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ÖZET

Dil, insanlar için önem taşıyan bir iletişim kaynağıdır. İnsanoğlu var

olduğundan beri iletişim kurmak için dile ihtiyaç duymuştur. Dilsel iletişim, yazılı 

ve sözlü olarak işlev görmüştür. Sözlü iletişim herkes tarafından rahatlıkla 

anlaşılırken, yazılı iletişimin anlaşılabilmesi için belirli bir eğitimin alınması 

gerekir. Dil eğitiminin ise bazı kuralları vardır. Bu kurallar, Türkçe söz dizimi 

üzerine çalışanlar tarafından gramer ve dil bilgisi gibi isimlerle adlandırılmaktadır. 

Dil bilgisinin bir konusu da söz dizimidir. Türkiye Türkçesi söz dizimi üzerine 

çalışanlar, söz dizimini genel olarak cümle öğeleri, cümle çeşitleri ve kelime 

grupları başlığı altında ele almışlardır. Orhan Kemal’in Cemile adlı romanı üzerine 

söz dizimi çalışması ise Leyla Karahan’ın “Türkçede Söz Dizimi” adlı kitabındaki 

tasnife uyularak yapıldı.

Orhan Kemal’in Cemile adlı romanındaki söz dizimi incelemesi, üç 

bölümde ele alındı. İlk bölümde, yazarın hayatı, sanat anlayışı, eserleri ve Cemile

adlı romanı üzerinde duruldu. İkinci bölümde, kelime grupları ana başlığı altında 

tanımlarına, dilcilerin bu konular hakkındaki görüşlerine ve romanda tespit edilen 

kelime grupları ile ilgili örneklere yer verildi. Son bölümde ise cümle ana başlığı 

altında, cümlenin öğeleri ve cümle türleri ele alındı. Ayrıca dilcilerin bu konular 

hakkındaki görüşlerine ve romanda tespit edilen bazı cümle tahlillerine yer verildi. 

Çalışmanın amacı, Orhan Kemal’in Cemile adlı romanında dilin hangi 

işlevlerini kullandığına değinerek, cümle bilgisi, kelime bilgisi, hakkında bilgi 

vermek ve Türkiye Türkçesi söz dizimi çalışmalarına katkı sağlamaktır.  
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ABSTRACT 

Language is an important source of communication for people. Since the 

existence of human beings, they have needed language to communicate. The 

linguistic communication functioned verbally and in writing. While oral 

communication is easily understood by everyone, a specific training is required to 

understand written communication. Language education has some rules. These 

rules are named by grammar and grammar names by the Turkish syntax. A subject 

of language knowledge is syntax. Turkey Turkish workers on the syntax, the 

general syntax elements of a sentence, the kinds of sentences and word groups have 

been discussed under the heading. Syntax study on Orhan Kemal's novel Cemile

was done following Leyla Karahan's book Syntax in Turkish.  

The syntax review of Orhan Kemal's novel Cemile was discussed in three 

sections. The first part focuses on Orhan Kemal's life, his understanding of art, his 

works and Cemile's novel. In the second chapter, the definitions of vocabularies on 

the vocabularies and the vocabularies of the word groups were given. In the last 

section, the sentence and the sentence types were discussed. In addition, the views 

of the linguists on these issues and some sentence analyzes in the novel were 

included.  

The purpose of the study, referring to Orhan Kemal's novel use of language 

in which the functions of Cemile, syntax, vocabulary, give information about

Turkey and Turkish language syntax is to contribute to the study. 

Key Words: Orhan Kemal, Cemile, Syntax, Word Groups, Sentence.
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ÖNSÖZ 

Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için dil bilgisi ve kelime bilgisi 

bakımından oldukça zengindir. Nihad Sâmi Banarlı, Türkçenin Sırları adlı eserinde 

Türkçe, İngilizce, Latince ve Arapçanın imparatorluk dili olduğunu söylemiş ve 

bunları şu şekilde açıklamıştır:  

“Aynı ülkelerden derledikleri lüzumlu kelimeleri kendi dillerinin gramerine, 

estetiğine ve fonetiğine göre “millileştirerek” kendi kelimelerini yaparlar.” 

(Banarlı, 2015: 30).  

Geçmişte Osmanlı İmparatorluğu pek çok yerde hüküm sürdüğü için 

kullanılan Türkçe hem kelime bilgisi hem de dil bilgisi bakımından zenginleşmiştir. 

Söz dizimi de bu dil bilgisi zenginliklerini oluşturan bir konudur. Bu nedenle 

çalışmada Türk diline birçok eser vererek, bu dilin zenginleşmesine katkıda 

bulunan Orhan Kemal’in, Cemile adlı romanının söz dizimi açısından incelenmesi 

uygun görüldü.  

Araştırmada önce Orhan Kemal’in hayatı, sanat anlayışı, eserleri ve 

çalışmaya konu olan Cemile adlı romanına yer verildi. İkinci bölümde yer alan 

kelime grubu bölümü, Leyla Karahan’ın “Türkçede Söz Dizimi” adlı 

çalışmasındaki tasnife uyularak 14 başlık altında ele alındı. Bu bölüm; İsim 

Tamlaması, Sıfat Tamlaması, Sıfat-Fiil Grubu, İsim-Fiil Grubu, Zarf-Fiil Grubu, 

Tekrar Grubu, Edat Grubu, Bağlama Grubu, Unvan Grubu, Birleşik İsim Grubu, 

Ünlem Grubu, Sayı Grubu, Birleşik Fiil Grubu, Kısaltma Grupları başlıkları altında 

incelendi. Ayrıca Türk dili üzerine çalışan araştırmacıların kelime grupları ile ilgili 

görüşlerine yer verildikten sonra, romanda tespit edilen kelime grupları örnekleri 

verildi. Üçüncü bölümde, cümlenin öğeleri ve cümle çeşitleri ele alındı. Son olarak 

roman içindeki bazı cümleler seçilerek tahlil edilmeye çalışıldı. Sonuç kısmında, 

eserin genel bir değerlendirmesi yapılarak cümlelerle ilgili istatistiksel sonuçlar 

verildi. Kaynak bölümünde, çalışmada kullanılan eserler listelenmiştir.    

      Çalışma sürecinde her zaman yanımda olan, desteklerini esirgemeyen aileme ve 

beni motive eden, azimle ve her türlü fedakârlığı göstererek bana yön veren sayın 

danışman hocam Doç. Dr. Meltem Gül’e teşekkürü borç bilirim. 

                                                                                                      Cahit SAĞIRDAĞ         
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                                                      GİRİŞ 

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan doğal bir vasıtadır. Medeniyetlerin 

kültürleri, inançları ve yaşayışları hakkında bilgi verir. Geçmiş ve gelecek arasında 

bir köprü görevi üstlenir. Ayrıca durağan değil, her zaman değişen bir özellik 

taşımaktadır. Geçmişten günümüze kadar sürekli değişim yaşamıştır. Değişimin 

sonucu olarak her dilin kendine özgü kuralları oluşmuştur. Türkçenin de kendine 

özgü kuralları vardır. Söz dizimi de bu kurallardan biridir. Bu nedenle söz dizimi 

üzerine yapılan çalışmalar Türkçenin cümle yapısının, kolay anlaşılmasına katkı 

sağlar. Fakat Türk dili üzerine çalışanlar, şekil ve biçim bilgisi çalışmalarına 

yoğunluk gösterdiği için söz dizimi göz ardı edilmiştir. Bu sebeple Türkçe söz 

diziminin önemine bir nebze de olsa faydalı olabilmek için böyle bir çalışmaya 

karar verilmiştir. 

Çalışmada eser olarak Orhan Kemal’in Cemile adlı romanını ele alınmıştır. 

Orhan Kemal, cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden 

biridir. Sayısı altmışı aşan eser ile Türk edebiyatında saygın bir yer edinmiştir. 

Yazar eserlerini daha çok nesir türünde vermiştir. Bunun böyle olmasında kendisine 

nesir türünde eserler yazmasını söyleyen Nazım Hikmet’in etkisi vardır. Yazar da 

edebi hayatını bu doğrultuda şekillendirmiştir. Yazarın eserlerinin muhtevasını 

toplumun alt kesiminde yaşayan, geçim sıkıntısıyla uğraşan, fakir ve yoksul kişiler 

oluşturur. Ayrıca, yazarın ilk yıllarını Adana’da geçirmesi daha sonra geçim 

sıkıntısından dolayı İstanbul’a yerleşmesi eserlerindeki konuları da 

şekillendirmiştir. 

Orhan Kemal’in romanlarının konusunu Alemdar Yalçın, Çağdaş Türk 

Romanı adlı kitabında üç gruba ayırmıştır: 

“Bunlardan birincisi, kendi hayatını da içine alan, genellikle Çukurova ve 

çevresindeki yeni üretim ilişkileri ve bu üretim ilişkilerinin oluşturduğu, yeni 

toplum anlayışını ele alarak işlediği romanlarıdır. İkinci grupta, İstanbul ve 

çevresindeki gelişmeleri ele alarak işlediği büyük şehirde işçi, esnaf, seyyar satıcı 

gibi geçici olarak çalışmaya gelen insanların hayatını işleyen romanları vardır. 

Üçüncü grup ise mizahi romanlarıdır.” (Yalçın, 2011: 205).   
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Orhan Kemal’den bir roman seçilme nedeni ise yazarın eserlerini yalın, 

akıcı ve herkesin anlayacağı bir dil anlayışı ile kaleme almasındandır. Ayrıca 

yazarın söz konusu romanda şive konuşmalarına, atasözlerine ve deyimlere yer 

vermesi de bu çalışmanın seçilmesinde önemli bir sebep oldu.  Çalışmada 

Türkçenin zenginliğini ve söz dizimini ortaya çıkararak Türkçeye bir nebze de olsa 

katkıda bulunmak ve bu dilin inceliklerini açıklamak amaçlanmıştır. 
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1. ORHAN KEMAL 

1.1. Orhan Kemal’in Hayatı 

      “15 Eylül 1914’te Adana’da doğdu. Babası bir dönem (1920-1923) 

Kastamonu milletvekili olarak görev yapmış avukat Abdulkadir Kemali Bey annesi 

ise Azime Hanım’dır. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü’dür. Babasının muhalif 

faaliyetleri sonucunda aile Suriye’ye kaçmak zorunda kaldı. Orhan Kemal de 

öğrenimini yarıda bıraktı. 1932’de Adana’ya, babaannesinin yanına döndü. 

Burada pamuk işçiliği, çırçır fabrikalarında işçilik ve kâtiplik yaptı.  

1938’de askerlik hizmeti sırasında Ceza Yasası’nın 94. Maddesine aykırı 

hareketten tutuklanarak beş yıla mahkûm oldu. Kayseri Cezaevi’ndeyken Duvarlar 

adlı ilk şiiri Reşat Kemal imzasıyla Yedigün dergisinde yayımlandı. Adana ve Bursa 

cezaevlerinde yattı. Bursa cezaevinde tanıştığı Nazım Hikmet’in tavsiyesiyle şiiri 

bırakarak öykü ve roman yazmaya başladı.  Yeni Edebiyat, Yeni Ses, İkdam, 

Yürüyüş, Yurt ve Dünya, Gün, Genç Nesil ve Varlık dergilerinde öykülerini 

yayımladı. 

1943’te cezaevinden çıktıktan sonra Adana’ya döndü. Burada sebze 

nakliyeciliği ve Verem Savaş Derneği’nde kâtiplik yaptı. Fakat siyasal durumu 

yüzünden işsiz kalınca eşi ve çocuklarıyla İstanbul’a yerleşti (1950). Hayatını 

kalemiyle kazanmaya başladı. Vatan, Dünya, Cumhuriyet, Milliyet gibi gazetelere 

tefrika romanlar yayımladı. Bir yandan da Yeşilçam için senaryolar yazdı. 1970’te 

Bulgaristan ve Romanya Yazarlar Birliği’nin davetlisi olarak gittiği Sofya’da 2 

Haziran günü beyin kanamasından öldü. Yazarın cenazesi Türkiye’ye getirilerek 

Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Evli ve altı çocuk babası olan Orhan 

Kemal’in edebiyat anlayışına uygun eserlere verilmek şartıyla 1972’den beri ailesi 

tarafından “Orhan Kemal Roman Ödülü” verilmektedir.” (Kolcu, 2014: 181). 

1.2. Orhan Kemal’in Sanat Anlayışı  

Orhan Kemal, eserlerini toplumun yaşadığı gerçek olaylar üzerine inşa eder. 

Stendhal, Kırmızı ve Siyah adlı eserinde romanı, yol boyunca gezdirilen bir ayna 

olarak açıklamış ve gerçekçiliği bu şekilde izah etmeye çalışmıştır. Fakat Orhan 

Kemal’in gerçekçilik anlayışı bu görüşten farklıdır.  O gerçekçiliği şöyle izah 

etmektedir: “Bir bakıma çok kaypak bir kavram. Dışımızda: Yani bilincimizin 
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dışında, bilincimize bağlı olmayarak var olan gerçeğin tıpatıp fotoğrafını çekip 

okurlara göstermek de bir çeşit gerçekçilik sayılır. Ama buna “naturalizm” 

diyorlar. Şuna benzer: Olmakta olanı olduğu gibi yansıtmak, başka bir deyimle, 

doktorun hastasındaki hastalığı görmekle yetinmesi gibi bir şey. Benim andığım 

gerçekçilik yalnızca bu kertede kalmamalı. Onun için sanatçı gerçeğin ölçülerini 

kendinde toplayıp “olmuş mu?” ile birlikte “olabilir mi?”nin karşılığını 

verebilmeli. Bununla da kalmamalı, “nasıl olmalı” ya da karşılık bulabilmelidir. 

