤um isteyene gözüm b›nar olsun ana

(Yunus Emre Divan›)

S›fat-Fiil Grubunun Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas› 
Bunlar ‹stanbul’un dar hayat›nda s›k›lanlard›.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

En çirkin merhamet hedefini flafl›rand›r.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

ZARF-F‹‹L GRUBU 
Zarf-fiil grubu; bir zarf-fiil ile onu anlam bak›m›ndan niteleyen, aç›klayan veya
tamamlayan kelimelerin bir araya gelmesiyle oluflan kelime grubudur. 

Bu kelime grubunu kavrayabilmek için zarf-fiil teriminin ne oldu¤unu iyi bil-
meliyiz. Bu grubun temel yap›s› olan zarf-fiiller “hareket hâli ifade eden fiil flekil-
leridir... Zarf-fiiller hareketi flahsa ve zamana ba¤lamadan bir hâl fleklinde ifade
eden fiil flekilleri oldu¤u için hüküm tafl›yan bitimli bir hareket de¤il hüküm tafl›-
yan çekimli fiil hareketine yard›mc› bir hareket ifade ederler... Anlam bak›m›ndan
s›fat-fiillerden çok farkl› olarak isim de¤il fiil olan kelimelerdir.” (Ergin, 1992: 338).
Zarf-fiil, fiile zarf-fiil ekleri denen (-ArAk, -mAdAn, -IncA, -Ip, -ken, -AlI, -A, -
DIkCA) birtak›m eklerin getirilmesiyle oluflur: dön-meden, es-erek, kofl-unca, din-
le-yip, koflar-ken, gid-eli, sus-tukça vb.

Bu grupta zarf-fiil olan kelime, grubun as›l ögesidir; bu sebeple grubun en son
kelimesidir. Zarf-fiilden önce gelen kelimeler ise yard›mc› ögelerdir. Bu yard›mc›
öge, bir kelime olabilece¤i gibi uzun bir kelime zinciri de olabilir. O hâlde bu gru-
bun as›l ögesi olan zarf-fiil, grubun yüklemi; onu niteleyen, aç›klayan yahut ta-
mamlayan kelimeler de bu kelime grubunun öznesi, nesnesi, zarf tümleci ve yer
tamlay›c›s›d›r. Zarf-fiil gruplar›; cümle yüklemini yer, zaman, hâl ve miktar bak›-
m›ndan aç›klar yahut niteler.

      kelime(ler)     +         zarf-fiil     = zarf-fiil grubu
Fiilin gerektirdi¤i fiil + -madan/-meden, 
ögeler: özne, nesne fiil + -arak/-erek, -a/-e
zarf tümleci, yer taml.       fiil + -›p/-ip/-up/-üp

fiil + -al›/-eli, -ken
fiil + -›nca/-ince/-unca/-ünce
fiil + -d›kça/-dikçe/-dukça/-dükçe
fiil + -t›kça/-tikçe/-tukça/-tükçe

sabah günefli ilk ›fl›klar›n› saçarken = zarf-fiil grubu
grubun grubun zarf-fiil
öznesi nesnesi          (grubun yüklemi)

son düflman askeri memleketten kovulmadan = zarf-fiil grubu
grubun grubun yer zarf-fiil
öznesi tamlay›c›s›        (grubun yüklemi)
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Zarf-fiil grubu: Bir zarf-fiil
ile onu anlam bak›m›ndan
niteleyen, aç›klayan veya
tamamlayan kelimelerden
oluflur.

Zarf-fiil ekleri:
-ArAk, -mAdAn, 

-IncA, -Ip, -ken,
-AlI, -A, -DIkCA



Ne yaman heriftir ki, ona Selmin’i ve aç adam›, bana da istakozu ve Alemda-
¤›’n›n tereva¤›n› unutturup ikimizi de a¤lat›r.

(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Hiçbir fley duyup hissetmeden o sözü söyledim size.
(Emine Ifl›nsu)

Senin yüzünle, tebessümünle ve s›ca¤›nla beslenerek yaflayabilece¤im.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Arkadafl, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana u¤urlar olsun.. Ayr›l›yor yolumuz! 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

ZARF-F‹‹L GRUBUNUN YAPISI 

Zarf-fiil grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

1. Zarf-fiil gruplar›, yarg› ifadesi tafl›maz; bundan dolay› da cümle olarak kabul
edilmez. Ancak zarf-fiiller de isim-fiil ve s›fat-fiiller gibi nesnelere ba¤l›d›r; fiilin ge-
rektirdi¤i ve fiilleri tamamlayan ögelerle (özne, nesne, yer tamlay›c›s›, zarf tümle-
ci) birlikte kullan›l›r:

O h›zla da¤lar›  Ferhat yar›nca → zarf-fiil grubu
zarf t. nesne özne       yüklem (zarf-fiil)

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Zarf-fiil grubunu tamamlayan ögelerin olmas›, onun cümle içerisinde tek ve müstakil bir
öge oldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez. Nitekim yukar›da ögeleri ortaya konan zarf-fiil grubu,
afla¤›daki cümlede bir zarf tümleci olarak görev yapmaktad›r:

O h›zla da¤lar› Ferhat yar›nca
zarf tümleci (zarf-fiil grubu)

Bafllam›fl akmaya çoban çeflmesi... → cümle
yüklem özne (Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

2. Zarf-fiil gruplar› yarg› bildirmedikleri için bünyesinde zarf-fiil grubu bulun-
duran cümleler, söz diziminde yap› bak›m›ndan birleflik de¤il basit cümle olarak
de¤erlendirilmelidir:

Sonra onun ölümünü haber al›nca yine buraya geldi.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→Bu cümlede “onun ölümünü haber al›nca” kelime grubu, bir zarf-fiil grubu-
dur. Bu grup bir yarg› bildirmedi¤i için bu cümle, yap› bak›m›ndan basit bir cüm-
ledir.

3. Zarf-fiil gruplar›nda grubun temel ögesi olan zarf-fiil, fliir veya konuflma di-
linde en sonda bulunmayabilir:

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
(Mehmet Akif Ersoy)
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Kendimi kapt›rarak tekerle¤in sesine,
Uzanm›fl›m, kalm›fl›m yayl›n›n fliltesine.

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Ufkumda bulutlar kümelerken kara baht›m, 
Ben her gönül ufkunda do¤an mavi sabaht›m.

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›) 

4. “-DI¤IndA, -DI¤IndAn” gibi hâl eki ile çekime girmifl baz› s›fat-fiiller, ifllev iti-
bar›yla zarf-fiil durumunda olduklar›ndan zarf-fiil grubu oluflturabilir:

Onu her gördü¤ünde içi ac›yordu.

K›rlar Tepesi’ne ç›k›p yukar›dan seyredildi¤inde... / ... evden ç›kt›¤›nda...
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

5. “-r ... -mAz, -dI mI, -dI...-AlI” yap›lar› da ifllev bak›m›ndan zarf-fiil eklerinden
farks›zd›r ve zarf-fiil gruplar› oluflturabilir:

Onu görür görmez ani bir arzuya kap›ld›.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Bu adlar› bir kere ö¤rendiniz mi art›k unutamazs›n›z.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Ben beni bildim bileli...
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

6. Tarihî metinlerde “-IcAk, -UbAn, -UbAnI, -UbAnIn, -mAdIn, -I, -dUkdA, -IcA-
gAz, -IcAgIz, - AlIdAn” zarf-fiil ekleri de zarf-fiil grubu oluflturmufltur:

Uflbu düzgün düzdiler yolca gidü
And içdiler kamu kavlin berkidü

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Er ton›n› geyübeni to¤ru yola gelmezise 
Ç›karsun ol ton›n yoksa noksan irer tondan ana 

(Yunus Emre Divan›)

Biz kimse dinine hilâf dimezüz 
Din tamâm ol›cak to¤ar mahabbet

(Yunus Emre Divan›)

Kimesne tuymad›n ko git bu yiri
Kim olmaya özün zindân esîri

(Mehmed, Iflknâme) 

Sarâyun yapd› kapus›n ba¤lad›
Yûsuf an› göricegez a¤lad› 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Dost ›flka ulaflal›dan dünya âh›ret bir old› 
Ezel ebed sorar›san dünile bugündür bana

(Yunus Emre Divan›)
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7. Zarf-fiil grubunun yüklemini niteleyen, aç›klayan veya tamamlayan kelime-
ler yani ögeler bir kelime grubu olabilir:

... bütün bu serveti teker teker yazamayaca¤›n› anlay›nca...
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→Bu zarf-fiil grubunda “(onun) bütün bu serveti teker teker yazamayaca¤›”,
tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubu; “bütün bu servet” s›fat tamlamas›, “teker teker”
tekrar grubu, “yazama-” olumsuz birleflik fiildir.

Hasibe titreyen elleriyle ablam›n ayaklar›n› kurularken...
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

→Bu zarf-fiil grubunda “titreyen eller” s›fat tamlamas›, “(onun) titreyen elleri”,
tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubu; “titreyen elleriyle” edat grubu, “ablam›n ayak-
lar›” belirtili isim tamlamas›d›r.

8. Zarf-fiil gruplar›nda vurgu, zarf-fiilden önceki öge üzerindedir:

Ferhat kahveyi almak için elini uzat›rken durdu.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Konu sevgi ve biraz da talep olunca... a, evet utan›yor, allar içinde!
(Emine Ifl›nsu)

ZARF-F‹‹L GRUBUNUN ‹fiLEVLER‹ 

Zarf-fiil grubunun ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örnekleri-
ni çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan 
Zarf-Fiil Gruplar› 
Yukar›da belirtildi¤i üzere di¤er kelime gruplar›, zarf-fiil gruplar› içinde görev ala-
bilmektedir. Ancak zarf-fiil grubu di¤er kelime gruplar› içinde çok az yer al›r ve
zarf ifllevini görür.

Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Zarf-Fiil Gruplar› 
Zarf-fiil gruplar›, cümlede sadece zarf tümleci olarak görev yapar:

Zarf-Fiil Grubunun Zarf Tümleci Olarak Görev Yapmas› 
Ses bir kartal gibi süzülüp yükseldikçe ruhumuzu da beraberinde sürüklüyor.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Gülter hâlâ bafl›n› uzat›p d›flar›ya bak›yor, gülüyordu.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Zeki, fluna buna gülücük da¤›t›rken içinden taa içinden politikac›lar›n iflinin
ne kadar zor oldu¤unu takdir ediyordu.

(Emine Ifl›nsu)
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Âdem yarad›lmad›n can kal›ba girmedin
fieytan la’net almad›n arfl-›d› seyran bana

(Yunus Emre Divan›)

Bunlara erince ufl k›ldum beyân
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Bun› fikr idüp fursat›n gözledi 
Atas› izin dâyimâ izledi

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Afla¤›daki örneklerde zarf-fiil gruplar›n› inceleyiniz.