Sanatçı doğanın kopyacısı değil, kendinden bir şeyler katan bileşimci olmalıdır.” 

(Yelken, 1963’ten aktaran Bezirci, 2006: 58).  

Orhan Kemal, kendisini toplumcu bir yazar olarak nitelendirmiştir. Sanatın 

amacını ise Varlık dergisinde şu şekilde dile getirmiştir: 

 “Ünlü Lincoln’ün demokrasi tarifi gibi: “Halkın, halk için, halk tarafından 

yönetimi” der o. Biz de neden şöyle demeyelim? “İnsanlığın, insanlık tarafından, 

insanlık için yönetilme çabası adına sanat.” (Varlık, 1966’dan aktaran Bezirci, 

2006: 51).  

Orhan Kemal, eserlerinin konusunu halktan, insandan alır. Varlık 

dergisindeki bir yazısında eserlerinin konusunu şöyle izah eder: 

“Sanatçı, konusunu ister halktan ister fantezilerden alsın, insanlara güldürü 

ya da düşündürü yoluyla bir şey ya da bir şeyler söylemek amacıyla hareket eder. 

Yukarıdakiler göz önünde tutulmak şartıyla diyebilirim ki, konularımın genel 

kaynağı İNSAN’dır.” (Varlık, 1970’dan aktaran Bezirci, 2006: 56). 

Orhan Kemal, eserlerinde diyalog tekniğine çok yer vermiştir. Nitekim 

Cemile adlı romanında da diyalog tekniğini epey kullanmıştır. O bu tekniği çok 

kullanmasının sebebini şöyle açıklar: 

 “Fazla diyaloğa önem verişim, tesadüfi değildir. Anlatmak istediğimi en iyi 

böyle anlattığımı sanıyorum. Uzun uzun ruh tahlilleri yapmaya kalkışmaktansa, 

muhaverenin diyalektiği ile bu işi başarmanın çok daha tabii olacağı 

kanaatindeyim. Ben bol diyaloglarımla kabuktan derinlere inmek, yani ruh 

tahlilleri yapmak istiyorum.” (Dünya, 1953’dan aktaran Bezirci, 2006: 62).   
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Eserlerinde öne çıkan bir diğer unsur şive taklididir. Orhan Kemal, 

eserindeki kişilerin konuşmalarını onların konumlarına, mevkilerine ve bilgi 

düzeylerine göre şekillendirir. İncelenen Cemile adlı romanda bu da görülmektedir. 

Mesela romandaki şahıslardan biri olan Deveci Çopur Halil, bulunduğu bölgenin 

şivesini konuşmaktadır. “Otuz kâğıt aylıknan avrat mı sevilir? Bana varsın, 

gözümün yağını yesin! Boynunu boğazını beşibirliknen, kollarını altın burmaynan 

doldurim!” (Kemal, 2017: 5).  Orhan Kemal, şive taklidini şöyle izah eder: 

 “Şive taklidi mutlaka lâzımdır. İfadeye kuvvet vermek, yazarın anlattığı 

insanları gerçekten tanıdığı hissini uyandırmak için ve çok ustaca yapıldığı 

takdirde, işin tuzu biberi kabilinden, az miktarda, yani anlaşılır şekilde şiveden 

faydalanılmalıdır inancındayım.” (Dünya, 1953’dan aktaran Bezirci, 2006: 64).  

Orhan Kemal, yalın ve kolay anlaşılabilecek bir dil kullanmıştır. Ayrıca 

atasözleri ve deyimleri kullanarak Türk dilinin zenginleşmesine katkı sağlamıştır. 

Cemile adlı romanında da atasözlerine ve deyimlere yer vermiştir. Romanda tespit 

edilen bazı örnekler şu şekildedir: “Suyu saman altından yürütmek, Çingeneye 

beylik vermişler, Peşin babasını astırmış, İt kapıda zebun gerek, Her kuşun eti 

yenmez, Ok yaydan çıkmıştı.” (Kemal, 2017: 24, 45, 47).   

Orhan Kemal, biçim ve öz hakkında ise şu fikirleri savunmaktadır. 

 “Öz nasıl matematik bir incelikte kuruluyorsa, biçimin de bu kuruluş 

gibisine estetik incelikte ele alınmalıdır. Yazarın kişiliğini çoğunlukla biçim verir. 

İster uslup deyin adına ister biçim, yazar kendine özgü bir deyişe sahip olmalıdır. 

Sanat gücü buradan gelir. -Nasıl ki özün güçlülüğü sağlam bir dünya görüşüne 

bağlanırsa.- İlave etmek istediğim bir şey var. Yazar daima yeni deyişler peşinde 

olmalıdır. Bence sürekli yeni deyişleri kovalayan bir yazar ustalaşmış demektir. 

Mamafih, yanlış bir anlamaya meydan vermemek için tekrarlamak isterim ki öz 

bence biçimden daha önemlidir.  Biçim ve deyiş oyunlarıyla okuyucuyu aldatmayı 

sevmem. Sanatı ya bir akrobat gibi ya da insan olma haysiyeti ile bir ödev gibi 

kabul etme var. Ben ikinciye inanıyorum.” (Çavdar, 1958’den aktaran Öğütçü, 

2012: 130). 
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1.3. Roman Özeti 

Kâtip Necati ile Boşnak kızı Cemile birlikte çırçır fabrikasında çalışırlar. 

Kâtip Necati, Cemile’yi sevmekte ve ilgi duymaktadır. Cemile de ona karşı aynı 

duyguları taşımaktadır. Kızı, sadece Kâtip sevmemektedir. Ayrıca Deveci Çopur 

Halil de onu sevmektedir. Fakat Cemile, onun bu ilgisine karşılık vermez. Deveci 

Çopur Halil ise babasından kalan malına mülküne güvenerek onun ile evlenmek 

ister. Cemile’nin ise bunlarda gözü yoktur. O yalnızca Kâtip ile evlenmeyi ve mutlu 

bir yuva kurmayı arzu etmektedir. Bunu bilen Halil, Kâtip Necati ile Cemile’nin 

arasını bozmak ister. Ama bunda başarılı olamaz. Öte yandan Kâtip ile Cemile’nin 

çalıştığı fabrikada Patron Numan Bey’in İtalya’dan getirttiği Mühendisi kovmak 

için fabrikanın ortağı Kadir Ağa ve fabrika ustası, ipliklere sürekli zımpara tozu 

atarak onların kopmasına ve işçilerin Mühendise karşı galeyana gelmesine sebep 

olurlar.  Bunun farkına varan Numan Bey ve İtalyan Mühendis önlemlerini önceden 

almışlardır. Numan Bey, fabrikayı sabote eden usta ve diğer adamlarını işten 

çıkartır. Kâtip Necati ise bu durum karşısında patronu Numan Bey’in tarafını 

tutmuştur. Kâtip, Cemile’yi başkasına kaptırmamak için onun babasının yakın 

dostu olan İzzet Usta aracılığıyla evlenme niyetini dile getirir. Kızın babası İhtiyar 

Malik başlangıçta bu duruma sıcak bakmamaktadır. Çünkü o ileride kızı Cemile ve 

oğlu Sadri ile kendilerine tahsis edilen köydeki arsada ev yaparak birlikte yaşamayı 

planlamaktadır. Fakat Cemile’nin Kâtibi çok sevdiğini görünce onların 

evlenmelerine razı olur.    

1.4. Orhan Kemal’in Eserleri 

1.4.1. Romanları 

 Baba Evi (1949) 

 Avare Yıllar (1950) 

 Cemile (1952) 

 Murtaza (1952) 

 Bereketli Topraklar Üzerinde (1954) 

 Suçlu (1957) 

 Devlet Kuşu (1958) 

 Vukuat Var (1958) 
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 Dünya Evi (1958) 

 Gâvurun Kızı (1959) 

 Küçücük (uzun öykü) (1960) 

 El Kızı (1960) 

 Hanımın Çiftliği (Vukuat Var’ın sonu) (1961) 

 Eskici ve Oğulları (1962) 

 Gurbet Kuşları (1962) 

 Sokakların Çocuğu (1963) 

 Kanlı Topraklar (1963) 

 Bir Filiz Vardı (1965) 

 Müfettişler Müfettişi (1966) 

 Yalancı Dünya (1966) 

 Evlerden Biri (1966) 

 Arkadaş Islıkları (1968) 

 Sokaklardan Bir Kız (1968) 

 Kötü Yol (1969) 

 Üç Kâğıtçı (1969) 

 Kaçak (1970) 

 Tersine Dünya (1986) 

1.4.2. Hikâyeleri 

 Ekmek Kavgası (1949) 

 Sarhoşlar (1951) 

 Çamaşırcının Kızı (1952) 

 Grev (1952) 

 72. Koğuş (1954) 

 Arka Sokak (1956) 

 Kardeş Payı (1957) 

 Babil Kulesi (1957) 

 Serseri Milyoner (uzun öykü) (1957) 

 Dünyada Harb Vardı (1963) 

 Mahalle Kavgası (uzun öykü) (1963) 
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 İşsiz (1966) 

 Önce Ekmek (1968) 

 Küçükler ve Büyükler 

1.4.3. Oyunlar 

 İspinozlar (1965) 

 72. Koğuş 

 Murtaza 

 Eskici Dükkânı  

 Kardeş Payı 

1.4.4. Anı 

 Nazım Hikmet’le Üç Buçuk Yıl (1965) 

1.4.5. Röportaj 

 İstanbul’dan Çizgiler (1971) 

1.4.6. İnceleme 

 Senaryo Tekniği ve Senaryoculuğumuzla İlgili Notlar (1963) 
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2. KELİME GRUPLARI 

Kelime grupları, yargısız anlatım başlığı altında değerlendirilmiş ve 

cümlelerin bağlanması açısından önemli bir unsur olmuştur. Kelime grupları tek 

başlarına yargı bildirmezler. Cümlenin temel ve yardımcı öğeleri ile birleşerek 

cümlede yargıyı oluştururlar. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar ise belirtme 

grupları ve sözcük öbeği olarak adlandırdıkları bu dil bilgisi konusu hakkında şu 

görüşlere yer vermişlerdir: 

 Kelime grubunu Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı çalışmasında, 

“bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir hareketi karşılayan veya 

belirten ve belirli kurallar içinde yan yana dizilmiş kelimelerden oluşan yargısız dil 

birimi” olarak tanımlamıştır. (Karahan,2015: 39). Söz konusu kelime grubunu ise 

şu şekilde tasnif etmiştir: 

“İsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması, Sıfat Fiil Grubu, İsim Fiil Grubu, Zarf 

Fiil Grubu, Tekrar Grubu, Edat Grubu, Bağlama Grubu, Unvan Grubu, Birleşik 

İsim Grubu, Ünlem Grubu, Sayı Grubu, Birleşik Fiil, Kısaltma Grupları (İsnat 

Grubu, Yaklaşma Grubu, Yükleme Grubu, Bulunma Grubu, Uzaklaşma Grubu, 

Vasıta Grubu)” (Karahan, 2015: 6).   

Kelime grupları konusunda M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi kitabında 

kelime gruplarını belirtme grupları olarak adlandırmış ve “Birden ziyade kelimeden 

meydana geldiği halde, cümledeki görevi bakımından bir tek kelimeden farksız 

olan, gerektiği takdirde, yine bir kelime imiş gibi çekim eki alabilen isim soyundan 

kelimelerin teşkil ettiği birleşik sözlere, belirtme (= tâyin) grupları diyoruz.” 

şeklinde açıklamıştır. (Bilgegil, 2014: 108). 

  Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı çalışmasında kelime 

gruplarını, “Cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok 

kelimenin belirli kurallar ile yan yana getirilmesinden oluşan, yapı ve anlamındaki 

bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek bir nesne veya hareketi karşılayan ve 

herhangi bir yargı bildirmeyen kelimeler topluluğu.” olarak tanımlamıştır.  

(Korkmaz, 1992: 100). 

Kerime Üstünova, Türkçede Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri adlı 

çalışmasında kelime gruplarını sözcük öbeği olarak adlandırmış ve Türkçede 
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sözcük öbeklerinin sırasını, asıl unsur + yardımcı unsur/tamlayan + tamlanan olarak 

belirlemiştir. Asıl unsurun sonda bulunuşu kuralının, sözcük öbekleri için de geçerli 

olduğunu savunmuştur. (Üstünova, 2014: 73). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında kelime gruplarını söz 

öbekleri olarak adlandırmıştır. Söz öbeklerini, cümle oluşturmayan söz dizimi 

birimleri olarak tanımlamış ve birden çok sözden oluşan yapılar olduğunu dile 

getirmiştir. Bütün dillerde, söz dizimi, varlıkların nitelendirdiği yapılar olan söz 

öbekleri ile yapma ve olmaların nitelendiği yapılar olan cümlelerden oluştuğunu 

vurgulamıştır. “Bir başka deyişle, söz öbeğinin, bir varlığın nitelendiği yapı” 

olduğunu söylemiştir. (Karaağaç, 2013: 443). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Söz Dizimi adlı kitabında kelime gruplarını şu 

şekilde izah etmiştir: 

“Birden çok sözcüğü içine alan anlamında ve yapısında bir bütünlük 

bulunan, tümcede bir tek sözcük gibi iş gören; tümceden küçük, sözcükten büyük, 

anlamlı geniş dil birliğine sözcük öbeği adı verilir. Sözcükler, ek alarak ya da eksiz 

olarak birbirine bağlanma yolu ile sözcük öbeklerini oluştururlar.” (Kükey, 1975: 

3).  

Kelime grubunu tek bir nesneyi veya hareketi birlikte karşılayan kelimeler 

topluluğu olarak tanımlayan Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında kelime 

gruplarını şu şekilde tasnif etmiştir: 

“İsim Tamlaması, Aitlik Grubu, Birleşik İsim, Birleşik Fiil, Unvan Grubu, 

Sayı Grubu, Edat Grubu, İsnat Grubu, Genetif Grubu, Datif Grubu, Lokatif Grubu, 

Ablatif Grubu, Fiil Grubu, Partisip Grubu, Gerindium Grubu” olarak 

sınıflandırmıştır. (Ergin, 2011: 374). 

2.1. İsim Tamlaması 

İsim tamlaması, iki veya daha çok isim unsurunun birleşmesiyle oluşur. İsim 

tamlamasında tamlayan ve tamlanan unsuru iki ismi birbirleriyle ilişki kurmasını 

sağlar. İsim tamlaması; belirtili isim tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması olmak 

üzere iki başlıkta incelenir. Belirtili isim ve belirtisiz isim tamlamasının tanımına 

gelince, bir kelime grubunda tamlayanı ilgi hâli eki alan ve tamlananı iyelik eki alan 
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tamlamalara belirtili isim tamlaması denir. Örnek; (kapının kolu). Tamlayanı ilgi 

hâli eki almayıp tamlananı iyelik eki alan tamlamalara ise belirtisiz isim tamlaması 

denir. Örnek; (kapı kolu). Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar  ise isim tamlaması 

hakkında şu görüşlere yer vermiştir: 

İsim tamlamasını “bir veya daha çok adın, bir başka adın anlamını 

tamamlamak üzere kurduğu birlik”  olarak tanımlayan Vecihe Hatiboğlu, 

Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında isim tamlamasını şu şekilde üçe ayırmış ve 

açıklamıştır: 1) Belirtili tamlama, 2) Belirtisiz tamlama, 3) Takısız tamlama. 

“Belirtili tamlamada, anlam bakımından bağlantı kurulurken, hem 

tamlayan, hem de tamlanan, tamlamanın gerektirdiği ekleri alır. Belirtisiz 

tamlamada yalnız tamlanan iyelik eki alır. Belirtisiz tamlamanın belirtili 

tamlamadan farkı, tamlayan olan adın tamlayan durumu ekini (genitivus ekini) 

almamasıdır. İki adın, tamlayan eki ve tamlanan eki almadan, anlam bakımından 

birbirine bağlanması, takısız tamlamayı meydana getirir.” (Hatiboğlu, 1972: 11). 

Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi adlı kitabında isim 

tamlamasını ad tamlaması olarak adlandırmıştır. Belirtili ad tamlaması, belirtisiz ad 

tamlaması, zincirleme ad tamlaması olarak üçe ayırmış ve şu şekilde açıklamıştır:  

“Bir ad başka bir adla ilgi durumu eki alarak veya almadan bir anlam bağı 

oluşturduğunda ad tamlaması dediğimiz kelime grubu ortaya çıkar. Burada birinci 

ad, tamlayan, ikinci ad tamlanan niteliğindedir. Arada ilgi durumu ekinin kullanılıp 

kullanılmamasına veya tamlayanın da bir ad tamlaması olup olmamasına göre ad 

tamlamaları, 1. Belirtili ad tamlaması, 2. Belirtisiz ad tamlaması, 3. Zincirleme ad 

tamlaması olmak üzere, üç gruba ayrılır. Belirtili ad tamlaması, tamlayan adın 

sonuna ilgi durumu eki, tamlanan adın sonuna da üçüncü şahıs iyelik eki getirilerek 

yapılan tamlama türüdür. Belirtili ad tamlamasında, adından da anlaşılacağı 

üzere, tamlayan ad eksiz yani yalın durumdadır. Yalnız tamlanan ad üçüncü şahıs 

iyelik eki almıştır. Zincirleme ad tamlaması bir ad tamlamasının başka bir adla 

oluşturduğu ikinci bir ad tamlamasıdır.” (Korkmaz, 2017: 285). 

Neşe Atabay, Sevgi Özel ve Ayfer Çam, Türkiye Türkçesi Sözdizimi adlı 

çalışmalarında isim tamlamasının iki öğeden oluştuğunu, bunlardan birinci 

sözcüğün tamlayan, ikinci sözcüğün tamlanan olduğunu söylemişler ve isim 
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tamlamasını belirtili tamlama, belirtisiz tamlama, takısız tamlama, zincirleme 

tamlama olarak dörde ayırmışlardır. (Atabay vd., 1981: 14)      

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında isim tamlamasını; 

belirli ad tamlaması, belirsiz ad tamlaması ve zincirleme ad tamlaması olarak üçe 

ayırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

     “Bir adın başka bir adla ilişkilendirildiği söz öbeğidir. Bütün dillerde 

ilişkilendirmenin iki yolu vardır. Bunlardan birincisi, varlığın bir başka varlıkla 

ilişkilendirilmesidir ve bunlar, ad tamlaması olarak adlandırılırlar. Diğeri ise, 

varlığın bir kişi ile ilişkilendirildiği iyelik öbekleridir. Bütün çekimlik öbeklerde 

olduğu gibi, ad tamlamasının da ilk ögesi tamlayan, ikinci ögesi tamlanan öge 

durumundadır. Tamlayanın ekli ya da eksiz çekimli olmasına göre, belirli ve 

belirsiz; hem tamlayan hem de tamlananın durumuna göre de zincirleme türleri 

vardır.” (Karaağaç, 2013: 486). 

Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi adlı çalışmasında isim tamlamalarını 

isim takımları olarak şu şekilde açıklamıştır:  

“Türkçede kelimelerin gruplaşmasındaki temel kural şudur: Önce yardımcı, 

sonra esas öğe. Bu temel kurala göre, Türkçede: kurallı bir cümlenin esas öğesi 

fiildir, yüklemdir. Öbür kelimeler, fiilin veya yüklemin yardımcı öğeleridir. İki 

kelimenin bağlanmasında ikinci kelime esas, birinci kelime yardımcı öğedir. Bu 

sebeple, biz, bir ismin anlamını çeşitli anlam ilgileriyle tamamlamak istersek, o 

ismin başına yardımcı, tamamlayıcı bir isim getirerek takım kurarız. İki isim 

arasında iyelik ilgisi kurmak amacıyla meydana getirilen takıma isim takımı denir.” 

(Ediskun, 1963:117). 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı çalışmasında isim tamlamasını 

belirtili isim tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması olarak ikiye ayırmış, takısız 

tamlama ve zincirleme tamlamaya yer vermemiştir. Daha sonra isim tamlamasını 

şu şekilde izah etmiştir: “İyelik ekli bir isim unsurunun, iyeliğin işaret ettiği bir 

başka isim unsuruyla kurduğu kelime grubudur.” (Karahan, 2015: 42). 

M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dil Bilgisi adlı çalışmasında isim tamlamasını 

“Birden fazla ismin; iyelik (=:âitlik), tahsis, tür, cins ve özellik ifade etmek üzere 
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bir araya gelmesinden hâsıl olan birleşik sözler” olarak tanımlamıştır. (Bilgegil, 

2014: 109). 

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi 

çalışmalarında isim tamlamasında iki ögenin olduğunu ilk ögenin tamlayan 

(belirten), ikinci ögenin ise tamlanan (belirtilen) adını vermişler ve asıl anlamın 

ikinci öge üzerinde olduğunu söylemişlerdir. (Özkan ve Sevinçli, 2013: 19). 

Efrasiyap Gemalmaz, Türkçede İsim Tamlamalarının Derin Yapısı adlı 

makalesinde isim tamlamasının en az iki isimle kurulduğunu, birinin tamlayan, 

diğerinin tamlanan olduğunu söylemiş ve belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim 

tamlaması olarak iki gruba ayırmıştır. (Gemalmaz, 1996: 3). 

Caner Kerimoğlu, Türkçe Dilbilgisi Öğretiminde Yapı Bakımından Cümle 

Sınıflandırmaları adlı makalesinde isim tamlamasının tartışılan takısız tamlama ve 

zincirleme tamlaması üzerinde durmuş ve söz konusu olan bu tartışmayı şu şekilde 

ele almıştır:  

“İsim tamlaması türlerinde tartışılan iki konu vardır. Bunlardan ilki 

“takısız isim tamlaması”dır. T.N. Gencan’ın ortaya attığı bu tamlama türü uzun 

yıllar tartışılmıştır. Ancak son yıllardaki yayınlarda böyle bir isim tamlamasının 

olmadığı, takısız isim tamlaması sayılan grupların sıfat tamlaması olduğu görüşü 

ön plana çıkmıştır. Tartışılan ikinci konu olan zincirleme isim tamlaması ise bazı 

dilciler tarafından incelenirken bazı dilcilerce kabul edilmez. Üzerinde anlaşılan 

bir tamlama türü değildir.” (Kerimoğlu, 2007: 110). 

2.1.1. Belirtili İsim Tamlaması  

 Yağız tekerleklerinin gıcırtısı (1-2) 

 Şehrin burnunun dibi (2-10) 

 Yolun kenarı (2-11) 

 Adamın yüzü (2-12) 

 Fabrikanın kurşuni boyalı demir kapısı (6-3) 

 Hamalların yaygarası (6-7) 

 Mahallenin nabzı (7-3) 

 Evlerin çürük kapıları (7-5) 
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 Bakkalın tezgâhı (8-1) 

 İşçilerin vazifesi (14-2) 

 Palikenin sahabı (14-21) 

 Burnunun ucu (16-18) 

 Makinenin iplikleri (18-20) 

 Yıldızın kuyruğu (26-4) 

 Fabrikanın mühendisi (30-9) 

 Ağanın emri (34-4) 

 Ötekinin saçları (35-9) 

 Palikenin durumu (37-13) 

 Yazının yarım pabuçlusu (39-13) 

 Çocuğun himayesi (40-12) 

2.1.2. Belirtisiz İsim Tamlaması  

 Köpek sesleri (2-4) 

 Böcek çıtırtıları (2-6) 

 İşçi mahallesi (7-1) 

 Fabrika kapısı (7-5) 

 Zeytinyağı şişesi (7-10) 

 Pörsük yanakları (9-22) 

 Tavşan derisi (10-2) 

 Pamuk iplikleri (13-9) 

 Dokuma ustası (21-16) 

 Boşnak kızı (23-2) 

 Giriş kapısı (25-1) 

 Ticaret masası (30-7) 

 Fukara babası (37-3) 

 Lavanta kokusu (37-4) 

 Tahin helvası (41-9) 

 Çay parası (44-25) 

 Zımpara tozu (45-9) 

 Et parçası (52-16) 
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 Et kokusu (52-26) 

2.2. Sıfat Tamlaması 

İki ögeden oluşan sıfat tamlamasının ilk ögesi (tamlayan) sıfat, ikinci ögesi 

ise (tamlanan) olan isimdir. Sıfat niteleyen, isim ise nitelenen olur. Sıfat, ikinci öge 

olan ismin niteliğini, şeklini ve belirli bazı özelliklerini açıklar. Sıfat ile ismin eksiz 

birleşmesinden sıfat tamlaması oluşur. Örneğin, (kırmızı elbise) sözcüğü birinci öğe 

olan kırmızı, sıfat yani niteleyen, ikinci öğe olan elbise ismi ise nitelenendir, bunlar 

eksiz bağlanmışlardır. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar ise sıfat tamlaması 

hakkında şu görüşlere yer vermişlerdir: 

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi 

çalışmalarında “Bu kelime grubunun bir sıfat ve bir isimden meydana geldiğini, 

sıfatın ismin önünde bulunarak ismi nitelediğini” belirtmişlerdir. “Sıfat ile ismin 

birleşiminin ise eksiz bir şekilde oluştuğunu” söylemişlerdir. (Özkan ve Sevinçli, 

2013: 34). 

Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri adlı çalışmasında sıfat tamlamasını, 

sıfat takımı olarak adlandırmış ve şu şekilde tanımlamıştır: 

“Sıfat hiçbir ek almaksızın vasıfladığı veya belirlediği adın önüne gelerek 

onunla bir takım teşkil eder. Buna sıfat takımı (construction adjective) adını veririz. 