Çü tahta ç›kup virdi ol ‘adl ü dâd 
Halây›k an› görüben old› flâd 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Alt kat sofaya giden dar ve uzun koridorda, pardösüsünü ve flapkas›n› ç›karmadan yürüdü.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)
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‹sim-fiil grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

‹sim-fiil grubu, bir isim-fiil ile onu anlamca ta-
mamlayan veya niteleyen kelimelerin bir araya
gelmeleriyle oluflan kelime grubudur. 
Bu grubun temel yap›s› olan isim-fiil, fiillere
“-mAk, -mA ve -Ifl” eklerinden birinin gelmesiyle
ortaya ç›kan gramer yap›s›d›r. Bu eklerden -mAk,
fiillerin hareket isimlerini yapar. -mA ve -Ifl ekle-
ri ise fiillerin ifl isimlerini yapar ve kal›plaflarak
yeni, kal›c› isimler türetmeye çok elverifllidir. Bu
üç eke isim-fiil ekinden baflka “mastar eki” de
denmektedir. Bu durumda fiillerin adlar›n›, daha
do¤rusu yap›lan hareketin veya gerçekleflen eyle-
min ad›n›, ald›¤› birtak›m eklerin vas›tas›yla bildi-
ren türemifl kelimelere “isim-fiil” ad›n› veriyoruz.
Bu kelime grubunda grubun as›l ögesi olan isim-fi-
il en sonda, yard›mc› öge olan kelimeler ise isim-
fiilin önünde bulunur. Bu durumda grubun yükle-
mi, isim-fiil olur; di¤er kelimeler ise isim-fiilin öz-
nesi, nesnesi, zarf tümleci ve yer tamlay›c›s› olur.
‹sim-fiil gruplar›, yarg› ifadesi tafl›maz; bundan
dolay› da cümle olarak kabul edilmez. Ancak
isim-fiiller, bir tür fiil ismi olduklar› için nesnele-
re ba¤l›d›r ve fiilin gerektirdi¤i ve fiilleri tamam-
layan ögelerle (özne, nesne, yer tamlay›c›s›, zarf
tümleci) kullan›l›r. ‹sim-fiil gruplar› yarg› bildir-
medikleri için bünyesinde isim-fiil grubu bulun-
duran cümleler söz diziminde yap› bak›m›ndan
birleflik de¤il basit cümle olarak de¤erlendirilme-
lidir. ‹sim-fiil gruplar›nda grubun temel ögesi
olan isim-fiil, fliir veya konuflma dilinde en son-
da bulunmayabilir. Tarihî metinlerde görülen bir
isim-fiil eki de “-makl›k/-meklik”tir (deliye pend

k›lmakl›k gibi.).

‹sim-fiil grubunun ifllevlerini kavrayarak metin-

lerdeki örneklerini çözümlemek

• ‹sim-fiil grubu, baflka bir kelime grubunun ögesi
olabilir.

• ‹sim-fiil grubu, cümlede farkl› görevlerde kulla-
n›labilir.

S›fat-fiil grubunun yap› özelliklerini aç›klamak
S›fat-fiil grubu bir s›fat-fiil ile onu anlam bak›-
m›ndan niteleyen, aç›klayan veya tamamlayan
kelimelerin bir araya gelmesiyle oluflan kelime
grubudur. 
Bu grubun temel yap›s› olan s›fat-fiiller “zaman
ve hareket ifadesi tafl›yarak nesneleri karfl›layan
fiil flekilleridir. As›l fonksiyonlar› geçici hareket
isimleri yapmakt›r. Fakat gerekince bir yandan
yap›m eki gibi kal›c› isimler yapabilmekte, öte
yandan arkas›na flah›s ekleri alarak fiil çekimini
kuran flekil ve zaman eki durumunda geçmekte-
dir. S›fat-fiil, fiile “s›fat-fiil ekleri” denen birtak›m
eklerin (-An, -mIfl, -r/-Ar, -mAz, -mIfl, -DIk,
-AcAk, -AsI) getirilmesiyle oluflur.
Bu grupta s›fat-fiil olan kelime, grubun as›l öge-
sidir. Bu sebeple grubun en son kelimesidir. S›-
fat-fiilden önce gelen kelimeler ise yard›mc› öge-
lerdir. Bu yard›mc› öge bir kelime olabilece¤i gi-
bi uzun bir kelime zinciri de olabilir. O hâlde bu
grubun as›l ögesi olan s›fat-fiil, grubun yüklemi;
onu niteleyen, aç›klayan yahut tamamlayan keli-
meler de bu kelime grubunun öznesi, nesnesi,
zarf tümleci ve yer tamlay›c›s›d›r. Ancak isim-fiil
grubunda oldu¤u gibi s›fat-fiil grubunda da özne
az bulunur ve iyelik ekli olur.
S›fat-fiil gruplar› yarg› ifadesi tafl›maz; bundan
dolay› da cümle olarak kabul edilmez. Ancak s›-
fat-fiiller de isim-fiiller gibi nesnelere ba¤l›d›r; fii-
lin gerektirdi¤i ve fiilleri tamamlayan ögelerle
(özne, nesne, yer tamlay›c›s›, zarf tümleci) birlik-
te kullan›l›r. S›fat-fiil gruplar› yarg› bildirmedikle-
ri için bünyesinde s›fat-fiil grubu bulunduran
cümleler söz diziminde yap› bak›m›ndan birleflik
de¤il basit cümle olarak de¤erlendirilmelidir. S›-
fat-fiil gruplar›nda grubun temel ögesi olan s›fat-
fiil, fliir veya konuflma dilinde bazen en sonda
bulunmayabilir. Türkçede s›fat-fiil grubu kal›b›y-
la birçok birleflik kelime türetilmifltir.

S›fat-fiil grubunun ifllevlerini kavrayarak metin-
lerdeki örneklerini çözümlemek

• S›fat-fiil gruplar›n›n en temel ifllevi, s›fat tamla-
malar›n›n s›fat ögesi olmakt›r.

• S›fat-fiil gruplar›, baflka bir kelime grubunun öge-
si olabilir.

• S›fat-fiil gruplar›, cümlede farkl› görevlerde kul-
lan›labilir.

Özet
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Zarf-fiil grubunun yap› özelliklerini aç›klamak

Zarf-fiil grubu bir zarf-fiil ile onu anlam bak›m›n-
dan niteleyen, aç›klayan veya tamamlayan kelime-
lerin bir araya gelmesiyle oluflan kelime grubudur.
Bu grubun temel yap›s› olan zarf-fiiller, hareket
hâli ifade eden fiil flekilleridir. Zarf-fiiller, hare-
keti flahsa ve zamana ba¤lamadan bir hâl fleklin-
de ifade eden fiil flekilleri oldu¤u için hüküm ta-
fl›yan bitimli bir hareket de¤il hüküm tafl›yan çe-
kimli fiil hareketine yard›mc› bir hareket ifade
eder. Anlam bak›m›ndan s›fat-fiillerden çok fark-
l› olarak isim de¤il fiil olan kelimelerdir. Zarf-fiil,
fiile “zarf-fiil ekleri” denen (-ArAk, -mAdAn, -In
-cA, -Ip, -ken, -AlI, -A, -DIkCA) birtak›m eklerin
getirilmesiyle oluflur.
Bu grupta zarf-fiil olan kelime, grubun as›l öge-
sidir. Bu sebeple grubun en son kelimesidir. Zarf-
fiilden önce gelen kelimeler ise yard›mc› ögeler-
dir. Bu yard›mc› öge, bir kelime olabilece¤i gibi
uzun bir kelime zinciri de olabilir. O hâlde bu
grubun as›l ögesi olan zarf-fiil, grubun yüklemi;
onu niteleyen, aç›klayan yahut tamamlayan keli-
meler de bu kelime grubunun öznesi, nesnesi,
zarf tümleci ve yer tamlay›c›s›d›r. Zarf-fiil grupla-
r›; cümle yüklemini yer, zaman, hâl ve miktar
bak›m›ndan aç›klar yahut niteler.
Zarf-fiil gruplar› yarg› ifadesi tafl›maz; bundan
dolay› da cümle olarak kabul edilmez. Ancak
zarf-fiiller de isim-fiil ve s›fat-fiiller gibi nesnele-
re ba¤l›d›r; fiilin gerektirdi¤i ve fiilleri tamamla-
yan ögelerle (özne, nesne, yer tamlay›c›s›, zarf
tümleci) birlikte kullan›l›r. Zarf-fiil gruplar› yarg›
bildirmedikleri için bünyesinde zarf-fiil grubu
bulunduran cümleler, söz diziminde yap› bak›-
m›ndan birleflik de¤il basit cümle olarak de¤er-
lendirilmelidir. Zarf-fiil gruplar›nda grubun temel
ögesi olan zarf-fiil, fliir veya konuflma dilinde en
sonda bulunmayabilir.
“-DI¤IndA, -DI¤IndAn” gibi hâl eki ile çekime
girmifl baz› s›fat-fiiller, ifllev itibar›yla zarf-fiil du-
rumunda olduklar›ndan zarf-fiil grubu olufltura-
bilir. “-r ... -mAz, -dI mI, -d›...-AlI” yap›lar› da ifl-
lev bak›m›ndan zarf-fiil eklerinden farks›zd›r ve
zarf-fiil gruplar› oluflturabilir. Tarihî metinlerde
“-IcAk, -UbAn, -UbAnI, -UbAnIn, -mAdIn, -I,
-dUkdA, -IcAgAz, -IcAgIz, - AlIdAn” zarf-fiil ek-
leri de zarf-fiil grubu oluflturmufltur.

Zarf-fiil grubunun yüklemini niteleyen, aç›kla-
yan veya tamamlayan kelimeler, yani ögeler bir
kelime grubu olabilir.

Zarf-fiil grubunun ifllevlerini kavrayarak metin-

lerdeki örneklerini çözümlemek

• Di¤er kelime gruplar› zarf-fiil gruplar› içinde gö-
rev alabilmektedir; ancak zarf-fiil grubu, di¤er
kelime gruplar› içinde çok az yer al›r ve zarf
ifllevini görür.

• Zarf-fiil gruplar›, cümlede zarf tümleci olarak gö-
rev yapar.
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1. Afla¤›dakilerin hangisinde isim-fiil grubu, isim tam-
lamas›n›n tamlanan ögesi durumundad›r?

a. Her gün saatlerce çal›flman›n mükâfat›
b. Ankara’dan ‹stanbul’a dönüfl heyecan›
c. Ali’nin arkadafl›yla buluflmas›
d. Tramvay yolundan geçiflin riski
e. Vatan› ilelebet muhafaza ve müdafaa etme görevi

2. Afla¤›daki kelime gruplar›ndan hangisi di¤erlerin-
den farkl›d›r?

a. Her gün seni düflünmeden
b. Saat on ikiyi gösterince
c. Bin atl› yedi koldan at›l›rken
d. Mehlika Sultan’a âfl›k olan
e. Onun yar›n gelece¤ini düflündükçe

3. Afla¤›daki kelime gruplar›ndan hangisi di¤erlerinden
farkl›d›r?

a. Televizyondaki reklamlara dal›p (onu unuttu)
b. Bu yönleriyle eli öpülesi (bir kad›nd›)
c. Sürekli birbirleriyle sürtüflen (çocuklar)
d. Her vesileyle gözlerini benden kaç›r›r (olmufltu)
e. Okul dönüflünde kafeye u¤rayacak (oldu, vaz-

geçti)

4. Afla¤›daki isim-fiil gruplar›n›n hangisinde, bir isim
tamlamas› ve bir de s›fat tamlamas› bulunmaktad›r?

a. Hemen okuldan geri dönme
b. Irmakta her gün bal›k tutmak
c. Onu kaybetme korkusunu bu yasl› gönülde his-

sedifl
d. Delirmifl kimselere daima nasihat etmek
e. Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet mu-

hafaza ve müdafaa etmek

5. S›fat-fiil ekleri kal›plaflarak bazen türetme eki iflle-
vinde kullan›labilir. Afla¤›dakilerin hangisinde buna ay-
k›r› bir örnek vard›r?

a. yakacak
b. geçmifl
c. biçerdöver
d. roketatar
e. yürüyen

6. Afla¤›daki kelime gruplar›n›n hangisinde s›fat-fiil
grubu farkl› bir görev yapmaktad›r?

a. ‹dealleri için yaflayan insan
b. Sürekli yalan söyleyenlerin sonu
c. Etkisi hep devam edecek olan kâbus günleri
d. Kendisinden baflka kimseyi sevmemifl kad›n
e. Büyüklerinin sözlerini hiç dinlemeyen çocuk

7. Afla¤›dakilerden hangisi bir zarf-fiil grubudur?
a. Onun bu sözlerini hiç unutamayaca¤›n› anlaya-

rak
b. Leylâ’n›n gözlerine bakarken hissetti¤i duygular
c. Karfl›dan a¤layarak gelen genç anketçi
d. Kahveyi almak için elini uzat›rken duran
e. Sevdi¤inin aflk›n› daima içinde hissetmek

8. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde isim-fiil grubu, nes-
ne görevindedir?

a. Befliktafl yenilgisinden sonra bu kadar rahat ko-
nuflabilmek epeyce bir mesele.

b. On bir y›ldan beri haftan›n her sal› akflam›nda
çay içmeye Sevdalara giderlerdi.

c. Üçüncü tehlike, düzensiz beslenmektir.
d. Derhâl onun bu teklifini reddetmeyi düflündü.
e. Sevgili dostunu kaybetmekti korkusu.

9. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde s›fat-fiil grubu, yer
tamlay›c›s› görevindedir?

a. Beni as›l k›zd›ran, anneniz de¤il day›n›zd›r.
b. Fakülte koridorlar›nda koflturanlara hayk›rd›.
c. Müjde’nin sözüne uyarak bana iftira edenleri hiç

unutmayaca¤›m.
d. Arkamdan dolap çevirenleri çok iyi biliyorum.
e. Bire on veren, baflka hangi yat›r›md›r?

10. Bir cümlede zarf-fiil gruplar› hangi öge olarak gö-
rev yapar?

a. Özne
b. Nesne
c. Zarf tümleci
d. Yer tamlay›c›s›
e. Yüklem

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan ‹sim-Fiil Gruplar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

2. d Yan›t›n›z farkl›ysa “S›fat-Fiil Grubunun Yap›s›”
ve “Zarf-Fiil Grubunun Yap›s›” bölümlerini tek-
rar inceleyin.

3. a Yan›t›n›z farkl›ysa “S›fat-Fiil Grubunun Yap›s›”
ve “Zarf-Fiil Grubunun Yap›s›” bölümlerini tek-
rar inceleyin. 

4. c Yan›t›n›z farkl›ysa “‹sim-Fiil Grubunun Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

5. e Yan›t›n›z farkl›ysa “S›fat-Fiil Grubunun Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

6. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Di¤er Kelime Gruplar›nda
Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan S›fat-Fiil Gruplar›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

7. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Zarf-Fiil Grubunun Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

8. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›-
m›ndan ‹sim-Fiil Gruplar›” bölümünü tekrar in-
celeyin.

9. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›-
m›ndan S›fat-Fiil Gruplar›” bölümünü tekrar in-
celeyin.

10. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›-
m›ndan Zarf-Fiil Gruplar›” bölümünü tekrar in-
celeyin.

S›ra Sizde 1

Futbol a¤›r spor, iyi beslenmek gerek. (Özne)
Sizleri o kadar yaln›z b›rakmak istemem. (Nesne)
Burada tecrübesi olan bir kad›n gibi konuflma¤a mu-
vaffak olmufltu. (Yer tamlay›c›s›)
Çehre; yüz, surat demektir. (Yüklem ismi)

S›ra Sizde 2

Bana a¤u sunan kifli flehd ü fleker olsun afl› 
Gelsün kolay cümle ifli eli irer olsun ana 
→ S›fat-fiil grubu, birleflik fiilin isim ögesidir.
Fakat o senin her fleyi bildi¤ini anlar. 
→ S›fat-fiil grubu, iyelik grubunun tamlanan›d›r.

S›ra Sizde 3

Çü tahta ç›kup virdi ol ‘adl ü dâd 
Halây›k an› görüben old› flâd 
Alt kat sofaya giden dar ve uzun koridorda, pardösüsü-
nü ve flapkas›n› ç›karmadan yürüdü.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Birleflik fiillerin yap› özelliklerini aç›klayabilecek,
Birleflik fiillerin ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümleye-
bilecek,
K›saltma gruplar›n›n yap› özelliklerini aç›klayabilecek, 
K›saltma gruplar›n›n ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini çözümle-
yebileceksiniz.

‹çerik Haritas›

• Birleflik fiil
• Yard›mc› fiil
• Tasvir fiili
• ‹snat grubu
• Bulunma grubu
• Yaklaflma grubu

• Uzaklaflma grubu
• Yükleme grubu
• Vas›ta grubu
• ‹lgi grubu
• Eflitlik grubu

Anahtar Kavramlar

Amaçlar›m›z

N
N

N
N

Türkçe Cümle Bilgisi-I

• B‹RLEfi‹K F‹‹LLER
• B‹RLEfi‹K F‹‹LLER‹N YAPISI
• B‹RLEfi‹K F‹‹LLER‹N ‹fiLEVLER‹
• KISALTMA GRUPLARI
• KISALTMA GRUPLARININ

YAPISI
• KISALTMA GRUPLARININ

‹fiLEVLER‹

7
TÜRKÇE CÜMLE B‹LG‹S‹-I

Türkçede Kelime
Gruplar›n›n Yap›s› ve
Kullan›l›fl Biçimleri: 
Birleflik Fiiller 
K›saltma Gruplar›



B‹RLEfi‹K F‹‹LLER (B‹RLEfi‹K F‹‹L GRUBU)
Birleflik fiil, isim veya fiil cinsinden bir kelimenin bir yard›mc› fiil ile bir araya gel-
mesiyle oluflan kelime grubudur. Grupta iki öge vard›r: ‹sim veya fiil ögeleri ve
yard›mc› fiil. ‹sim ögesi ile yard›mc› fiil eksiz bir araya gelirken fiil ögesi ile yard›m-
c› fiillerin birleflmelerinde araya zarf-fiil ekleri getirilir. Birleflik fiillerde grubun an-
lam›, isim ya da ana fiilin üzerindedir. Yard›mc› fiil; ya kendisinden önce gelen is-
me fiil ifllevini kazand›r›r ya da yine kendisinden önce gelen ana fiilin anlam›na ye-
terlilik, süreklilik, çabukluk, kolayl›k, deneme ve yaklaflma fonksiyonu yükler.

Birleflik fiillerde grubu oluflturan ögeler; as›l anlamlar›ndan az veya çok farkl›,
yeni bir anlam ifade etmek üzere bir araya gelir. ‹ster bir isim ile fiil ögesinden is-
terse bir fiille baflka bir fiilin birleflmesinden meydana gelmifl olsun birleflik fiiller-
de de anlamca bir kaynaflma söz konusudur ve bunlar tek bir kavram› karfl›lar. Ha-
reket ve olufl ifade eden kavramlar› karfl›lamak için nas›l basit ve türemifl fiillerden
yararlan›yorsak birleflik fiillerden de ayn› flekilde yararlan›r›z. Basit ve türemifl fiil-
lerle birleflik fiiller aras›nda ifade ve anlat›m bak›m›ndan fark yoktur. Fark, sadece
yap›l›fllar› bak›m›ndand›r:

hasta olmak → hastalanmak
yavru yapmak → yavrulamak
iyi olmak → iyileflmek
kötü olmak → kötüleflmek
etki etmek → etkilemek
ya¤ma etmek → ya¤malamak gibi.

Ancak bu örneklere bakarak her birleflik fiilin anlam bak›m›ndan türemifl bir fi-
il ile karfl›lanaca¤› hükmünü ç›karmak da mümkün de¤ildir. Birleflik fiiller de bir-
leflik isimler gibi kelime gruplar›ndan olduklar›ndan belli kal›plar hâlinde bulunur
(Özkan, 2009: 270). ‹sim ve fiil ögeleri ile kullan›lan yard›mc› fiiller birbirlerinden
farkl›d›r.

Türkçede Kelime Gruplar›n›n Yap›s›
ve Kullan›l›fl Biçimleri:
• Birleflik Fiiller
• K›saltma Gruplar›

Birleflik fiil: ‹sim veya fiil
cinsinden bir kelimenin bir
yard›mc› fiil ile bir araya
gelmesiyle oluflur.



B‹RLEfi‹K F‹‹LLER‹N YAPISI

Birleflik fiillerin yap› özelliklerini aç›klamak

‹sim + Yard›mc› Fiil Kal›b›nda Kurulan Birleflik Fiiller
Bu kal›pta kurulmufl birleflik fiillerde bir isim ögesi ile “et-, eyle-, yap-, k›l-, ol-, bu-
lun-” yard›mc› fiilleri bir araya gelir. Bu yard›mc› fiillerden “et-, eyle-, yap-, k›l-” ge-
çiflli fiiller yaparken “ol- ve bulun-” geçiflsiz fiiller meydana getirir. 

isim +     yard›mc› fiil = birleflik fiil
__________ ____________
kelime veya et-, eyle-, yap-,
kelime grubu      k›l-, ol-, bulun-

terk et-
dua eyle-
yemek yap-
namaz k›l-
tahminde bulun-

‹çlerinde intihar edenler var.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Bu kabiliyetleri hayatta üstün k›lacak bir dünyay› aramal›y›z.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Emin ol, batmayaca¤›na, selamete ç›kaca¤›na emin ol.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Asl›n› cümle beyân eyleyeyin
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

1. ‹sim ögesi, tek bir isim olabilece¤i gibi bir s›fat-fiil de olabilir:

olmaz ol-
gelecek ol-
yapm›fl bulun-
geçmifl ol-
u¤rafl›r ol-

Ve gönlüm koflmaz oldu mâcerâlar ard›nda... 
Sular›m coflmam›fl olsayd› hayât uykuydu...

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Bir kere düflünmeye bafllayacak olursa...
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

2. ‹sim ögesi, Türkçe veya yabanc› kökenli bir kelime olabilir:

yard›m et-, uzun et-, deli ol-, kul ol-, göç eyle- birleflik fiillerinin isim ögeleri;
Türkçe kökenlidir ve ayr› yaz›l›r.

‹sim ögesi yabanc› kökenli bir kelime olan birleflik fiillerden hece yap›lar› Türk-
çenin hece yap›s›na uyanlar ayr› yaz›l›r:
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tasdik et- beyan eyle- fena ol-
sentez yap- mecbur k›l- ilan et- 
banyo yap- tamir et- depo et-
rötar yap- demode ol- 
Sonlar›nda Türkçede kullan›lmayan çift ünsüz bulunup da bunlar aras›nda bir

ünlü türeyerek hece yap›s› de¤iflmifl olan yabanc› kelimeler, ünlü ile bafllayan “et-,
eyle-, ol-” yard›mc› fiilleriyle birlefltiklerinde as›llar›na döner ve bu yap›daki birle-
flik fiiller bitiflik yaz›l›r:

Bununla birlikte bu kural›n ak›l et-, zehir ol-, feyiz al-, hak et- gibi baz› istisna-
lar› vard›r.