Bir sıfat takımında birinci kelime sadece sıfat (epithete), ya da vasıflayan 

(qualifiant) adını alır. (soğuk su, yanlış hesab vb.) sıfat takımlarındaki birinci 

kelime gibi. Bunlardan sonra gelen adlara da vasıflanan (qualifie) deriz. Belirtme 

sıfatlarında bu terimler belirten ve belirtilen diye değiştirilebilir.” (Banguoğlu, 

2015: 342). 

Sıfat tamlaması hakkında M. Kaya Bilgegil ise şu açıklamalarda 

bulunmuştur: “Anlamı, bir sıfat veya sıfat hükmündeki kelime grubuyla sınırlanan 

bir ismin teşkil ettiği kelime grubuna, sıfat tamlaması; isme, nitelenen (=mevsuf) 

diyoruz. Türkçede sıfat tamlamalarında, sıfat nitelenenden önce gelir; hâl ve çoğul 

ekleri almaz.” (Bilgegil, 2014: 127). 
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Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında sıfat tamlamasını “Bir 

isim unsurunun bir sıfat unsuruyla nitelendiği veya belirtildiği kelime grubu 

olarak” açıklamıştır.(Karahan, 2015: 48). 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı çalışmasında sıfat 

tamlamasını şu şekilde izah etmiştir: 

“İsimleri nitelemek veya belirtmek maksadıyla isim ve ona bağlı sıfatın 

tamlama dizilişinde oluşturdukları kelime grubu. Bu dizilişte sıfat tamlayan, sıfat 

tarafından nitelenen veya belirtilen isim tamlanan görevindedir. Böyle 

tamlamalarda tamlayan da tamlanan da eksiz durumdadır.” (Korkmaz, 1992: 133). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında sıfat tamlamasını “Bir 

sıfat öğesiyle bir ad öğesinin oluşturduğu sözcük öbeğine sıfat tamlaması adı 

verilir. Sıfat tamlamalarında, sıfat öğesi önce, ad öğesi sonra gelir; sıfat öğesi, bir 

sıfat ya da bir sıfat olarak değerlendirilen bir sözcük öbeği olabileceği gibi; ad 

öğesi de, bir ad ya da ad olarak değerlendirilen bir sözcük öbeği olabilir. Bir sıfat 

tamlamasında, sıfat öğesi için niteleyen ya da belirten sözcüklerini; ad öğesi için 

de nitelenen ya da belirtilen sözcüklerini birer terim adı olarak kullanabiliriz. 

Bütün sıfat tamlamaları, ad öğesidir; adlar gibi iş görür; ad olarak değerlendirilir. 

Sıfat tamlamaları eksiz bileşimlerdir, sıfat ve adın arasında hiçbir ek bulunmaz.” 

şeklinde açıklamıştır. (Kükey, 1975: 24). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında sıfat tamlamasını, bir sıfat 

unsuru ile bir isim unsurunda meydana geldiğini, sıfat unsurunun isim unsurunu 

vasıfladığını ve sıfatın tamlayan, yardımcı, ismin ise tamlanan asıl unsur olduğunu 

söylemiştir. (Ergin, 2011: 380). 

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında sıfat tamlamasını 

“sıfatın kendisinden sonra gelen adı niteleyerek veya belirterek kurduğu tamlama” 

olarak tanımlamıştır. (Hatiboğlu, 1972: 25). 

 Berrak bir gece (1-1) 

 Bembeyaz pamuk tarlaları (1-2) 

 Tozlu yollar (1-2) 

 Aydınlık gece (1-2) 
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 Yusyuvarlak ay (1-4) 

 Nemli rüzgâr (2-5) 

 Ağır ve eski sokaklar (5-20) 

 Çürümüş tahta (7-2) 

 Küçücük bir çocuk (7-6) 

 Uzun boylu, sapsarı, bir deri bir kemik kadın (7-11) 

 Aydınlık, tertemiz, pırıl pırıl bir atölye (13-10)  

 Koca göbekli usta (17-21) 

 Uzun boylu bir adam (19-19) 

 Zengin adam (19-21) 

 Sert şakırtılar (22-2) 

 Tatlı uyku (22-20) 

 Daracık yol (25-1) 

 Okumuş insanlar (26-11) 

 Ufak tefek, halim selim annesi (27-8) 

 Altın çerçeveli gözlük (35-3) 

 Altın yaldızlı fincanlar (37-6) 

 Yuvarlak saat (41-1) 

 Kırmızı şarap (43-4) 

 Ağarmış siyah önlükler (47-11) 

 Kirli tabak (48-26) 

 Temiz bir kebap (51-2) 

 Ağzı sıkı şoför (55-8) 

 Geniş ağızlı kocaman bıçak (56-3) 

2.3. Sıfat Fiil Grubu 

Sıfat fiil grubu, sıfat fiil ekleriyle kurulan bir kelime grubudur. Türkçe söz 

dizimi üzerine çalışanlar, sıfat fiil grubu hakkında şu görüşlere yer vermişlerdir: 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı çalışmasında sıfat fiil 

grubunu “Sıfat gibi kullanılan fiil şekilleri ile oluşturulan ve cümle içinde sıfat, 

özne, nesne, zarf gibi görevler yüklenebilen kelime grubu.” olarak tanımlamıştır. 

(Korkmaz, 1992: 133). 
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  Leyla Karahan, sıfat fiil grubunu Türkçede Söz Dizimi adlı çalışmasında 

“Bir sıfat-fiil ile bu sıfat fiile bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan kurulan kelime 

grubu.” şeklinde tarif etmiştir. (Karahan, 2015: 53). 

  Muharrem Ergin ise Türk Dil Bilgisi adlı eserinde Sıfat-fiil grubunu, partisip 

grubu olarak adlandırmış ve şu şekilde izah etmiştir: 

“Partisip gurubu bir partisiple ona bağlı unsurlardan meydana gelen 

kelime gurubudur. Partisip bir fiil şekli olduğuna göre ona bağlı unsurlar da fiilin 

gerektirdiği unsurlardır. Böylece partisip grubu fiili partisip olan bir fiil gurubu 

demektir. Gurupta partisip sonda bulunur, ona bağlı unsurlar önce gelir. Partisip 

gurubunda da fail az bulunur ve iyelik ekli olur. Partisip gurubu isim, bilhassa sıfat 

olarak kullanılır. -dık, -dik ve -acak, -ecek partisip gurupları umumiyetle iyelik 

gurubunun tamlanan unsuru olurlar ve iyelik eki ile kullanılırlar. Bu kullanılışta bu 

iki partisip bazen gerundium ifadesi taşır. O zaman iyelik gurubunun tamlayan 

unsuru partisipin faili durumuna geçer. Partisip gurubunda da vurgu partisipin 

önündedir.” (Ergin, 2011: 396).   

 Köyleri şehre bağlayan tozlu yollar (1-2) 

 Dokuz deveyi çekmekte olan eşeği (1-3) 

 Tam bu sırada esen nemli rüzgâr (2-6) 

 Karşıdaki kalabalık meşeliğini hemen gerisinden kalkan dört insan 

karaltısı (2-6) 

 Klevland pamuğunun devşirildiği bu mevsim (2-8) 

 Şehrin burnunun dibinde çevrilip soyulan otomobil (2-8) 

 Allah’a ibadete koşuşan Müslüman gölgeler (6-1) 

 Her biri bir başka mahalleye giden yollar (6-4) 

 Tohumlu pamukların tohumundan ayrılma işinin görüldüğü Çırçır 

Dairesi (6-5) 

 Fabrikaca satına alınan tohumlu pamuklar (6-6) 

 Çırağın uzattığı şişe (8-9) 

 Göğsünden başlayan kocaman karnı (9-23) 

 Kulaklarına geçmiş yağlı fesi (9-24) 

 Kapıcının vereceği cevap (10-9) 
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 Her sabah fabrika içlerini kontrole giderken giydiği uzun, beyaz iş 

gömleği (10-9)  

 Tohumdan ayrılmış pamuk balyaları (10-12) 

 Şalvarının cebinden çıkardığı iri taneli, sarı kehribar tespih (11-18) 

 Titreyen el (12-22) 

 Kantara konulan balya (12-25) 

 Pırıl pırıl çengellerden geçen iplikler (14-1) 

 Pamuk iplikleri yapan iplikhane (13-11) 

 Makinelere karşı tükenmez bir hayranlığı (14-5) 

 Kulakları sağır eden bir şakırtı (20-15) 

 Sütun halinde betona vuran sabah güneşi (20-16) 

 Işık geçirilmiş cam bilyalar (21-17) 

 Aşınan tel gücüler (24-16) 

 Fabrikada çarpışan çıkarlar (30-9) 

 Pencerenin önünde daima serili duran kola kokulu yatağı (66-11) 

 Belinden aşağılara inen kuvvetli örgüler (76-10) 

 Bir elma kurusuna benzeyen yüz (77-6) 

2.4. İsim Fiil Grubu 

Türkçedeki –mA, -Iş ve mAk fiilden isim yapma ekleriyle kurulan kelime 

grubudur. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, isim-fiil grubu hakkında şu 

görüşlere yer vermiştir: 

Muharrem Ergin Türk Dil Bilgisi adlı çalışmasında isim-fiil grubunu, fiil 

grubu olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Fiil gurubu, fiil isimleri üzerine kurulan kelime gurubudur. Fiil isimleri bu 

gurubun esas unsurudur ve tabiî en sonda bulunur. Kendisinden önce gelen gerekli 

unsurlarla birlikte fiil gurubunu meydana getirir. Kendisinden önce gelen bu 

unsurlar fiil kökünün gerektirdiği unsurlardır. Hareketler tek başına var 

olmadıkları ve nesnelere bağlı oldukları için onların dildeki karşılıkları olan 

isimlere bağlanmak isterler. Fiil kök ve gövdeleri ancak isimlere bağlandıktan 

sonra müşahhas hale gelirler. Demek ki her harekette nesne isteme, her fiilde isim 

isteme hassası vardır. Bu hassa fiil kök ve gövdelerindedir. Fiilin istediği, fiilin 
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mânâsını tamamlayan unsurlar fâil, nesne, zarf ve yer tamlayıcısı’dır. Fâil fiilin 

gösterdiği hareketi yapan veya olan unsurdur ve yalın halde bulunur, çekimsizdir. 

Nesne fiilin tesir ettiği unsurdur ve akkuzatif hâlinde bulunur. Zarf fiilin şartlarını 

gösteren unsurdur ve çekimsizdir. Yer tamlayıcısı ise fiilin yerini ve istikametini 

gösteren unsurdur ve datif, lokatif veya ablatif hâlinde bulunur. İşte fiil gurubu bir 

fiil ismi ile bu unsurlardan bir veya bir kaçının meydana getirdiği kelime 

gurubudur.” (Ergin, 2011: 395). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı çalışmasında isim-fiil grubunu 

eylem adı öbekleri olarak adlandırmış ve şu şekilde izah etmiştir: 

“Eylem adı ekleri, eylemlere eklenerek onları adlaştırırlar. Bu ad eylemde 

olduğu gibi, bir yapma veya olma adının, bir olay adının, kısacası bir cümlenin ad 

olarak kullanımından ibarettir. Nasıl ki değişik anlamlardaki sözlük birimleri, söz 

diziminde, ad, sıfat, zarf, zamir, edat, özel ad gibi işlevler için kullanılıyorsa, eylem 

kök ve gövdelerine getirilen bütün ad yapıcı ekler de, Türkçenin değişik yer ve 

zamanlarının söz dizimlerinde, şekil ve zaman, eylem adı ve biçimi gibi işlevler 

görebilmektedirler. Eylem adı eklerinin temel işlevleri, eylemlerin adlarını 

yapmaktır.  Bir eylem adı ile ona bağlı bir veya birden çok ögeyle kurulan söz 

öbeğidir. Bu ekler, eylemleri, kavram, iş ve tarz olarak adlandırırlar. Eylem 

öbeğinde asıl öge, yani eylem adı eki almış eylem sonda, ona bağlı birimler de 

önünde yer alır.” (Karaağaç, 2013: 454-455). 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı çalışmasında isim fiil grubunu şu 

şekilde izah etmiştir:  

“Hareket ismi, -mAk, -mA ve -Iş ekleri ile yapılır. Grubun ana unsuru 

hareket ismidir, genellikle sonda bulunur. Fiile dayalı bütün gruplarda olduğu gibi 

bu grupta da yüklem görevi yapan hareket isminin anlamı, özne, nesne, yer 

tamlayıcısı ve zarf adı verilen ögelerle tamamlanır. Yüklem olan isim-fiil yargı 

bildirmez.” (Karahan, 2015: 55). 