Tek heceli yabanc› kelimelerden sonra, çift ünsüzlü olan ve Türkçede kullan›-
l›rken ünsüzlerden birini düflüren bu yap›daki kelimeler; “et-, eyle-, ol-” fiilleriyle
birleflti¤inde düflen ünsüz yeniden ortaya ç›kar ve yard›mc› fiille bitiflik yaz›l›r:

Bu konuda daha genifl bilgiyi afla¤›daki kitapta bulabilirsiniz: 
Özkan, Mustafa (2009). Türkiye Türkçesi - Ses ve Yaz›m Bilgisi, ‹stanbul: Filiz Kitabevi.

Kelimenin asl› Türkçede kullan›l›fl› Yard›mc› fiille birlikte kullan›l›fl›

add - addet-

aff af affet-, affeyle-, affol-

redd ret reddet-

hiss his hisset-

zamm zam zammol-

hall hal hallol-

zann zan zannet-

zemm zem zemmeyle-

Kelimenin asl›
Türkçede yal›n 

kullan›l›fl›

Yard›mc› fiille birlikte

kullan›l›fl›

ahd ahit ahdet-

aks akis akset-

atf at›f atfet-

azl azil azlet-

azm azim azmet-

bahs bahis bahset-

cebr cebir cebret-

devr devir devret-

emr emir emret-

hükm hüküm hükmet-

kahr kah›r kahrol-

medh medih methet-

kayb kay›p kaybol-

flükr flükür flükreyle-

zulm zulüm zulmeyle-
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3. “‹sim + yard›mc› fiil” kal›b›nda kurulan birleflik fiillerden baz›lar› “et-, eyle-,
yap-, k›l-, ol-, bulun-” yard›mc› fiillerinin d›fl›ndaki baz› fiillerle kurulur. “‹sim +
yard›mc› fiil” kuruluflundaki bu birleflik fiilleri oluflturan fiil ögesi ise aslen ana fiil
oldu¤u hâlde bazen yard›mc› fiil ifllevinde kullan›lan bir fiil olmaktad›r (bul-, ver-,
kal-, düfl-, kofl-, ç›k-, at-, baflla-, sür-, gel-, bak- vb.). Bunlara “geçici yard›mc› fiil-
ler” ad›n› verebiliriz. 

‹sim + geçici yard›mc› fiil = Birleflik fiil

ifl gör-, flart kofl-, gönlünü al-, cevap ver-, tad›na bak-, yolda kal-, ç›¤r›ndan ç›k,
oyuna gel-, dilini tut-, can› ç›k-, koflmaya baflla- vb.

Bu flekilde geçici yard›mc› fiillerle kurulan birleflik fiillerin bir k›sm›nda anlam-
ca kaynaflma da meydana gelebilir: para ye-, buz tut-, göz boya- gibi. Ancak so-
nuçta bu flekilde kurulan birleflik fiiller de “isim + yard›mc› fiille kurulan birleflik fi-
il” kal›b›nda kabul edilmelidir.

Gerek “isim + ana yard›mc› fiil” gerekse “isim + geçici yard›mc› fiil” yap›s›nda ku-
rulmufl birleflik fiillerde gerekse de anlamca kaynaflma meydana gelmifl birleflik fiil-
lerde isim ögesi: 

• Zarf durumunda (ileri sür-, karfl› koy-, elde et-, eksik ol-, göç et-, yan bak-, kar-
fl› gel-, geri gel-, ayr› düfl-, bofl ver-, geçmifl ol-, geri kal-, denk gel- vb.), 

• Özne durumunda (ya¤mur ya¤-, gözü karar-, toz kalk-, bafl dön-, dili tutul-,
dili sürç-, sabr› tüken-, kan gel-, keyfi kaç-, kafas› at-, gözü tut-, ad› ç›k-, kan› kay-
na- vb.),

• Nesne durumunda (can at-, bafl kald›r-, boyun e¤-, el aç-, ant iç-, yaz› yaz-,
söz söyle-, nallar› dik-, bafl›n› ez-, yard›m et-, yol al-, yol ver-, kulak ver-, yaz› yaz-,
suç iflle-, tad›n› kaç›r-, göç et- vb.), 

• Yönelme, bulunma ve uzaklaflma hâlinde (aya¤a kalk-, vurmaya baflla-, gö-
ze bat-, göze gir-, göze gel-, yüre¤ine in-, oyuna gel-, bafla ç›k-, yolda kal-, darda
kal-, sözünde dur-, bafltan sav-, gözden düfl-, elden ç›kar-, burnundan gel-, ç›¤›-
r›ndan ç›k- vb.) bulunabilir (Özkan, 2009: 271-273).

Fakat korkular›na hak veriyorum.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Sonra art›k akflama kadar pikni¤in keyfini ç›kard›m, hatta Ayfle ile bile kaç ke-
re konufltum, güzel sesine övgüler düzdüm. 

(Emine Ifl›nsu)

Buna mukabil Bizans hem kendi politikas› hem de asr›n örfü icab› kendine
baflvuranlar›n hiçbirini geri çevirmiyordu.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Kirpi¤ine sürme çek,
K›na yak parma¤›na.

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Âfl›k olan miskin olur Hak yol›na teslim olur
Her ne dirsen boyun tutar çâre yok gönül y›kma¤a 

(Yunus Emre Divan›)
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Kim kazdu¤›n› eydem an› size
Vir salavât, tut kulak uflbu söze 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Gönül ba¤lad› kamu flöyle kim var 
Açalar bu rumûz içinde esrâr 

(Mehmed, Iflknâme)

Fiil + Zarf-Fiil Eki + Tasvir Fiili (Yard›mc› Fiil) Kal›b›nda
Kurulan Birleflik Fiiller
Bir fiil ile “bil-, ver-, yaz-, dur-, gel-, git-, kal-, koy-, gör-” yard›mc› / tasvir fiillerin-
den birinin -A, -I veya -Ip zarf-fiil eklerinin yard›m›yla birleflmesi sonucu ortaya ç›-
kan yap›lar da birleflik fiil grubunu oluflturur. 

Bu birleflmede yard›mc› fiiller; ana fiilin anlatt›¤› k›l›fl ve oluflu tasvir eden ve
onun nas›l, ne flekilde oldu¤unu veya yap›ld›¤›n› belirten fiillerdir. Bu fiiller; asl›nda
esas fiil olduklar› hâlde anlam kaymas›na u¤rayarak hem sözlük anlam›ndan ayr› bir
anlam kazanm›fl hem de esas fiile ayr› bir anlam inceli¤i katan yard›mc› fiil durumu-
na geçmifllerdir (Özkan-Sevinçli, 2009: 66). Bu tasvir fiillerinden “bil-” yeterlilik,
“ver-” tezlik, “yaz-” yaklaflma; “dur-, koy-, git-, kal-, gör- ve gel-” filleri ise süreklilik
bildirir. -Ip zarf-fiil ekiyle birleflik fiil oluflturan fiillere ise “yar› tasvir fiilleri” denir.

fiil +    zarf-fiil eki + tasvir fiili = birleflik fiil
__________ ____________ ____________

-a/-e, -›/-i, bil-, ver-, yaz-,
-u/-ü, -›p/-ip dur-, gel-, git-,
-up/-üp kal-, koy-, gör-

kofl + a + bil-
söyley + i + ver-
anlat + a + dur-
anlat›l + a + gel-
düfl + e + yaz-
çek + ip + git-

Umumun hayreti beni utanc›mdan öldürebilir.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

“Ben bir hiçim” diye zaaf›n› itiraf ediveriyor.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

El-Basan›n gülen gözleri gülmez oluyor, dik duran omuzu düflekoyuyor. 
(Emine Ifl›nsu)

Günde yir gök gidedurur konflun sefer idedurur 
Ecel bir bir yudadurur bu dünyeye ma¤rûr nedür 

(Yunus Emre Divan›)

Zinnure çekifltirip durmasa kim bilir daha ne kadar kalaca¤›m.
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)
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1. Birleflik fiillerin fiil ögesi, baflka bir birleflik fiil olabilir: 

yard›m ed + e + bil- → fiil + zarf-fiil + tasvir fiili kal›b›nda kurulmufl birleflik fiil
birleflik fiil

hasta ol + u + ver- → fiil + zarf-fiil + tasvir fiili kal›b›nda kurulmufl birleflik fiil
birleflik fiil

“Ben bir hiçim” diye zaaf›n› itiraf ediveriyor.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Baflkalar›n›n bu hâlini anlamas›n› arzu etmekten vazgeçebiliyordu.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

2. Bu yap›daki birleflik fiillerden -a/-e, -›/-i, -u/-ü zarf-fiil eki ile kurulanlar› bi-
tiflik yaz›l›rken -›p/-ip, -up/-üp zarf-fiil ekiyle kurulanlar› ayr› yaz›l›r:

yazabil-, yap›ver-, bakakal-, düfleyaz- vb.

sürüp git-, bak›p dur-, at›p tut-, silip süpür- vb.

3. “‹sim + yard›mc› fiil” kal›b›ndaki birleflik fiillerde vurgu, isim ögesi üzerinde
olur: yard›m et-, nazar k›l-, karfl› gel-, sarhofl ol- vb.

“Fiil + zarf-fiil eki + tasvir fiili” kal›b›ndaki birleflik fiillerde de vurgu zarf-fiil ek-
li birinci öge üzerindedir: yaz›ver-, kofladur-, yan›p yak›l-, bakakal- vb.

4. Tasvir fiilleri ile esas fiillerin aras›na gelen zarf-fiil ekleri flu flekilde gösterilebilir:
Yeterlilik fiillerinden önce: -a/-e → koflabil-, yazabil-, gelebil-, dönebil- vb.
Süreklilik fiillerinden önce: -a/-e → gidedur-, flaflakal-, sevinedur-, süregel- vb.
Tezlik fiillerinden önce: -›/-i, -u/-ü → geliver-, yaz›ver-, kofluver-, örtüver- vb.
Yaklaflma fiillerinden önce: -a/-e → öleyaz-, düfleyaz-, bo¤ulayaz-, yanayaz- vb.
Yar› tasvir fiillerinden önce: -›p/-ip, -up/-üp zarf-fiil ekleri getirilir: çekip git- vb.

5. “Fiil + zarf-fiil eki + tasvir fiili” kal›b›ndaki birleflik fiiller, tasvir fiilinin türü-
ne göre de adland›r›labilir:

dinleyebil- → yeterlilik fiili
bakadur- → süreklilik fiili
at›ver- → tezlik fiili
unutayaz- → yaklaflma fiili

6. Yeterlilik fiilinin olumsuzu “-ama-” ekiyle yap›l›r:
gelebil- → geleme-
bakabil- → bakama-
uçabil- → uçama-

‹ki dakika bile konuflamad›k.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Art›k hiç eriflemeyece¤i fleylere kanat açar.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

7. Birleflik fiillerin ilk ögesi, bir kelime grubu olabilir:

alt üst ol- → Birleflik fiilin isim ögesi, bir tekrar grubudur.
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takdir edebilmek- → Birleflik fiilin fiil ögesi, baflka bir birleflik fiildir.

‹flin külli zîr ü zeber eyledi 
(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

→ Birleflik fiilin isim ögesi, bir ba¤lama grubudur.

A¤z›n›n içi kupkuru olmufltu.
(Emine Ifl›nsu)

→ Birleflik fiilin isim ögesi, bir tekrar grubudur.

8. Birleflik fiillerin ögeleri birbirleriyle yer de¤ifltirebilir, bazen araya baflka ke-
limeler de girebilir:

O zaman kalbimi bir gizli günâh etti esîr...
Oklar seni fliddetle eder gönlüme ihtâr...

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Tevbe k›lun bu ifle gelin yola
Yohsa Tanr›’dan gelür size belâ

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Açup yüzüni gördi buld› murâd
Ol aya muvâf›k Süheyl urd› ad

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Afla¤›daki örneklerde geçen birleflik fiilleri bulunuz.

Ya’kûb iflitdi an› âh eyledi
Turd› yirinden iflit kim n’eyledi 

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Bir pantolona bir bana bak›p duruyordu. 
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Dedi n’old› eyâ Bânû-y› a’zam 
Ki âhundan yanayazd› bu âlem 

(Mehmed, Iflknâme)

B‹RLEfi‹K F‹‹LLER‹N ‹fiLEVLER‹

Birleflik fiillerin ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örneklerini
çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan 
Birleflik Fiiller
Birleflik fiiller, di¤er kelime gruplar› içerisinde görevli olarak bulunabilir:

Hepsi, soylu bir ifade verebilir. 
(Emine Ifl›nsu) 

→ Birleflik fiil, di¤er birleflik fiilin fiil ögesidir.

fiark› ve garb› temsil eden bu iki remiz...
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ Birleflik fiil, s›fat-fiil grubunun fiil ögesidir.
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Zaaf anlar›nda can s›k›c› bir vakay› tahsis edemeyerek...
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ Birleflik fiil, zarf-fiil grubunun fiil ögesidir.

Bafl›na buyruk be¤lerin nüfuzlar›n› yok etmek...
(Emine Ifl›nsu)

→ Birleflik fiil, isim-fiil grubunun fiil ögesidir.

Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan Birleflik Fiiller
Birleflik fiiller; baz› kelime gruplar›n›n bir parças› olarak cümlede özne, nesne, yer
tamlay›c›s› ve zarf tümleci görevinde kullan›labildikleri gibi fiil çekim eki alarak
müstakil bir öge de olabilir. Ancak tek bafllar›na genellikle yüklem olarak görev
yaparlar:

Arkadafllar›n› tenkit etmeyi severdi.

→ Bu cümlede “arkadafllar›n› tenkit etme” bir isim-fiil grubudur ve cümlenin
nesnesidir. “Tenkit et-” ise bir birleflik fiildir ve isim-fiil grubunun fiil ögesidir. Ya-
ni bu birleflik fiil, cümlede do¤rudan de¤il ancak baflka bir kelime grubu içerisin-
de yer alarak nesne görevindedir.

‹yilik yapan, iyilik bulur.

→ Bu cümlede “iyilik yapan” bir s›fat-fiildir ve cümlenin öznesidir. “‹yilik yap-”
ise bir birleflik fiildir ve s›fat-fiilin fiil ögesidir. Dolay›s›yla birleflik fiil, cümlede do¤-
rudan do¤ruya de¤il s›fat-fiilin bir ögesi olarak özne görevindedir.

Birleflik Fiilin Yüklem Olarak Görev Yapmas›
Kirpi¤ine sürme çek,
K›na yak parma¤›na. 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Bir ulema toplant›s›nda Mevlânâ, fiems-i Tebrîzî ile beraber bulunmufl. 

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Çiçe¤in zehrini at›yor, baflka taraflara yay›lmas›na mani oluyor. 
(Emine Ifl›nsu)

Bu temizlik hasretinin s›rr›n› flimdi bir yaz›hanenin gözünde bulabiliriz.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

‹mdi gel, isyânumuz yâd idelüm.
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Hevesden fleh nazar k›ld› hevâya
‹kincide nazar itdi yuvaya

(Mehmed, Iflknâme)

KISALTMA GRUPLARI
‹yelik ekli veya hâl ekli bir isimle baflka bir isim veya s›fat ögesinin bir araya gel-
mesiyle oluflan kelime gruplar›, k›saltma grubu üst bafll›¤›nda ele al›nmaktad›r. K›-
saltma gruplar› “kelime gruplar›n›n ve cümlelerin k›salmas›, y›pranmas› neticesin-
de ortaya ç›kan klifleleflmifl gruplard›r.” (Ergin, 1992: 396-397).
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K›saltma grubu: ‹yelik ekli
veya hâl ekli bir isimle
baflka bir isim veya s›fat
ögesinin bir araya
gelmesiyle oluflan; kelime
gruplar›n›n ve cümlelerin
k›salmas›, y›pranmas›
sonucu ortaya ç›kan
klifleleflmifl gruplard›r.



Bu gruplar genel olarak isim-fiil, s›fat-fiil veya zarf-fiil gruplar›ndan k›salm›flt›r.
Bunlar›n devam›nda yaz›lmam›fl, düflmüfl bir “olan, eden, olmak, etmek, olarak”
veya “ederek” kelimesi vard›r: boynu bükük, çiçe¤i burnunda, devede kulak, yük-
te hafif, bafla bela, içine kapan›k, k›ldan ince, k›l›çtan keskin, bini aflk›n, vatan›
müdafaa, konuyla ilgili, elle tutulur, bizim k›z, senin o¤lan vb.

Burada çekim eki alm›fl isim; “belirten” göreviyle kendinden sonra gelen bir s›-
fat›, bazen de bir isimi belirtmektedir. Bu belirtmede de iki isim, söz içinde kal›p-
laflmaya u¤rayarak birleflik kelimeler oluflturmaktad›r. Bu birleflikler, s›fat veya zarf
olarak kullan›l›r ve daima ayr› yaz›l›r. Vurgu, ikinci öge üzerindedir: etine dolgun,
cana yak›n, dile kolay, içine kapan›k, keyfine düflkün, elde bir, devede kulak, ara-
da bir, yükte hafif, pahada a¤›r, ikide bir, yandan çarkl›, sonradan görme, kar-
dan adam, anadan do¤ma, içten pazarl›kl› vb. (Özkan-Sevinçli, 2009: 92).

KISALTMA GRUPLARININ YAPISI

K›saltma gruplar›n›n yap› özelliklerini aç›klamak

K›saltma gruplar› flunlard›r:

‹snat Grubu
‹snat grubunu oluflturan kelimelerden birincisi genellikle iyelik eki alm›fl durum-
dad›r; ancak bazen yal›n hâlde de bulunabilir. ‹kinci kelime ise daha çok s›fat, ba-
zen isimdir. ‹snat gruplar› ters çevrilmifl s›fat tamlamas› görünümündedir. Grubun
vurgusu, en sondaki öge üzerindedir.

isim (iyelik ekli / yal›n hâlde) isim / s›fat ( yal›n hâlde)
(isnat olunan, isnat yap›lan) ( isnat edilen )

karn + › tok
boyn + u bükük
çiçe¤ + i burnunda
burn + u büyük
bafl aç›k
ayak yal›n

para peflin, bafl afla¤›; saç› uzun, akl› k›sa, bafl› bofl, çenesi düflük, eli uzun, gö-
zü pek, gözü tok, kula¤› kesik, eli kula¤›nda vb.

nesebi meçhul / kap›s› aç›k
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

kanatlar› yoluk / a¤z› aç›k / gö¤sü k›ll›
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Kula¤› ç›nl›yor, a¤z› yar› aç›k.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Seni ben bekliyorum, gö¤süm aç›k, / ba¤r›m aç›k;
Hançer ol, gö¤süme saplan; ecel ol, karfl›ma ç›k!

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
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K›saltma gruplar›:
• ‹snat grubu
• Bulunma grubu
• Yaklaflma grubu
• Uzaklaflma grubu
• Yükleme grubu
• Vas›ta grubu
• ‹lgi grubu
• Eflitlik grubu



Bazen bir kartal yuvas› gibi eriflilmesi imkâns›z yükselir.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Yelesi kara, cins at›n› överdi.
(Emine Ifl›nsu)

‹ki yüz karavafl Rûm u H›tây 
Ki yüzleri ay ola kafllar› yay

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)
S›mad› Pârsâ’nun sözini ol
Azîmet k›ld› deyre ol yüzi gül

(Mehmed, Iflknâme)

Yarad›ld› Mustafâ yüzi gül / gönli safâ
Ol k›ld› bize vefâ andandur ihsan bana 

(Yunus Emre Divan›)
Ol sözi flîrîn ü ol cismi ar›

(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Bulunma Grubu
Bulunma hâli eki alm›fl bir isimle onu takip eden bir isim veya s›fat›n bir araya gel-
mesiyle oluflan kelime grubudur. Grubu oluflturan ögelerden biri veya ikisi kelime
grubu olabilir. Grubun vurgusu, en sondaki öge üzerindedir.

____   isim__ ____ isim / s›fat 
(bulunma hâlinde) ( yal›n hâlde)

bin + de bir
deve + de kulak
yük + te hafif
çanta + da keklik
sol + da s›f›r

Herkesin zarurî olarak günde birkaç defa birbirine rastlad›¤› bu flehirde...

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)
→ Bulunma grubunun ikinci ögesi, bir s›fat tamlamas›d›r.

Ayfle, bir elinde çay barda¤›, / bir elinde sigara aralar›na girdi.
(Emine Ifl›nsu)

→ Cümledeki iki bulunma grubunun da ilk ögesi tamlayan› düflmüfl bir iyelik
grubudur.

‹flte onlar, o ad› a¤za al›nmayanlar, 
Gözlerinde çürükler, / kollar›nda çürükler. 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

F›rat’› radyodan de¤il, içimde sakl› bir k›zdan dinledim.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Benem bî-berk ü ber ‘uryân ü tenhâ 
‹flümde â’ciz ü giryân ü fleydâ

(Mehmed, Iflknâme)

Dinlenüz ki binde birin diyelüm / Günde befl kez urul›sar nevbeti
(Süleyman Çelebi, Mevlid)
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Yaklaflma Grubu
Yaklaflma hâli eki alm›fl bir isimle onu takip eden bir isim veya s›fat›n bir araya gel-
mesiyle oluflan kelime grubudur. Grubu oluflturan ögelerden biri veya ikisi kelime
grubu olabilir. Grubun vurgusu, en sondaki öge üzerindedir.

___    isim _____  isim / s›fat 
(yaklaflma hâlinde) (yal›n hâlde)

can + a yak›n
bafl + a     bela
için + e     kapan›k
dil + e       kolay
diller + e   destan

bana mahsus / yere serici / cama tak›l› / tahmine müsait / kendisine lay›k
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Her büyük meselede Konya ahîlerinin ve hükümet teflkilât›na mensup gençlerin
yard›m› istenir.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→ Yaklaflma grubunun ilk ögesi, belirtisiz bir isim tamlamas›d›r.