 Uzaklarda bir köpek gürler gibi sesiyle havlama (2-2) 

 Çocuklarını toplayıp Çukurova’dan savuşmak (4-20) 

 Fazla gelme (5-10) 

 Elinde siyah bir zeytinyağı şişesi tutmak (7-12) 
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 Yerlerden hayvan pisliği toplamak (10-3) 

 Laf işitme (11-11) 

 Cevap verme (12-25) 

 Bu yapıştırma (14-3) 

 Kahve içme (14-7) 

 On iki saat ayaküstü çalışmak (16-9) 

 Kızlarla ilgilenmek (17-25) 

 Yaşaran gözlerini saklamak (18-19) 

 Alay etme (26-11) 

 Saygı görme (26-11) 

 Bundan kurtulmak (27-10) 

 Bilmezmiş gibi davranış (27-16) 

 Kâtibi bakışıyla ezmek (28-12) 

 Başkalarının karşısında el ovalayıp susma (28-14) 

 Bir taşla iki kuş vurmak (29-14) 

 Pis hasır şapkasıyla talihini denemek (30-5) 

 Taraf tutma (30-11) 

 Masası üzerindeki kâğıtlarla meşgul olma (31-22) 

 Ona bunu anlatmak (32-4) 

 Benim cebimden harcamak (35-16) 

 Hisseni satın almak (38-12) 

 Sigara vermek (41-10) 

 Suyu saman altından yürütmek (45-10) 

 Karnındakileri hemen dökmek (457) 

 Babasının hayallerini dağıtmamak (60-7) 

 Beni gene ağlatmak (60-13) 

 Usturalarını bileme (60-15) 

 Hemen göndermek (61-20) 

2.5. Zarf Fiil Grubu  

Zarf fiil grubu, zarf fiil ekleri ile kurulan kelime gruplarıdır. Türkçe söz 

dizimi üzerine çalışanlar, zarf fiil grubu hakkında şu görüşlere yer vermişlerdir: 
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Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında zarf fiil grubunu, “Bir 

zarf-fiil ile bu zarf-fiile bağlı tamlayıcı veya tamlayıcılardan kurulan kelime 

grubu.”  olarak tanımlamıştır. (Karahan, 2015: 57). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında zarf fiil grubunu şu 

şekilde tanımlamıştır: 

“Zarf-eylem öbeği, bir zarf-eylem eki ile ona bağlı bir veya birden çok 

ögeyle çok kurulan söz öbeğidir. Zarf-eylem eklerinin temel işlevleri, eylemlerin 

adlarını asıl eyleme bağlamaktır. Bu yüzden, asıl görevleri zarf yapmaktır. 

Cümlelerde eylemi niteleyici zarflar yapan zarf-eylemler, adlara gelmiş durum ekli 

sıfatlar olan kısaltma öbekleri gibi, adları da niteleyerek, sıfat göreviyle 

nitelendirme öbeklerinde de yer alabilirler. Zarf-eylem öbeğinde asıl öge, yani zarf-

eylem eki almış eylem sonda, ona bağlı birimler de onun önünde yer alır.” 

(Karaağaç, 2013: 456). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı çalışmasında zarf-fiil grubunu 

gerundium grubu olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Gerundium gurubu bir gerundium ile ona bağlı unsurlardan bağlı 

meydana gelen kelime gurubudur. Bu gurup da fiili gerundium olan bir fiil gurubu 

durumundadır. Gerundiumdan başka fiilin gerektirdiği unsurları ihtiva eder. 

Gerundium en sonda, gerekli unsurlar ondan önce gelir. Gerundium gurubu daima 

zarf olarak kullanılır. Bu fiil gurubunda fiilin gerekli bütün unsurları, bu arada fail 

de bol bol kullanılır. Gurubun normal vurgusu gerundiumdan önceki kelime 

üzerinde bulunur.” (Ergin, 2011: 396). 

“Zarf fiillerin bir kısmında eylemin zamanı (-mca, -dıkda, -ir -maz vb.) bir 

kısmında da eylemin biçimi (-arak, -ip vb.) vurgulanırken, sıfat fiillerde ise eylemin 

daha çok zamana bağlı olarak yapılış biçimi vurgulanandır.” (İlhan, 2009: 257). 

 Baş ve şehadet parmaklarıyla kırıp (1-5) 

 Yol boyunca (2-1) 

 Üçü ayrı yönlerde kaybolurken (2-7) 

 Şehrin burnunun dibinde çevrilip soyulan otomobili hatırlayarak (2-9) 

 Bu cenabetler memlekete girdi gireli (4-1) 
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 Yabancıya ortaçağı hatırlatarak ağarırken (5-22) 

 Boğula boğula öksürüp (6-22) 

 Fabrikanın kurşuni boyalı demir kapısı önünden üçe ayrılarak (6-4) 

 Demirhaneyi soluna alıp (6-6) 

 Çırçır Dairesi’nin önünden geçerek (6-6)  

 Fabrikaca satın alınan tohumlu pamukları tartıp (6-7) 

 Duvarları aşamadan (7-5) 

 Gümüş çerçeveli oval gözlüğünün üstünden bakarak (7-10) 

 Mahmutpaşa Hanı’nın kapısında, çapaklı gözleriyle bütün gün dikilip (9-

23) 

 Deve dizilerinin tıkadığı yolları çatık kaşlarla gözden geçirerek (10-6) 

 Kapıcının vereceği cevabı beklemeden (10-9) 

 Her sabah fabrika içlerini kontrole giderken (10-11) 

 Birlikte merdivenleri çıkarlarken (11-1) 

 Sarı kehribar tespihini şakırdatarak (11-21) 

 Hilekâr bir Arap uşağı, ağanın sol gerisinde yürürken (20-19) 

 Ağa , “Niye böyle oluyor?” diye sormaya kalmadan (22-7) 

 Tombul yanakları kızarıp (23-7) 

 Dokumahane kapısına doğru giderken (24-21) 

 Dokuma ustasının gözlerinin içine bakarak (25-3) 

 Dokuma ustası gene itiraz etmek isteyince (25-4) 

 “Ay benimle olduktan sonra, yıldızın kuyruğuna çarpım!” diye söylenerek 

(26-5) 

 Okumuş insanları huzuruna alıp (26-11) 

 Şurda burda lafı gelince (26-13) 

 Bir şeyler yazar görünen kâtibe öfkeyle bakarken (26-21) 

2.6. Tekrar Grubu 

Tekrar grubu, anlamı kuvvetlendirmek için aynı kelimelerin tekrarlanması, 

zıt iki kelimenin yan yana gelmesi, biri anlamlı diğeri anlamsız kelime, pekiştirmeli 

tekrarlar ve aynı anlamı çağrıştıran iki kelimeyle oluşan kelime grubudur. Türkçe 

söz dizimi üzerine çalışanlar, tekrar grubu hakkında şu görüşlere yer vermişlerdir: 
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M. Kaya Bilgegil Türkçe Dilbigisi adlı çalışmasında tekrar grubunu 

ikizleme ismi ile şu şekilde izah etmeye çalışmıştır: 

“Araya hiçbir ek girmeksizin aynı cinsten iki kelimenin tekrarıyla hâsıl olan 

gruplar, ikizlemeleri teşkil eder. İkizlemelerin teşkili: aynı kelimenin tekrarıyla, zıt 

anlamda kelimelerin bir araya gelmesi ile, eş anlamlı kelimelerin bir araya 

getirmekle, anlamları ilgili kelimelerin bir araya getirilmesiyle, bir kelime ve 

mühmelâttan bir lâfızla.” (Bilgegil, 2014: 150). 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında tekrar grubunu “Bir 

nesneyi, bir niteliği, bir hareketi karşılamak üzere eş görevli iki kelimenin meydana 

getirdiği kelime grubu.” olarak tanımlamıştır. (Karahan, 2015: 60). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı çalışmasında tekrar grubunu 

yineleme öbeği olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Bir varlığı veya bir eylemi karşılamak üzere eş görevli iki sözün 

oluşturduğu söz öbeğidir. Şekil ve anlam bakımından birbiriyle bağlantılı ve aynı 

türden olan iki veya daha çok sözün bir araya gelerek oluşturdukları yapı, yineleme 

öbeği olarak bilinir. Türkçede yinelemeler iki sözle yapılır; ancak az da olsa, üçlü 

ve dörtlü yinelemeler de görülür.” (Karaağaç, 2013: 476). 

Vecihe Hatiboğlu, Türk Dilinde İkileme adlı kitabında tekrar grubunu 

ikileme olarak adlandırmış ve şu şekilde tanımlamıştır:  

“İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı 

zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine 

yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana 

kullanılmasıdır.” (Hatiboğlu, 1981:9). 

Mazhar Kükey de Vecihe Hatiboğlu gibi Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında 

tekrar grubunu ikileme olarak adlandırmış ve şu şekilde tanımlamıştır:  

“Aynı soy iki sözcüğün arka arkaya getirilmesiyle ya da taklit edilmesiyle 

oluşan sözcük öbeğine ikileme denir. İkileme yapımına en elverişli sözcükler; adlar, 

sıfatlar ve belirteçlerdir. Bu diziye, belirteç olarak değerlendirilen ulaç (bağfiil) 

ları da katarız.” (Kükey, 1975: 3). 
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Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında tekrar grubunu şu şekilde 

açıklamıştır:  

“Tekrarlar aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesi ile meydana 

gelen kelime guruplarıdır. Tekrarı meydana getiren iki kelimenin tekrara iştiraki 

tamamiyle birbirine eşittir. Fonksiyonları da, şekilleri de, vurguları da birbirinden 

farksızdır. Eksiz yan yana gelirler ve her iki kelime de kendi vurgusunu taşır. Bu 

kelime gurubunun yapısının temelini kelimelerin arka arkaya tekrarlanması teşkil 

eder. Bu vasıfları ile tekrar en basit, en sade kelime guruplarıdır diyebiliriz.” 

(Ergin, 2011: 377). 

M. Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi adlı kitabında tekrar grubunu ikileme 

olarak adlandırmış ve şu şekilde tanımlamıştır:  

“Anlatımı daha güzel ve etkili bir duruma getirmek için aralarında ses 

benzerliği bulunan yakın, aynı ya da zıt anlamlı sözcüklerin yan yana 

kullanılmasına ikileme denir. İkilemeler genellikle iki sözcükten oluşur. Kimi zaman 

üç sözcükten oluştuğu görülür. İngilizce, Almanca, Arapça, Farsça gibi dillerde 

ikilemelerin sayısı otuz, kırk sözcüğü geçmez. Bu nedenle ikilemeler Türkçenin en 

büyük ve önemli özelliklerinden biridir.” (Hengirmen, 1995: 403). 

 Sağdan soldan (2-3) 

 Şurda burda (3-11) 

 Uzun uzun (3-28) 

 Zaman zaman (4-10) 

 Boğula boğula (6-2) 

 Boy boy, renk renk (6-4) 

 Yan yan (9-18) 

 Yuvarlana yuvarlana (7-3) 

 Saçları maçları (8-23) 

 Ağzını mağzını (9-7) 

 Basıla basıla (10-14) 

 Ters ters (11-14) 

 Zangır zangır (12-16) 

 Hızlı hızlı (13-6) 



26 
 

 İçeri dışarı (13-11) 

 Pırıl pırıl (13-12) 

 Mal mülk (19-12) 

 Beyaz beyaz (19-29) 

 Konturat monturat (22-22) 

 Sağlı sollu (25-1) 

 Hesap kitap (25-18) 

 Soy sop (26-16) 

 Ufak tefek (27-7) 

 Ağır ağır (28-19) 

 Hareketli hareketli (29-14) 

 Sakin sakin (30-10) 

 Avrıpa mavrıpa (32-6) 

 Çocuklarını moçuklarını (35-12) 

 Rengi mengi (50-23) 

 Kebap mebap (51-2) 

2.7. Edat Grubu 

Bir isim öğesi ile bir edat unsurundan oluşan söz dizimi olayına edat grubu 

denir. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanların edat grubu ile ilgili tanımları şu 

şekildedir: 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi çalışmasında edat grubunu ilgeç öbeği 

olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: “Bir kısım ilgeçlerin, bir ad öğesiyle 

oluşturduğu sözcük öbeğine ilgeç öbeği adı verilir. İlgeç öbeklerinde ad öğesi önce, 

ilgeç sonra gelir.‘’ (Kükey, 1975: 27). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında edat grubunu şu şekilde 

açıklamıştır:  

“Edat gurubu bir isim unsuru ile bir son çekim edatının meydana getirdiği 

kelime grubudur. İsim unsuru önce, son çekim edatı sonra getirilir. Edat unsuru 

daima tek kelime hâlindedir. İsim unsuru ise tek bir kelime olabileceği gibi isim 

yerine kullanılan bir kelime gurubu da olabilir. Edat gurubu zarf ve sıfat olarak 
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kullanılır. Gurubun vurgusu birinci unsur üzerinde bulunur. İsim unsurunun 

vurgusu gurubun vurgusu olur.” (Ergin, 2011: 392). 

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi çalışmasında edat grubunu ilgeçli 

tamlama olarak şu şekilde açıklamıştır: “Bir adla ilgecin kurduğu tamlamaya 

ilgeçli tamlama denebilir. İlgeçli tamlamalarda, ilgecin türüne göre, tamlayan ad 

durumlarından birine girilebilir veya iyelik eki alabilir.” (Hatiboğlu, 1972: 32). 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı kitabında edat grubunu, 

“Bir isim veya isim soylu kelimeden sonra gelen edatın eklendiği kelime ile birlikte 

oluşturduğu grup.” olarak tanımlamıştır. (Korkmaz, 1992: 51). 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında edat grubunu, “Bir isim 

unsuru ile bir çekim edatından meydana gelen kelime grubu.”  olarak tanımlamıştır. 