Bir vakitler, dinî bilgilere tam hâkim, ulemadan bir zat...
(Emine Ifl›nsu)

→ Yaklaflma grubunun ilk ögesi olan “dinî bilgiler” bir s›fat tamlamas›d›r. Gru-
bun ikinci ögesi olan “tam hâkim” de bir s›fat tamlamas›d›r.

Yeni camiin kubbe sistemi Sultan Ahmed’e çok yak›nd›r.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→ Yaklaflma grubunun birinci ögesi birleflik isim grubudur. ‹kinci öge olan
“çok yak›n” s›fat tamlamas›d›r.

Bu, derunî anarflisinin akislerini eflyada da görme¤e mahkûm oldu¤u zaman-
lara mahsus, zarurî bir periflanl›kt›.

(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)
→ Yaklaflma grubunun birinci ögesi bir s›fat tamlamas›d›r.

Onlar› vermemek hayra alâmet de¤ildir.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Kaç bahar, bülbüle hasret, / güle hasret yaflad›k; 
Görmedik kaç yaz ufuklarda yar›m bir mehtâb.

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Gökden inen dört kitâb› günde bin kez okur›san 
Erenlere münkir isen didar ›rak senden yana 

(Yunus Emre Divan›)

Ayn› iki kelimenin tekrarland›¤› ve tekrarlanan bu iki kelimeden birincisinin yaklaflma hâ-
linde, ikincisinin ise yal›n hâlde bulundu¤u kelime gruplar› yaklaflma grubu de¤il tekrar
grubu olarak adland›r›l›r: bire bir, bafla bafl, kana kan, göze göz, difle difl, teke tek vb. [bk.
3. Ünite: Tekrar Gruplar› (Yaklaflma hâli eki - yal›n hâl düzeninde kurulan tekrar gruplar›)].
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Uzaklaflma Grubu
Uzaklaflma hâli eki alm›fl bir isimle onu takip eden bir isim veya s›fat›n bir araya
gelmesiyle oluflan kelime grubudur. Grubu oluflturan ögelerden biri veya ikisi ke-
lime grubu olabilir. Grubun vurgusu, en sondaki öge üzerindedir.

_____    isim______  isim / s›fat 
(uzaklaflma hâlinde) ( yal›n hâlde)

yan + dan çarkl›
el + den düflme
k›l + dan ince
k›l›ç + tan keskin
kar + dan adam
evler + den uzak

Cevaptan müsta¤ni bir sual.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Samim’den daha trajik / en ahlakl› adamdan daha zarars›z
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

→ Birinci uzaklaflma grubunun ikinci ögesi bir s›fat tamlamas›d›r. ‹kinci uzak-
laflma grubunun iki ögesi de s›fat tamlamas›d›r.

Cetlerimizden iki kifli vatan haritas›n› benimsemifllerdir.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

→ Uzaklaflma grubunun birinci ögesi, tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubu; ikin-
ci ögesi ise bir s›fat tamlamas›d›r.

Müfreze baflkan›na bile yükseklerden atar pozda, kendinden emin, rahat.
(Emine Ifl›nsu)

Bafl›mda çiçeklerden bir taç...
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

Gurbet ademden kara, hasret ölümden ac›,
Ne zaman tükenecek bu yollar arabac›? 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Senden gizli hiçbir fleyim yok.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Altundan yimifl k›lalar a¤aca
Gümiflden kufllar kona uçdan uca

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Ne k›ssa kim flekerden dah› flîrîn
Yüzi mâh-i münevver zülfi Pervîn 

(Mehmed, Iflknâme)

‹ki cihan toptolu bâg u bustân olur›sa 
Senün kokundan eyü gül bustân içinde bitmeye

(Yunus Emre Divan›)

Velî Cumhûr fiâh’un bir k›z› var
Güneflden aln› ve aydan yüzi var 

(Mehmed, Iflknâme)
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Ayn› ya da z›t anlaml› iki kelimenin tekrarland›¤› ve bu tekrarlanan iki kelimeden birinci-
sinin uzaklaflma hâlinde, ikincisinin ise yaklaflma hâlinde bulundu¤u kelime gruplar›
uzaklaflma grubu de¤il tekrar grubu olarak adland›r›l›r: bafltan bafla, bafltan sona, bafl-
tan aya¤a, birdenbire, do¤rudan do¤ruya, tepeden t›rna¤a, içten içe, gönülden gönü-
le, elden ele, günden güne, y›ldan y›la, büyükten küçü¤e, küçükten büyü¤e, dilden di-
le, kulaktan kula¤a vb. [bk. 3. Ünite: Tekrar Gruplar› (Uzaklaflma hâli eki - yaklaflma hâ-
li eki düzeninde kurulan tekrar gruplar›)].

“Bundan dolay›, milattan önce, milattan sonra, y›llardan beri, ondan ötürü” gibi ilk
ögesi uzaklaflma hâlinde bir kelime, ikinci ögesi ise bir çekim edat› olan kelime gruplar›
uzaklaflma grubu de¤il edat grubu olarak adland›r›l›r (bk. 5. Ünite, 2. Bölüm: Edat Grubu). 

Yükleme Grubu
Yükleme hâli eki alm›fl bir isimle onu takip eden baflka bir ismin bir araya gelme-
siyle oluflan kelime grubudur. Grubu oluflturan ögelerden biri veya ikisi kelime
grubu olabilir. Grubun vurgusu, en sondaki öge üzerindedir.

_____  isim _____  isim 
(yükleme hâlinde)  (yal›n hâlde)

toplant›y + › teflrif
kurultay + › tertip
vatan + › müdafaa
kitab + › tenkit

Uçsuz bucaks›z duygular›ndan ve sevgisini itiraflar›ndan baflka suçu yoktu.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Böyle safhalar olmad›¤›n› bir ispat mecburiyetinde isem...
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

→ Yükleme grubunun birinci ögesi isim tamlamas›, ikinci ögesi ise bir s›fat
tamlamas›d›r.

Seni istikbal için önce gelmek cihana...
Tek seni hayâl için süzerek batan günü...

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Vas›ta Grubu
Vas›ta hâli eki alm›fl bir isimle onu takip eden bir ismin bir araya gelmesiyle olu-
flan kelime grubudur. Grubu oluflturan ögelerden biri veya ikisi kelime grubu ola-
bilir. Grubun vurgusu, en sondaki öge üzerindedir.

_____isim ____ isim
(vas›ta hâlinde) 

insanlar + la dolu
konuy + la ilgili
düflmanlar›y + la bar›fl›k
tafl + la kapl›

Kalede ve onun ete¤ine serpilmifl mahallelerde Türk velileri Roma ve Bizans tafl-
lar›yle sarmafl dolafl yatarlar.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)
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→ Vas›ta grubunun ilk ögesi bir belirtisiz isim tamlamas›, ikinci ögesi ise bir
tekrar grubudur.

Akort esnas›nda ç›kan en basit saz sesi büyük bir mânâ ile yüklü görünüyordu.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

→ Vas›ta grubunun ilk ögesi, bir s›fat tamlamas›d›r.

Babas› ile birlikte iki yan› yediveren güllerle kapl› avludan geçecekler.
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

→ Vas›ta grubunun ilk ögesi, bir s›fat tamlamas›d›r.

Seni benim bilmekle mümkün bir hayat›m var yavrum.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

→ Vas›ta grubunun ilk ögesi, bir isim-fiil grubudur.

‹lgi Grubu
‹lgi hâli eki alm›fl bir isimle onu takip eden baflka bir ismin bir araya gelmesiyle
oluflan kelime grubudur. ‹yelik grubu ve belirtili isim tamlamalar›n›n tamlanan
ögesindeki iyelik ekinin düflmesiyle ortaya ç›km›fl bir kelime grubudur. Grubu
oluflturan ögelerden biri veya ikisi kelime grubu olabilir. Grubun vurgusu en son-
daki öge üzerindedir.

 isim  isim 
(ilgi hâlinde)    (yal›n hâlde ve iyelik eki düflmüfl)

biz + im k›z
sen + in o¤lan
Ali Baba + n›n çiftlik
Ahmetler + in tarla

Onlar bizim mahallede oturuyorlar.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Yaflaran gözlerimde art›k her fley de¤iflti,
Bizim garip fieyho¤lu buradan geçmemiflti... 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
→ ‹lgi grubunun ikinci ögesi, bir s›fat tamlamas›d›r.

Döndi Ya’kûb söyledi eytdi cânum 
Sakla düflün sözi iflit benüm

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Eflitlik Grubu
Eflitlik eki alm›fl bir isimle onu takip eden bir ismin bir araya gelmesiyle oluflan ke-
lime grubudur. Grubu oluflturan ögelerden biri veya ikisi kelime grubu olabilir.
Grubun vurgusu, en sondaki öge üzerindedir.

 isim isim
(eflitlik ekli) 

say› + ca kalabal›k
zekâ + ca üstün
adet + çe az
âdet + çe yabani
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Hakikatte Selçuk mimarisi çok defa dince yasak olan heykelin peflinde gibidir.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Afla¤›daki örneklerde geçen k›saltma gruplar›n› inceleyiniz:

O zaman anlad›m ki hükûmet kapal›d›r, 
Bizim ifl kald› dedim... 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Ayetlerde flükürle ilgili pek de çok söz var. 
(Emine Ifl›nsu)

Her kemâlât ile kâmil flâh idi 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Tanr›nun ad›n› zâkirdi müdâm 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Vezîri anun elliden ço¤ idi 
Ki illerde biri bigi yo¤ idi 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Nûrdan gölgeyi göz kanda göre 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Bugur dah› bir arzu k›luram 
Ki derdüme derman an› bilürem 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr) 

Sana lây›k bir amel hiç bizde yok 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Perî-peyker ü flîve vü nâzlu 
Bilür kim ola kubbede yaz›lu 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

Yarad›ld› Mustafâ yüzi gül / gönli safâ 
Ol k›ld› bize vefâ andandur ihsan bana 

(Yunus Emre Divan›)

Ol sözi flîrîn ü ol cismi ar› 
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

KISALTMA GRUPLARININ ‹fiLEVLER‹

K›saltma gruplar›n›n ifllevlerini kavrayarak metinlerdeki örnek-
lerini çözümlemek

Di¤er Kelime Gruplar›nda Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan 
K›saltma Gruplar›
K›saltma gruplar› baflka kelime gruplar› içerisinde görev alabilir:

Dah› yi¤rek ola Hakk’a kurbeti
(Süleyman Çelebi, Mevlid)
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→ Yaklaflma grubu, tamlayan› düflmüfl iyelik grubunun tamlanan ögesidir.

Velî Cumhûr fiâh’un bir k›z› var
Güneflden aln› ve aydan yüzi var 

(Mehmed, Iflknâme) 
→ Uzaklaflma grubu, tamlayan› düflmüfl iyelik grubunun tamlanan ögesidir.

Cama tak›l› hâkimiyet...
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

→ Yaklaflma grubu, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesidir.

Cevaptan müsta¤ni bir sual...
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ Uzaklaflma grubu, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesidir.

Kanatlar› yoluk bir ördek...
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

→ ‹snat grubu, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesidir.

Dulayfle Bac›, evimizden biri gibidir.
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

→ Uzaklaflma grubu, edat grubunun isim ögesidir.