(Karahan, 2015: 62). 

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi adlı 

kitaplarında edat grubunu şu şekilde açıklamışlardır:  

“Bir isim ile çekim edatından oluşan kelime grubuna edat grubu denir. 

Grupta isim başta çekim edatı sonda bulunur. Bu edatlar, (için, gibi, göre, kadar, 

değin, sonra, ile, doğru, beri, üzere vb.), sonuna geldiği isimlerle fiiller arasında 

ilişki kurarak söz diziminde önemli bir rol üstlenir. Gruptaki isim ögesi tek bir 

kelime, isim yerine geçen kelime grubu veya cümle olabilir.” (Özkan ve Sevinçli, 

2013: 60).     

 Uzaklarda bir köpek gürler gibi (2-2) 

 Işıktan bir çizgi gibi (2-8) 

 Tarlalar dolu olduğu için (2-9) 

 Mahallenin nabzı gibi (7-4) 

 Irgatlık için (9-23) 

 Yerlerden hayvan pisliği toplamak için (10-3) 

 Her günkü gibi (10-13) 

 Çürük, su gibi (10-14) 

 Göz ucuyla (11-21) 

 4 numaradan 24 numaraya kadar (13-11) 



28 
 

 Bana göre (15-8) 

 Dar bir beton yolla (15-21) 

 Kelepçi kızlar da bankolar gibi (16-1) 

 Avrupalı bir fen adamına karşı (16-14) 

 Şüpheyi büsbütün çekeceği için (18-1) 

 Yaşaran gözlerini saklamak için (18-19) 

 Titreyen elleri makinenin iplikleri arasında şimşek gibi (18-22) 

 Öfke ile (19-4) 

 Mağara gibi (19-22) 

 Soğan erkeği gibi (20-10) 

 Kanuna, nizama karşı (22-29) 

 Kız kardeşi gibi (22-5) 

 Bu kadar işçi (24-7) 

 Lisenin onuna kadar (24-13) 

 Dokumahane kapısına doğru (24-21) 

 Kıskançlık duyduğu kimselere karşı (26-12) 

 Bundan kurtulmak için (27-11) 

 İmalatı düşürmek için (29-15) 

 Bütün yeniliklere karşı (29-17) 

 Bir Avrupalı kadar (29-18) 

 Talihini denemek için (30-5) 

 Alafranga anlayışıyla (30-6) 

 Kara cahil bir bakkal kadar  (30-6) 

 Kendi çıkarı dışında bulduğu için (30-8) 

 Masası üzerindeki kâğıtlarla (31-23) 

 Etine iğne batırılmış gibi (31-23) 

 Mektebe kayıt için (35-13) 

 Tahayyülden zevk alan dostlarıyla (37-3) 

 Kâtip dışarı çıkmak için (40-9) 

 Kavuştukları hürriyetin neşesiyle güneşe karşı (41-6) 

 Somun yahut sigara vermek için (41-10) 

 Sigarasını alan Sadri ağlayacak kadar (43-10) 



29 
 

 Bacın çıkana kadar (44-15) 

 Tahta üzerinde keyifle (56-3) 

2.8. Bağlama Grubu 

Ve, ile, hem… hem, gerek… gerek, veya vb. bağlaçlarla cümleyi 

zenginleştiren ve kelimeleri birbirine bağlayarak cümle oluşturan gruplara bağlama 

grubu denir. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, bağlama grubu hakkında şu 

görüşlere yer vermişlerdir: 

M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi adlı çalışmasında bağlama grubunu 

bağlaç grubu olarak adlandırarak şu şekilde izah etmeye çalışmıştır: 

“Aralarında toplayıcı yön (= cihet-i câmia’) bulunan terimlerin 

(=hadlerin) bir hükümle birleştirilmesi veya hükümlerin bir kavrama isnadı, bağlaç 

gruplarını meydana getirir.” (Bilgegil, 2014: 134). 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında bağlama grubunu 

“Bağlama edatları ile birbirine bağlanmış iki veya daha fazla isim unsurunun 

meydana getirdiği kelime grubu” olarak tanımlamış ve  “bağlama edatı (ve, veya, 

ile, ilâ, fakat, ama, değil vb.) isim unsurlarının arasında bulunur. İsim unsurları, 

grubun kuruluşuna eşit olarak katılırlar.” şeklinde açıklama yapmıştır. (Karahan, 

2015: 65). 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı çalışmasında bağlama 

grubunu bağlaç grubu olarak adlandırmış ve şu şekilde izah etmeye çalışmıştır: 

“Aynı nitelikteki iki veya daha çok kelimenin bağlaçlı veya bağlaçsız olarak 

birbirine bağlanmasından oluşan kelime grubu.” (Korkmaz, 1992: 18). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı çalışmasında bağlama grubunu 

bağlama öbeği olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Bağlama edatları ile birbirine bağlanmış iki veya daha fazla ad ögesinin 

veya cümlenin oluşturduğu söz öbeğidir. Sıralama söz birlikleri de denen bu 

öbeklerde, ögeler asıl ve yardımcı olarak ayrılmaz. Ögeler denk olarak birbirine 

bağlanır.” (Karaağaç, 2013: 478)  
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Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında bağlama grubunu 

bağlaçlı tamlama olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Bağlaçlı tamlama, tamlayanı veya tamlananı birden çok olan ve araya 

bağlaç alan ad yahut sıfat tamlamalarına denir.” (Hatiboğlu, 1972: 33). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında bağlama grubunu şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Bağlama gurubu sıralama bağlama edatları ile yapılan kelime gurubudur. 

Bugün sıralama edatları ve, ile ve bir de ara (..’den..’e kadar) ifade eden Arapça 

ilâ’dır. Eskiden bunların değişik şekilleri ile başka sıralama edatları da 

bulunduğunu yukarıda söylemiştik. İşte bu edatlarla birbirine bağlanan iki unsur 

hep beraber bağlama gurubu teşkil ederler. Edat iki unsurun arasına girer. 

Unsurlardan her biri bir kelime veya bir kelime gurubu olur. Unsurlar şeklen ve 

eşit olarak birbirine bağlanırlar. Her unsur kendi vurgusunu taşır ve vurguları 

aynıdır. Sıralanan unsurlar ikiden fazla ise bağlama edatı son iki unsurun arasına 

girer. Bu edat da ancak ve olabilir. Diğerleri yalnız sıralanan iki unsur arasında 

bulunabilirler.” (Ergin, 2011: 379). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında bağlama grubunu 

bağlama öbeği olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: 

“ve, ile, ne…ne, hem…hem, ya…ya, yahut, veya, ya da, ha…ha, gerek gibi 

bağlaçlarla oluşturulan sözcük öbeklerine bağlama öbeği adı verilir. Bu bağlaçlar, 

aynı soydan iki ya da daha çok sözcüğü beraberlik ilgisiyle birbirine bağlar; 

bağlama öbeği yapar.” (Kükey, 1975: 9). 

 İnce ve bembeyaz (2-2) 

 Deveci Çopur bu sefer hem kamyona, hem kamyonu icat edene (3-26) 

 Şehrin hareketsiz, ağır ve eski sokakları (5-20) 

 Paslı teneke ve kerpiç yığınları (7-1) 

 Sağlam ve yüksek (7-4) 

 Kocaman karnı ve ince bacakları (9-19) 

 Yalınayak veya takunyaları (13-14) 

 Numan Bey’le İtalyan’dan sorun (15-13) 
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 Arnavut Meryem’le Giritli Hatice (16-20) 

 İstediği ve istemediği (20-20) 

 Hem fabrika idaresi, hem de işçi (29-12) 

 Size ve bana (30-2) 

 İplik ve bez (30-12) 

 Yalnız Türkçeyle değil, İtalyanca, Fransızca ve Almancayla da derdini 

anlatabilirdi. (36-24) 

 Divan ve tasavvuf şiiri (37-3) 

 Gonuş değil konuş, diyivirsin değil, deyiversin. (38-2)  

 Herif değil, o mühendis. (38-20) 

 Şamata ve kaynaşma (41-7) 

 Hem İtalyan’ı, hem de İzmirli Nusret’i (45-2) 

 Hem onu hem de seni (46-5) 

 Nane ve pişmiş et (52-24) 

 Ne ana kodu, ne avrat (54-22) 

 Kırık veya çatlak (6-8) 

 Karısı ve çocukları (89-19) 

 Fabrikaları ve pamuk tarlaları (89-24) 

 Gerek kapıcılar, gerekse işçiler (99-26) 

2.9. Unvan Grubu 

Bir şahıs adı ve bir unvan ile oluşan kelime grubudur. Bu kelime grubunda 

şahıs adı önce gelir, unvan sonra gelir. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, unvan  

grubu hakkında şu görüşlere yer vermişlerdir: 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında unvan grubunu 

unvan öbeği olarak adlandırmıştır ve şu şekilde yorumlamıştır.  

“Bir kişi adıyla, unvan gösteren bir adın oluşturduğu sözcük öbeğine unvan 

öbeği adı verilir. Unvan öbeklerinde kişi adı önce; unvan gösteren ad sonra gelir. 

Her iki öğe de ek almadan, doğrudan doğruya yan yana getirilir. Unvan 

öbeklerinde birinci öğe tek sözcüklü kişi adı olabileceği gibi, birden çok sözcüklü 

kişi adı da olabilir.” (Kükey, 1975: 31). 
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Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında unvan grubunu “Bir 

şahıs ismiyle, bir unvan veya akrabalık isminden kurulan kelime grubu.” olarak 

tanımlamaktadır. (Karahan, 2015: 68). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında unvan grubunu şu şekilde 

açıklamıştır:  

“Ünvan gurubu bir şahıs ismiyle bir ünvan veya akrabalık isminden 

meydana gelen kelime gurubudur. Şahıs ismi önce, ünvan veya akrabalık ismi sonra 

gelir. Her iki unsur da hiçbir ek almaz. Doğrudan doğruya yan yana getirilirler.” 

(Ergin, 2011: 389). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında unvan grubunu, unvan 

öbeği şeklinde adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır:  

“Bir özel ad ile unvan veya akrabalık adlarından birinin eksiz bir biçimde 

oluşturdukları söz öbeğine unvan öbeği denir. Bütün unvan öbekleri, özel addır. Bu 

öbekte, özel ad önce, unvan veya akrabalık adı sonra gelir. Bir kişi adı veya özel 

ad ile bir unvan veya akrabalık adından kurulan söz öbeğidir.” (Karaağaç, 2013: 

482). 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı kitabında unvan grubunu, 

“Bir şahıs adı ile bir ünvan veya akrabalık gösteren ismin eksiz olarak yan yana 

gelerek oluşturduğu belirtme grubu.” olarak tanımlamıştır. (Korkmaz, 1992: 163). 

M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi adlı kitabında unvan grubunu şu şekilde 

tanımlamıştır: “Şahıs isimleri ile o isim sahiplerinin lâkap, künye, rütbe sıfat ve 

mevkilerini ifade eden kelimelerin teşkil ettiği gruplardır.” (Bilgegil, 2014: 148). 

Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri adlı çalışmasında unvan grubunu 

yanaşma takımları başlığı adı altında san öbekleri olarak adlandırmıştır ve şu 

şekilde açıklamıştır: 

“san (titre) anlatan adların kişi adlarına yanaşmasıyla meydana gelen 

yanaşma takımları çok kullanılır. Bunlara san öbekleri (groupe de titre) adını 

veririz. San olan ad genel bir nezaket adı olur, yahut kişinin ailedeki ve topluluktaki 

orununu gösteren akrabalık, meslek ve rütbe adlarından olabilir. Bunların 

kullanışta özel ve yaygın olanları bulunur.” (Banguoğlu, 2015: 513).         
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 Halil Ağa (2-4) 

 İzzet Usta (2-19) 

 Mamıd Emmi (9-11)   

 Numan Şerif Beyefendi (15-1) 

 Numan Bey (15-9) 

 Numan Rüştü Bey (30-8) 

 Kadir Ağa (30-8) 

 Mahmut Ağa (41-13) 

 Zehra bacı (45-26) 

 Sadık Bey (48-18) 

 Ömer Ağa (55-15) 

 İzzet Ağabey (66-18) 

 Zahide Abla (67-20) 

 Lokman Hekim (69-10) 

 Malik Ağa (73-21) 

 Cemile Abla (81-24) 

 Necati Bey (100-14) 

 Zeynep Hanım (115-12) 

2.10. Birleşik İsim Grubu 

Birden fazla ismin eksiz birleşiminden oluştuğu kelime grubudur. Türkçe 

söz dizimi üzerine çalışanlar, birleşik isim grubu hakkında şu görüşlere yer 

vermişlerdir: 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında birleşik isim grubunu şu 

şekilde açıklamıştır:  

“Birleşik isim bir nesnenin ismi olmak üzere yan yana gelen birden fazla 

ismin meydana getirdiği kelime gurubudur. Bir nesnenin çok defa tek tek de adı 

olan isimler aynı nesneyi karşılamak, aynı nesneye beraber ad olmak için doğrudan 

doğruya, eksiz olarak yan yana gelir ve birleşik isim yaparlar. Birleşik isimler 

Türkçede hep has isimdirler. Bazı yer adları ile ikili üçlü bütün şahıs adları 

Türkçenin birleşik isimlerini teşkil ederler.” (Ergin, 2011: 385). 
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Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında birleşik isim grubunu, 

“Bir şahsa özel ad olmak üzere bir araya gelen kelimeler topluluğu.” olarak 

tanımlamış fakat “tamlananı özel isim olan sıfat tamlamaları zamanla bir şahsa ad 

olmak üzere “birleşik grubu”na dönüşebilir”. Şeklinde bir açıklama da dile 

getirmiştir. (Karahan, 2015: 69). 