Samim’den daha trajik mahluk...
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

→ Uzaklaflma grubu, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesidir.

... f›rsatlarla, imkânlarla dolu gelecek...
(Mustafa Kutlu, Bu Böyledir)

→ Vas›ta grubu, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesidir.

... bir kanepe üstünde y›¤›l› notalar...
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ Bulunma grubu, s›fat tamlamas›n›n s›fat ögesidir.

Hakk’a lây›k ifllemek ye¤dür ifli
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

→ Yaklaflma grubu, isim-fiil grubunun zarf ögesidir.

Kuru sevdâdur içi tolu gavgâ 
Hemîfle bafl› bofl ider bu sevdâ 

(Mehmed, Iflknâme) 
→ ‹snat grubu, birleflik fiilin isim ögesidir.

Herbiri elinde bir nûrdan tabak
Kim yaratm›fl sun’› birle an› Hak 

(Süleyman Çelebi, Mevlid)
→ Uzaklaflma grubu, s›fat tamlamas›n›n isim ögesidir.

Azîmet k›ld› deyre ol yüzi gül
(Mehmed, Iflknâme) 

→ ‹snat grubu, s›fat tamlamas›n›n isim ögesidir.
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Cümlede Kullan›l›fllar› Bak›m›ndan K›saltma Gruplar›

K›saltma Gruplar›n›n Özne Olarak Görev Yapmas›
Yaflaran gözlerimde art›k her fley de¤iflti,
Bizim garip fieyho¤lu buradan geçmemiflti...

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
→ ‹lgi grubu özne görevindedir.

Bunca varl›¤a sebeb hem ol imifl
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

→ Yaklaflma grubu özne görevindedir.

Gümiflden kufllar kona uçdan uca 
(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

→ Uzaklaflma grubu özne görevindedir.

K›saltma Gruplar›n›n Nesne Olarak Görev Yapmas›
Nûrdan gölgeyi göz kande göre

(Süleyman Çelebi, Mevlid)
→ Uzaklaflma grubu nesne görevindedir.

Döndi Ya’kûb söyledi eytdi cânum 
Sakla düflün sözi iflit benüm

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)
→ ‹lgi grubu nesne görevindedir.

K›saltma Gruplar›n›n Zarf Tümleci Olarak Görev Yapmas›
Aktüelin yere serici hâkimiyeti alt›nda zekâ, her an› bir a¤aca benzeyen ihsanla-
r›n orman›nda yolunu kaybetmifl, toptan kavray›fllara imkân veren, külli mef-
humlar› yerinde kullanmaktan âciz, hatta en küçük sezifl kabiliyetinden de mah-
rum, sabit bir fikrin peflinde sürükleniyor.

(Peyami Safa, Yaln›z›z)
→ Uzaklaflma grubu zarf tümleci görevindedir.

Kalede ve onun ete¤ine serpilmifl mahallelerde Türk velileri Roma ve Bizans tafl-
lar›yle sarmafl dolafl yatarlar.

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)
→ Vas›ta grubu zarf tümleci görevindedir.

Kaç bahar, bülbüle hasret, güle hasret yaflad›k; 
Görmedik kaç yaz ufuklarda yar›m bir mehtâb.

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
→ Yaklaflma grubu zarf tümleci görevindedir.

Hakk’a lây›k k›lmaduk a’mâlümüz
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

→ Yaklaflma grubu zarf tümleci görevindedir.

Günde befl kez urul›sar nevbeti
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

→ Bulunma grubu zarf tümleci görevindedir.
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Açup yüzüni gördi buld› murâd 
Ol aya muvâf›k Süheyl urd› ad 

(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)
→ Yaklaflma grubu zarf tümleci görevindedir.

Canl› bir yüz bana yaklaflt›, mehâbetle dolu;
Kim bu? Nerden bu gelifl? Hangi yolun yolcusu bu?...

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
→ Vas›ta grubu zarf tümleci görevindedir.

K›saltma Gruplar›n›n Yüklem ‹smi Olarak Görev Yapmas›
En ahlakl› adamdan daha zarars›z›m.

(Peyami Safa, Yaln›z›z)
→ Uzaklaflma grubu yüklem ismi görevindedir.

Musiki onlar için güzel bir pozisyondan ibarettir.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

→ Uzaklaflma grubu yüklem ismi görevindedir.

Gurbet ademden kara, hasret ölümden ac›,
Ne zaman tükenecek bu yollar arabac›? 

(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
→ Uzaklaflma grubu yüklem ismi görevindedir.

Kibr ü isyândan müberrâyd› özi
(Süleyman Çelebi, Mevlid)

→ Uzaklaflma grubu yüklem ismi görevindedir.

Vezîri anun elliden ço¤idi 
(Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr)

→ Uzaklaflma grubu yüklem ismi görevindedir.

Dah› bir ad› anun Rahmân’durur 
Ba¤›fllar kullar›na Gufrân’durur

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)
→ Yaklaflma grubu yüklem ismi görevindedir.

Dost yüzini gördi gözüm erenlere toprak yüzüm 
Söz anlayana bu sözüm gerek flekeristân ola

(Yûnus Emre Divan›)
→ Yaklaflma grubu yüklem ismi görevindedir.
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Birleflik fiillerin yap› özelliklerini aç›klamak

Birleflik fiil, isim veya fiil cinsinden bir kelimenin
bir yard›mc› fiil ile bir araya gelmesiyle oluflan
kelime grubudur. Grupta iki öge vard›r: ‹sim ve-
ya fiil ögeleri ve yard›mc› fiil. ‹sim ögesi ile yar-
d›mc› fiil eksiz bir araya gelirken fiil ögesi ile yar-
d›mc› fiillerin birleflmelerinde araya zarf-fiil ekle-
ri getirilir. Birleflik fiillerde grubun anlam›, isim
veya ana fiilin üzerindedir. Yard›mc› fiil, ya ken-
disinden önce gelen isme fiil ifllevini kazand›r›r
ya da yine kendisinden önce gelen ana fiilin an-
lam›na yeterlilik, süreklilik, çabukluk, kolayl›k,
deneme ve yaklaflma fonksiyonu yükler.
Birleflik fiillerde grubu oluflturan ögeler; as›l an-
lamlar›ndan az veya çok farkl›, yeni bir anlam
ifade etmek üzere bir araya gelir. ‹ster bir isim ile
fiil ögesinden isterse bir fiille baflka bir fiilin bir-
leflmesinden meydana gelmifl olsun birleflik fiil-
lerde de bir anlamca kaynaflma söz konusudur
ve bunlar tek bir kavram› karfl›lar. Hareket ve
olufl ifade eden kavramlar› karfl›lamak için nas›l
basit ve türemifl fiillerden yararlan›yorsak, birle-
flik fiillerden de ayn› flekilde yararlan›r›z. Basit ve
türemifl fiillerle birleflik fiiller aras›nda ifade ve
anlat›m bak›m›ndan fark yoktur. Fark, sadece ya-
p›l›fllar› bak›m›ndand›r.
Birleflik fiiller de birleflik isimler gibi kelime grup-
lar›ndan olduklar›ndan belli kal›plar hâlinde bu-
lunur. ‹sim ve fiil ögeleri ile kullan›lan yard›mc›
fiiller birbirlerinden farkl›d›r.
‹sim + Yard›mc› Fiil Kal›b›nda Kurulan Bir-

leflik Fiiller: Bu kal›pta kurulmufl birleflik fiiller-
de bir isim ögesi ile “et-, eyle-, yap-, k›l-, ol-, bu-
lun-” yard›mc› fiilleri bir araya gelir. Bu yard›mc›
fiillerden “et-, eyle-, yap-, k›l-” geçiflli fiiller ya-
parken, “ol- ve bulun-” geçiflsiz fiiller meydana
getirir. ‹sim ögesi tek bir isim olabilece¤i gibi bir
s›fat-fiil de olabilir. ‹sim ögesi Türkçe veya ya-
banc› kökenli bir kelime olabilir:
yard›m et-, uzun et-, deli ol-, kul ol-, göç eyle-

birleflik fiillerinin isim ögeleri; Türkçe kökenlidir
ve ayr› yaz›l›r. ‹sim ögesi yabanc› kökenli bir ke-
lime olan birleflik fiillerden hece yap›lar› Türkçe-
nin hece yap›s›na uyanlar ayr› yaz›l›r. Sonlar›nda
Türkçede kullan›lmayan çift ünsüz bulunup da
bunlar aras›nda bir ünlü türeyerek hece yap›s›

de¤iflmifl olan yabanc› kelimeler, ünlü ile baflla-
yan “et-, eyle-, ol-” yard›mc› fiilleriyle birlefltikle-
rinde as›llar›na döner ve bu yap›daki birleflik fiil-
ler bitiflik yaz›l›r. Tek heceli yabanc› kelimeler-
den sonra, çift ünsüzlü olan ve Türkçede kulla-
n›l›rken ünsüzlerden birini düflüren bu yap›daki
kelimeler, “et-, eyle-, ol-” fiilleriyle birleflti¤inde
düflen ünsüz yeniden ortaya ç›kar ve yard›mc› fi-
ille bitiflik yaz›l›r. 
“‹sim + yard›mc› fiil” kal›b›nda kurulan birleflik fi-
illerden baz›lar› “et-, eyle-, yap-, k›l-, ol-, bulun-”
yard›mc› fiillerinin d›fl›ndaki baz› fiillerle kurula-
bilir. “‹sim + yard›mc› fiil” kuruluflundaki bu bir-
leflik fiilleri oluflturan fiil ögesi ise aslen ana fiil
oldu¤u hâlde bazen yard›mc› fiil ifllevinde kulla-
n›lan bir fiil olmaktad›r. Bunlara “geçici yard›mc›
fiiller” ad›n› verebiliriz.
Bu flekilde geçici yard›mc› fiillerle kurulan birle-
flik fiillerin bir k›sm›nda anlamca kaynaflma da
meydana gelebilir. Ancak sonuçta bu flekilde ku-
rulan birleflik fiiller de “isim + yard›mc› fiille ku-
rulan birleflik fiil” kal›b›nda kabul edilmelidir.
Fiil + Zarf-Fiil Eki + Tasvir Fiili (Yard›mc› Fiil)

Kal›b›nda Kurulan Birleflik Fiiller: Bir fiil ile
“bil-, ver-, yaz-, dur-, gel-, git-, kal-, koy-, gör-”
yard›mc› / tasvir fiillerinden birinin -A, -I veya
-Ip zarf-fiil eklerinin yard›m›yla birleflmesi sonu-
cu ortaya ç›kan yap›lar da birleflik fiil grubunu
oluflturur. Bu birleflmede yard›mc› fiiller; ana fii-
lin anlatt›¤› k›l›fl ve oluflu tasvir eden ve onun na-
s›l, ne flekilde oldu¤unu veya yap›ld›¤›n› belirten
fiillerdir. Bu fiiller, asl›nda esas fiil olduklar› hâl-
de anlam kaymas›na u¤rayarak hem sözlük anla-
m›ndan ayr› bir anlam kazanm›fl hem de esas fii-
le ayr› bir anlam inceli¤i katan yard›mc› fiil duru-
muna geçmifllerdir. Bu tasvir fiillerinden “bil-”
yeterlilik; “ver-” tezlik; “yaz-” yaklaflma; “dur-,
koy-, git-, kal-, gör- ve gel-” filleri ise süreklilik
bildirir. -Ip zarf-fiil ekiyle birleflik fiil oluflturan fi-
illere ise “yar› tasvir fiilleri” denir. Birleflik fiille-
rin fiil ögesi baflka bir birleflik fiil olabilir. Bu ya-
p›daki birleflik fiillerden -a/-e, -›/-i, -u/-ü zarf-fiil
eki ile kurulanlar› bitiflik yaz›l›rken -›p/-ip, -up/-
üp zarf-fiil ekiyle kurulanlar› ayr› yaz›l›r.