 Deveci Çopur Halil (1-4) 

 Köroğlu (3-16) 

 Çukurova (3-15) 

 Camgöz Sadık (22-1) 

 İzmirli Nusret (24-17) 

 Sultan Süleyman (35-4) 

 Lokman Hekim (35-7) 

 Dokumacı Sadri (41-9) 

 Dokumacı Musa (42-2) 

 Arapuşağı (48-18) 

2.11. Ünlem Grubu 

Seslenme, hitap gibi ünlem oluşturan kelimelerin isim ile birleşmesiyle 

meydana gelen kelime grubudur.  Genellikle hitap ve ünlem gerektiren sözcükler 

önce, isim ise sonra gelir. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, ünlem grubu 

hakkında şu görüşlere yer vermişlerdir: 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında ünlem grubunu ünlem 

öbeği olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır:  

“Bir ünlemle, bir ad öğesinin oluşturduğu sözcük öbeğine ünlem öbeği adı 

verilir. Ünlem öbeklerinde, ünlem tek bir sözcük olarak; ad öğesi ise, bir ad ya da 

ad yerini tutan bir sözcük öbeği olarak geçer. Ünlem öbeklerinde, ünlem önce, ad 

öğesi sonra gelir.” (Kükey, 1975: 30). 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında ünlem grubunu, “Bir 

ünlem ile bir isim unsurundan meydana gelen kelime grubu.” olarak tanımlamıştır.  

(Karahan, 2015: 70). 
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Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri adlı kitabında ünlem grubunu, 

ünlem öbekleri olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır:  

“Ünlem öbekleri, (groupe interjectif) asıl ünlemlerle kurulmuş, veya çağrı 

halinde adlar ve belirtme öbeklerinden meydana gelmiş olurlar ve çok defa bir 

ünleneni kapsarlar (apostrophe). Kuralca ünlem önce gelir. Bu asıl ünlem ise çoğu 

zaman bir soruşturma ünlemi olur.” (Banguoğlu, 2015: 518). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında ünlem grubunu şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Ünlem gurubu bir seslenme edatı ile bir isim unsurundan meydana gelen 

kelime gurubudur. Seslenme edatı önce, isim sonra gelir. Eksiz bir birleşme olur. 

Edat tek kelime hâlinde, isim unsuru ise bir isim veya isim yerine geçen bir kelime 

gurubu hâlinde bulunur.” (Ergin, 2011: 390). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında ünlem grubunu, 

ünlem öbeği olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Ünlem öbeği, kısaltma öbeklerindendir. Ad çekiminde seslenme ve hitap 

ad-durum çekiminin bulunmadığı Türkçe, seslenmelerini söz diziminde yapar. 

Komşu dillerden alınmış seslenme çekimli sözlerle, bilhassa Osmanlı Türkçesinde, 

seslenme, bir ad çekimi olarak ortaya çıkmışsa da, Türkçede kalıcı olmamış, Türkçe 

ünlem ve hitaplarını söz diziminde yapmaktan uzaklaşmamıştır. Türkçe 

seslenmelerini ünlem edatlarıyla veya ünlem kullanılmaksızın, titremleme ile 

yapmaktadır.” (Karaağaç, 2013: 467). 

 Bre usta! (4-6) 

 Bre oğlum! (9-1) 

 Çüşş ayı oğlu ayı! (13-5) 

 Be ağa! (14-12) 

 Bre ağa! (14-13) 

 Heye, papaz! (16-19) 

 Bre Halil! (33-10) 

 Ulan Kadir! (36-12) 

 Aha, bizim kız! (49-21) 
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 Bre bacı! (53-6) 

 Be baba! (59-24) 

 Hey Yarabbi! (60-5) 

 Ooo Maliç! (78-10) 

 Hey Allahsız oğlu! (105-18) 

 Ah Kadir Ağa ah! (135-24) 

2.12. Sayı Grubu 

İki veya daha fazla sayı öğesinden oluşan ve eksiz birleşen bir kelime 

grubudur. Bu kelime grubunda, ilk sayının rakamı büyük, ikinci sayının rakamı ise 

küçük olması gerekir. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, bu kelime grubu 

hakkında şu görüşlere yer vermişlerdir:  

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında sayı grubunu, sayı 

öbeği olarak adlandırmış ve bu grubu aşağıdaki şekilde üç gruba ayırmıştır: 

“Türkçede sayılar üç şekilde görülür. 1. Tek sözden ibaret olanlar: bir, iki, 

üç… Bunlar, birden ona kadar olan sayılar ile onluk sayılar, yüz, bin, tümen, 

milyon tam sayılardan ibarettir; 2. Sıfat tamlaması kuruluşunda olanlar: üç yüz, 

dört yüz, sekiz bin, on milyon. Yüz ve yukarı sayıların adlandırılmaları, sıfat 

tamlaması yapısındadır; 3. Sayı öbeği, onluk, yüzlük ve binliklerdeki ara sayıları 

ifade etmek üzere ortaya çıkmışlardır. Tam sayılar, tek sözle veya sıfat 

tamlamasıyla ifade edilirken, ara sayıların adlandırılmaları, sayı öbekleriyle 

yapılır. Sayı öbeğinin kuruluşunda büyük onluk sayı ile küçük tek sayı olmak üzere 

iki öge vardır.” (Karaağaç, 2013: 470). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında sayı grubunu şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Sayı gurubu büyük sayı, küçük sayı olmak üzere iki unsurdan yapılır. 

Büyük sayı önce, küçük sayı sonra getirilir. Doğrudan doğruya yan yana 

getirilirler, herhangi bir ek almazlar. Büyük sayı da, küçük sayı da ya tek kelime, 

ya sıfat tamlaması, ya sayı gurubu olur.” (Ergin, 2011: 391). 
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Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında sayı grubunu, “Basamak 

sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluluğu.”  olarak tanımlamıştır. (Karahan, 

2015: 72). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında sayı grubunu, sayı öbeği 

olarak adlandırmış ve şu şekilde tanımlamıştır: “En az iki sözcükten oluşan ve sıfat 

tamlaması biçiminde bulunmayan sayı gösteren sözcük öbeğine sayı öbeği adı 

verilir.” (Kükey, 1975: 33). 

 On iki (14-2) 

 Yüz on (12-20) 

 Yüz sekiz (13-1) 

 Doksan sekiz (31-7) 

 Elli beş (36-16) 

 Kırk dokuz (42-5) 

 Doksan beş (56-6) 

 On beş (60-7) 

 Yüz elli (121-7) 

2.13. Birleşik Fiil Grubu 

Cümledeki hareketi ve oluşu bildirmek için bir araya gelen kelime grubudur. 

Çalışmada bu kelime grubunu isim unsuru ve yardımcı fiil ile kurulan birleşik fiil, 

fiil unsuru ve yardımcı fiil ile kurulan birleşik fiil örnekleriyle açıklanmaya 

çalışıldı. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, birleşik fiil grubu hakkındaki 

görüşleri şu şekildedir: 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında birleşik fiil grubunu, 

“Bir hareketi karşılamak veya bir hareketi tasvir etmek üzere yan yana gelen 

kelimeler topluluğu.” şeklinde tanımlamıştır. (Karahan, 2015: 73). 

Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi adlı kitabında birleşik fiil grubunu şu 

şekilde açıklamıştır:  

“Birleşik fiil, bir yardımcı fiille bir ismin veya bir fiil şeklinin meydana 

getirdiği kelime grubudur. İsim veya fiil unsuru önce, yardımcı fiil sonra getirilir. 

Yardımcı fiilin başına getirilen unsurun isim veya fiil olmasına göre birleşik fiiller 
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ikiye ayrılır. Bu iki çeşit birleşik fiilin yardımcı fiilleri de ayrı ayrıdır.” (Ergin, 

2011: 386). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında birleşik fiil grubunu 

şu şekilde açıklamaktadır: 

“Türkçede bir ad veya eyleme yardımcı eylemlerden birini getirilerek 

oluşturulan söz öbeklerine birleşik eylem denir. Sözlerin, Türkçenin yapımlık 

düzenine göre birleştikleri bu öbekte, asıl öge önce, yardımcı öge sonra gelir.” 

(Karaağaç, 2013: 471). 

2.13.1. İsim Unsuru ve Yardımcı Fiil İle Kurulan Birleşik Fiiller    

 Tamir etmiş. (8-4) 

 Sebat etmeli (8-10) 

 Samanlık seyran olur. (9-1) 

 Şikâyet ederim. (9-10) 

 Kaydetmekte olan (11-21) 

 Karakucak oldular. (12-12) 

 İşaret etti. (15-17) 

 Surat ediyor. (17-2) 

 Devam etti. (23-12) 

 Israr etti. (24-5) 

 İtiraz etmek (25-3) 

 Tebelleş etti. (25-11) 

 Tohtur oldular (26-14)  

 İsyan etmişti. (27-6) 

 Nefret ederdi. (26-19) 

 Söz ettim. (32-9) 

 Zannederdim. (33-12) 

 Tereddüt etti. (40-6) 

 Neler oluyor. (40-8) 

 Paydos olmuştu. (41-2) 

 Bela olacak. (43-12) 

 Razı olurdum. (38-14) 
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2.13.2. Fiil Unsuru ve Yardımcı Fiil İle Kurulan Birleşik Fiiller  

 Çekmeye başladı. (11-18) 

 İtişmeye başladılar. (12-10) 

 Bağlayıveriyorlardı. (15-25) 

 Giriveriyorlardı. (16-7) 

 Uğraşmaya başladı. (24-7) 

 Koyuverirdi. (26-13) 

 Görmeyiversinler. (27-8) 

 Almaya başladı. (36-10) 

 Dolaşmaya başladı. (39-10) 

 Sancımaya başlamıştı. (41-13) 

 Çıkmaya başladı. (42-7) 

 Ölüveririm. (68-23) 

 Neşesi uçuvermişti. (82-11) 

 

2.14. Kısaltma Grupları 

Çalışmada kısaltma gruplarından belirtme grubu, yönelme grubu, bulunma 

grubu, ayrılma grubu, vasıta grubu ve isnat grubuna yer verildi. Türkçe söz dizimi 

üzerine çalışanlar, kısaltma grupları hakkında şu görüşler yer vermişlerdir: 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı çalışmasında kısaltma 

gruplarını kısaltma öbekleri olarak adlandırmıştır ve şu şekilde izah etmeye 

çalışmıştır: 

“Söz öbekleri ve cümlelerden yıpranma ve eksiltme yoluyla ortaya çıkan 

öbeklerdir. Kısaltma öbekleri, herhangi bir söz öbeği veya cümle yapısının 

kısaltılması ve daha sonra da bu yapının örneksenmesi ile yaygınlaşmış, böylece de 

diğer öbek ve cümlelerin yanı başında birer ayrı yapı durumuna gelmişlerdir.” 

(Karaağaç, 2013: 458). 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında kısaltma gruplarını, 

“Kelime grupları ve cümlelerden yıpranma veya kalıplaşma yoluyla ortaya çıkan 

gruplar.”  olarak tanımlamıştır.  (Karahan, 2015: 79). 
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2.14.1. Yükleme Grubu (Belirtme Grubu) 

Belirtme hâl eki almış isimden oluşan kelime grubudur. Türkçe söz dizimi 

üzerine çalışanlar, belirtme grubu hakkında şu açıklamalara yer vermişlerdir. 

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi adlı 

kitaplarında belirtme grubunu şu şekilde açıklamışlardır: “Yükleme grubu, yükleme 

hâli eki almış bir ismin başka bir isimle kurduğu kelime grubudur. Grubun vurgusu 

ikinci öge üzerindedir.” (Özkan ve Sevinçli, 2013: 111). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında belirtme grubunu –

i’li sözcük öbeği (akuzatif öbeği) olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: 

“-i durumunda bulunan bir ad öğesiyle tamlanan sıfatlara, tamlanmış sıfat ya da –

i’li sözcük öbeği adı verilir.” (Kükey, 1975: 35). 