Özet
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Tasvir fiilleri ile esas fiillerin aras›na gelen zarf-fi-
il ekleri flu flekilde gösterilebilir:
Yeterlilik fiillerinden önce: -a/-e → koflabil-, ya-

zabil-, gelebil-, dönebil- vb.
Süreklilik fiillerinden önce: -a/-e → gidedur-, fla-

flakal-, sevinedur-, süregel- vb.
Tezlik fiillerinden önce: -›/-i, -u/-ü → geliver-,

yaz›ver-, kofluver-, örtüver- vb.
Yaklaflma fiillerinden önce: -a/-e → öleyaz-, dü-

fleyaz-, bo¤ulayaz-, yanayaz- vb.
Yar› tasvir fiillerinden önce -›p/-ip, -up/-üp zarf-
fiil ekleri getirilir: çekip git- vb.
Birleflik fiillerin ilk ögesi bir kelime grubu olabi-
lir. Birleflik fiillerin ögeleri birbirleriyle yer de¤ifl-
tirebilir, bazen araya baflka kelimeler de girebilir.

Birleflik fiillerin ifllevlerini kavrayarak metinler-

deki örneklerini çözümlemek

Birleflik fiiller, baflka bir kelime grubunun ögesi
olabilir.
Birleflik fiiller, baz› kelime gruplar›n›n bir parça-
s› olarak cümlede özne, nesne, yer tamlay›c›s› ve
zarf tümleci görevinde kullan›labildikleri gibi fiil
çekim eki alarak müstakil bir öge de olabilir. An-
cak tek bafllar›na genellikle yüklem olarak görev
yapar.

K›saltma gruplar›n›n yap› özelliklerini aç›klamak

‹yelik ekli veya hâl ekli bir isimle baflka bir isim
veya s›fat ögesinin bir araya gelmesiyle oluflan
kelime gruplar› k›saltma grubu üst bafll›¤›nda ele
al›nmaktad›r. K›saltma gruplar›; kelime gruplar›-
n›n ve cümlelerin k›salmas›, y›pranmas› netice-
sinde ortaya ç›kan klifleleflmifl gruplard›r.
Bu gruplar genel olarak isim-fiil, s›fat-fiil veya zarf-
fiil gruplar›ndan k›salm›flt›r. Bunlar›n devam›nda
yaz›lmam›fl, düflmüfl bir “olan, eden, olmak, et-
mek, olarak” veya “ederek” kelimesi vard›r.
Burada çekim eki alm›fl isim; “belirten” göreviy-
le kendinden sonra gelen bir s›fat›, bazen da bir
isimi belirtmektedir. Bu belirtmede de iki isim
söz içinde kal›plaflmayla u¤rayarak birleflik keli-
meler oluflturmaktad›r. Bu birleflikler s›fat veya
zarf olarak kullan›l›r ve daima ayr› yaz›l›r. Vurgu
ikinci öge üzerindedir.
K›saltma gruplar› flunlard›r:
‹snat Grubu: Ters çevrilmifl s›fat tamlamas› gö-
rünümündedir. ‹snat grubunu oluflturan kelime-
lerden birincisi genellikle iyelik eki alm›fl durum-

dad›r; ancak bazen yal›n hâlde de bulunabilir.
‹kinci kelime ise daha çok s›fat, bazen isimdir.
Bulunma Grubu: Bulunma hâli eki alm›fl bir
isimle onu takip eden bir isim veya s›fat›n bir
araya gelmesiyle oluflan kelime grubudur. 
Yaklaflma Grubu: Yaklaflma hâli eki alm›fl bir
isimle onu takip eden bir isim veya s›fat›n bir
araya gelmesiyle oluflan kelime grubudur. 
Uzaklaflma Grubu: Uzaklaflma hâli eki alm›fl bir
isimle onu takip eden bir isim veya s›fat›n bir
araya gelmesiyle oluflan kelime grubudur. 
Yükleme Grubu: Yükleme hâli eki alm›fl bir
isimle onu takip eden baflka bir ismin bir araya
gelmesiyle oluflan kelime grubudur.
Vas›ta Grubu: Vas›ta hâli eki alm›fl bir isimle
onu takip eden bir ismin bir araya gelmesiyle
oluflan kelime grubudur.
‹lgi Grubu: ‹lgi hâli eki alm›fl bir isimle onu ta-
kip eden (iyelik eki düflmüfl) baflka bir ismin bir
araya gelmesiyle oluflan kelime grubudur. 
Eflitlik Grubu: Eflitlik eki alm›fl bir isimle onu ta-
kip eden bir ismin bir araya gelmesiyle oluflan
kelime grubudur. 

K›saltma gruplar›n›n ifllevlerini kavrayarak me-

tinlerdeki örneklerini çözümlemek

K›saltma gruplar›, baflka kelime gruplar› içerisin-
de görev alabilir.
K›saltma gruplar›, cümlede farkl› görevlerde kul-
lan›labilir.
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1. Afla¤›dakilerden hangisi bir isnat grubudur?

a. aç gözlü

b. hakk› takip

c. gözü aç

d. içine kapan›k

e. devede kulak

2. Afla¤›dakilerden hangisi bir bulunma grubudur?

a. bafltan bafla

b. yükte hafif

c. gözden uzak

d. a¤z› aç›k

e. bafla bela

3. Afla¤›dakilerden hangisi bir uzaklaflma grubudur?

a. evlerden ›rak

b. birden bire

c. bundan dolay›

d. gözü pek

e. bafl bafla

4. Afla¤›dakilerden hangisi bir yaklaflma grubudur?

a. bafla bafl

b. siyasi konulara hâkim

c. difle difl

d. bafl bafla

e. belli bafll›

5. Afla¤›dakilerden hangisi bir vas›ta grubudur?

a. yafll› gözlerle

b. el arabas› ile

c. konuyla ilgili

d. Leylâ ile Mecnun

e. elden ele

6. “‹sim + yard›mc› fiil” kal›b›ndaki birleflik fiillerde
isim ögesinde baz› ses olaylar› meydana gelebilir. Buna
göre afla¤›dakilerin hangisinde di¤erlerinden farkl› bir
ses olay› gerçekleflmifltir?

a. hallolmak
b. kaybolmak
c. kahretmek
d. devreylemek
e. bahsetmek

7. “‹sim + yard›mc› fiil” kal›b›ndaki birleflik fiillerde
isim ögesi bir kelime grubu olabilir. Afla¤›dakilerin han-
gisinde buna ayk›r› bir örnek vard›r?

a. alt üst olmak
b. bombofl kalmak
c. bafl göz etmek
d. tertip olunmak
e. tertemiz olmak

8. Afla¤›daki birleflik fiillerden hangisi yap› bak›m›n-
dan di¤erlerinden farkl›d›r?

a. kofladurmak
b. gidebilmek
c. söyleyivermek
d. sabretmek 
e. düfleyazmak

9. “‹sim + geçici yard›mc› fiil” kal›b›ndaki birleflik fiiller-
de zamanla anlamca kaynaflma/deyimleflme olabilir. Afla-
¤›dakilerden hangisinde buna ayk›r› bir örnek vard›r?

a. cevap vermek
b. kafa atmak
c. gözü tutmak
d. bafl›n› ezmek
e. gözden düflmek

10. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde birleflik fiil, yük-
lem olarak görev yapmamaktad›r?

a. Bir Elif’e bir Ahmet Hamdi’ye bak›p duruyordu.
b. Bu anlay›fl›n son demlerini yaflad›¤›n› bu ifade-

lerde görebiliriz.
c. Finallere bir gün kalana kadar ders notlar›n› edin-

meme al›flkanl›¤›n› terk edebilen var m› acaba?
d. Memet Fuat da bu eseri çok tenkit etmiflti.
e. O, kiflili¤inde hem do¤uyu hem bat›y› temsil edi-

yordu.

Kendimizi S›nayal›m
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1. c Yan›t›n›z farkl›ysa “‹snat Grubunun Yap›s›” bö-
lümünü tekrar inceleyin. 

2. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Bulunma Grubunun Yap›s›”
bölümünü tekrar inceleyin.

3. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Uzaklaflma Grubunun Yap›-
s›” bölümünü tekrar inceleyin.

4. b Yan›t›n›z farkl›ysa “Yaklaflma Grubunun Yap›-
s›” bölümünü tekrar inceleyin.

5. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Vas›ta Grubunun Yap›s›” bö-
lümünü tekrar inceleyin.

6. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik Fiilin Yap›s› / ‹sim +
Yard›mc› Fiil Kal›b›ndaki Birleflik Fiiller” bölü-
münü tekrar inceleyin.

7. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik Fiilin Yap›s› / ‹sim +
Yard›mc› Fiil Kal›b›ndaki Birleflik Fiiller” bölü-
münü tekrar inceleyin.

8. d Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik Fiilin Yap›s› / Fiil +
Zarf-Fiil Eki + Tasvir Fiili Kal›b›ndaki Birleflik
Fiiller” bölümünü tekrar inceleyin.

9. a Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik Fiilin Yap›s› / ‹sim +
Yard›mc› Fiil Kal›b›ndaki Birleflik Fiiller” bölü-
münü tekrar inceleyin.

10. c Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümlede Kullan›l›fllar› Ba-
k›m›ndan Birleflik Fiiller” bölümünü tekrar in-
celeyin.

S›ra Sizde 1

Ya’kûb iflitdi an› âh eyledi

Turd› yirinden iflit kim n’eyledi

Bir pantolona bir bana bak›p duruyordu. 

Dedi n’old› eyâ Bânû-y› a’zam 
Ki âhundan yanayazd› bu âlem 

S›ra Sizde 2

O zaman anlad›m ki hükûmet kapal›d›r, 
Bizim ifl kald› dedim... (‹lgi grubu)

Ayetlerde flükürle ilgili pek de çok söz var. (Vas›ta grubu)

Her kemâlât ile kâmil flâh idi (Vas›ta grubu)

Tanr›nun ad›n› zâkirdi müdâm (Yükleme grubu)

Vezîri anun elliden ço¤ idi 
Ki illerde biri bigi yo¤ idi (Uzaklaflma grubu)

Nûrdan gölgeyi göz kanda göre (Uzaklaflma grubu)

Bugur dah› bir arzu k›luram 
Ki derdüme derman an› bilürem (Yaklaflma grubu)

Sana lây›k bir amel hiç bizde yok (Yaklaflma grubu)

Perî-peyker ü flîve vü nâzlu 
Bilür kim ola kubbede yaz›lu (Bulunma grubu)

Yarad›ld› Mustafâ yüzi gül / gönli safâ
Ol k›ld› bize vefâ andandur ihsan bana (‹snat grubu)

Ol sözi flîrîn ü ol cismi ar› (‹snat grubu)

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar› S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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