 Köyleri şehre bağlayan tozlu yollar (1-2) 

 Kollarını altın burmaynan doldurim! (5-2)  

 Muhasebeyi Mektepli memurnan doldurdu. (25-3)  

 Arkanı niye döndün lan? (42-15) 

 Yuvarlak hamur tahtasını üstüne koydu. (60-17) 

2.14.2. Yönelme Grubu 

Yönelme hâl eki almış isimden oluşan kelime grubudur. Türkçe söz dizimi 

üzerine çalışanlar, yönelme grubu hakkında şu açıklamalara yer vermişlerdir: 

Günay Karaağaç Türkçenin Dil Bilgisi adlı çalışmasında yönelme grubunu 

yaklaşma durumu öbeği olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Yaklaşma ekli bir adın bir başka ad ile kurduğu söz öbeğidir. Öbeğin 

birinci ögesi yaklaşma eki –a taşır. Sıfat tamlamasında olduğu gibi bu öbekte de 

niteleme vardır. Kuruluş olarak sıfat tamlaması gibidir, burada da, birinci öge, 

ikinci ögeyi niteleme görevi üstlenmiştir. Durum eki almış olan söz, sıfat olarak 

algılanır.” (Karaağaç, 2013: 460). 

Muharrem Ergin Türk Dil Bilgisi adlı çalışmasında yönelme grubunu datif 

grubu olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: 
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“Datif hâlindeki bir unsurla ondan sonra gelen yalın bir isim unsurunun 

meydana getirdiği kelime gurubudur. Datifli unsur da ya tek bir isim veya isim 

yerini tutan bir kelime gurubu olur.” (Ergin, 2011: 394).     

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında yönelme grubunu –

e’li sözcük öbeği (datif öbeği) olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: “–e 

durumunda bulunan bir ad öğesiyle tamlanan sıfatlara, tamlanmış sıfat ya da –e’li 

sözcük öbeği adı verilir.” (Kükey, 1975: 35).  

 Altıyı çeyrek geçe fabrikaya gelirdi. (6-12) 

 Birbirine dolaşan (18-18) 

 Sözüme kulak vir. (25-17) 

 Yüzüne vuran (26-17) 

 Divan ve tasavvuf şiirine düşkün (37-2) 

2.14.3. Bulunma Grubu 

Bulunma hâl eki almış isimden oluşan kelime grubudur. Türkçe söz dizimi 

üzerine çalışanlar, bulunma grubu hakkında şu açıklamalara yer vermişlerdir: 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında bulunma grubunu 

bulunma durumu öbeği olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Bulunma durumu öbeği, kısaltma öbeklerinden biridir. Kısaltma öbekleri, 

önce genelleşerek kalıplaşma, sonra da eksiltme yoluyla cümlelerden oluşan söz 

öbekleridir. Bu öbeklerde, bir eylemin varlığı sezilmektedir ve bu yüzden bu tür 

öbeklere kısaltma öbekleri denmektedir; yüklemin düşürülmesi, durum eki almış söz 

veya söz öbeğini zarf olmaktan sıfat olmaya indirger. (Karaağaç, 2013: 461-462). 

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi çalışmasında bulunma grubunu 

kalmalı tamlama olarak adlandırmıştır ve şu şekilde izah etmeye çalışmıştır: 

“Tamlayanı kalma durumunda olan ve tamlananı ek almayan veya alan tamlamaya 

kalmalı tamlama denir.” (Hatiboğlu, 1972: 32).    

Muharrem Ergin Türk Dil Bilgisi adlı çalışmasında bulunma grubunu lokatif 

grubu olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: 
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“Lokatifli bir isim unsuru ile ondan sonra gelen bir isim unsurunun 

meydana getirdiği kelime gurubudur. Her iki unsur da ya tek bir isim veya isim 

yerine geçen bir kelime gurubu olur.” (Ergin, 2011: 394). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında bulunma grubunu –

de’li sözcük öbeği (lokatif öbeği) olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: 

“-de durumunda bulunan bir ad öğesiyle tamlanan sıfatlara tamlanmış sıfat ya da 

–de’li sözcük öbeği adı verilir.” (Kükey, 1975: 36). 

 Kuvvetli ayın altında bembeyaz pamuk tarlaları (1-2) 

 Kırk yılda bir (4-4) 

 Elinde siyah bir zeytinyağı şişesi (7-11) 

 Israrda fayda görmeyen Sadri (24-9) 

 Tam bu sırada ufak tefek, halim selim annesi (27-7) 

2.14.4. Uzaklaşma (Ayrılma Grubu) 

Ayrılma hâl eki almış isimden oluşan kelime grubudur. Türkçe söz dizimi 

üzerine çalışanlar, ayrılma grubu hakkında şu açıklamalara yer vermişlerdir: 

Günay Karağaaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında ayrılma grubunu, 

uzaklaşma grubu olarak adlandırmış ve “Uzaklaşma ekli bir ad ögesinin başka bir 

ad ögesi ile kurduğu söz öbeği.” olarak tanımlamıştır (Karaağaç, 2013: 462). 

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi çalışmasında ayrılama grubunu 

çıkmalı tamlama olarak adlandırmıştır ve şu şekilde izah etmeye çalışmıştır: 

    “Belirtili tamlama veya belirtisiz tamlamada olduğu gibi, tamlananı, 3. Kişi 

iyelik eki alan veya takısız tamlama gibi, tamlananı ek almayan fakat tamlayanı 

çıkma durumunda olan tamlamalara çıkmalı tamlama denir.” (Hatiboğlu, 1972: 

31). 

Muharrem Ergin Türk Dil Bilgisi adlı çalışmasında ayrılma grubunu ablatif 

grubu olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Ablatif bir unsurla onda sonra gelen bir isim unsurunun meydana getirdiği 

kelime gurubudur. Her iki unsur da ya tek bir isim veya isim yerine geçen bir kelime 

gurubu olur.” (Ergin, 2011: 394). 
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Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında ayrılma grubunu –

den’li sözcük öbeği (ablatif öbeği) olarak adlandırmıştır ve şu şekilde tanımlamıştır: 

“-den durumunda bulunan bir ad öğesiyle tamlanan sıfatlara tamlanmış sıfat ya da 

–den’li sözcük öbeği adı verilir.” (Kükey, 1975: 37). 

 Işıktan bir çizgi (2-8) 

 Sövdükten sonra (3-23) 

 Kâtiplerden biri (6-8) 

 Kerpiç yığınlarından ibaret (7-2) 

 Yıllardan beri (7-4) 

 4 numaradan 24 numaraya (13-9) 

 Deveciden ötürü (17-5) 

 Öz evladından ziyade sever. (36-7) 

 Gerçekten bir erkek güzeliydi. (36-17) 

 Günlerden beri (39-5) 

 Her kafadan bir ses (42-8) 

2.14.5. Vasıta Grubu 

Vasıta hâl eki almış isimden oluşan kelime grubudur. Türkçe söz dizimi 

üzerine çalışanlar, vasıta grubu hakkında şu açıklamalara yer vermişlerdir: 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı çalışmasında vasıta grubunu 

araç durumu öbeği olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Araç eki veya edatı almış bir ad ögesinin bir başka ad ögesi ile kurduğu 

söz öbeğidir. Bu öbekte, birinci öge, araç durumu edatı ile ya da araç durumu eki 

–la taşır. Sıfat tamlamasında olduğu gibi bu öbekte de niteleme vardır. Kuruluş 

olarak sıfat tamlaması gibidir, burada da birinci öge, ikinci ögeyi niteleme görevi 

üstlenmiştir.  Durum eki almış olan söz, sıfat olarak algılanır.” (Karaağaç, 2013: 

463). 

“Vasıta grubu, vasıta eki almış bir isimle bir başka isim ya da sıfatın 

oluşturduğu kelime grubudur. Bu grup, cümlede sıfat veya zarf olarak kullanılır. 

Grubun vurgusu ikinci öge üzerindedir.” (Özkan ve Sevinçli, 2013: 111). 

 Beyaz taşlarla örülü (7-4) 
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 Parmağıyla işaret eden usta (24-12) 

 Yapılara eşekle kum, çakıl taşıdığı (39-15) 

 Hasretlerini, arzularını belirten nakışlarla işli bir türküydü. (76-3) 

2.14.6. İsnat Grubu 

Sıfat tamlamasının tam tersi olan kelime grubudur. Türkçe söz dizimi 

üzerine çalışanlar, isnat grubu hakkında şu görüşlere yer vermişlerdir: 

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi adlı 

kitaplarında isnat grubunu şu şekilde açıklamışlardır: 

“İsnat grubu, biri diğerine isnat edilen iki isim ögesinden meydana gelen 

kelime grubudur. Bunlar, ters çevrilmiş bir sıfat tamlaması görünüşündedirler. 

İsnat grubunda, isnat edilen öge, kendisine isnat olunandan sonra gelir. Kendisine 

isnat olunan öge iyelik ekli, bazen de yalın hâlde bulunur. Bu şekilde oluşturulan 

gruplar genellikle sıfat olarak kullanılır ve ayrı yazılırlar. Grubun vurgusu ikinci 

öge üzerindedir.” (Özkan ve Sevinçli, 2013: 109).  

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı çalışmasında isnat grubunu isnat 

öbeği olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Biri diğerine isnat edilen iki ad, isnat öbeğini oluşturur. Bu öbekte isnat 

olunan öge başta, isnat edilen öge sonda bulunur. İsnat edilen öge, bir özelliğin, 

bir niteliğin adıdır. Deyim yerindeyse, ters dönmüş sıfat tamlamasıdır; ancak isnat 

öbeği, ad-eylem veya zarf- eylem öbeğinden kısalmış ya da ad cümlesinden 

kalıplaşmıştır.” (Karaağaç, 2013: 458-459). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında isnat grubunu şu şekilde 

açıklamıştır: 

“İsnat grubu biri diğerine isnat edilen iki isim unsurunun meydana getirdiği 

kelime gurubudur. İsnat edilen unsur isnat olunandan, kendisine isnat yapılandan 

sonra gelir. Kendisine yapılan unsur ya yalın halde bulunur veya iyelik eki almış 

olur. Bu unsur bir tek isim olabileceği gibi isim yerine geçen bir kelime gurubu da 

olabilir. İsnat unsuru ise bir sıfat veya sıfat yerine kullanılan bir kelime gurubu 

olur.” (Ergin, 2011: 392). 



45 
 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında isnat grubunu 

yükleme öbeği olarak adlandırmıştır ve şu şekilde açıklamıştır:  

“Yalın durumda bulunan bir ad öğesiyle, bir sıfat öğesinin oluşturduğu 

sözcük öbeğine yükleme öbeği adı verilir. Yükleme öbeklerinde öğelerin yeri, sıfat 

tamlamasındaki dizinin tersidir. Sıfat tamlamalarında sıfat önce, ad sonra yer 

alıyordu. Yükleme öbeklerinde yüklenilen öğe; yani, ad öğesi önce, yüklenen öğe; 

yani, sıfat öğesi sonra gelir.” (Kükey, 1975: 34).  

 Bacısı güzel (46-21) 

 Ağzı sıkı (55-7) 

 Gözü açık (61-16) 
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                                                   3. CÜMLE  

Cümle, kelimelerin yan yana anlamlı ve düzenli bir sıralanışı ile oluşur. 

Fakat Türkçede bir sözcük ile de cümle oluşabilir. Meselâ evet sözcüğü yalnız 

başına kullanılırsa bir yargıyı ifade etmediğinden cümle olamaz fakat herhangi bir 

metinde kendinden önce gelen cümle ile bir bağlam oluşturuyorsa cümle olabilir. 

Örneğin, eve gidecek misin? Evet. Örnekte gördüğümüz gibi evet sözcüğü 

kendinden önceki cümle ile bir bağ oluşturduğu ve yargı bildirdiği için kendisini 

cümle olarak tanımlayabiliriz. Bir cümlenin oluşması için mutlaka bir yargının 

olması gerekir. Türkçede bir cümle oluşturmak için yargılı anlatım başlığı altında 

cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri ve yargısız anlatım başlığı altında kelime 

gruplarından yararlanılabilir. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar ise cümleyi şu 

şekilde açıklamışlardır: 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında cümleyi şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir durumu, bir olayı yargı bildirerek anlatan 

kelime veya kelime dizisine cümle denir. Cümle dilin en küçük anlatım birimidir. 

Duygular, düşünceler, olaylar ve durumlar, cümle veya cümlelerden meydana 

gelen dil birlikleri ile karşılanır.” (Karahan, 2015: 9). 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı kitabında cümleyi şu 

şekilde açıklamıştır: 

“Bir fikri, duygu ve düşünceyi, bir oluş ve kılışı tam olarak bir hüküm 

halinde anlatan kelime grubu. Cümlenin varlığı için asgarî şart çekimli bir fiildir. 

İsim cümlesi, fiil cümlesi, basit cümle, birleşik cümle. Cümleler; yüklemlerine, 

yapılarına ve birbirleri arasındaki bağlantı özelliklerine göre ayrı gruplara ayrılır. 

Yüklemlerine göre isim cümlesi ve fiil cümlesi; yapılarına göre yalın cümle, birleşik 

cümle, aralarındaki bağlantılara göre temel cümle vb. şekillerde sınıflandırılır.” 

(Korkmaz, 1992: 32). 

 

 

 



47 
 

3.1. Cümlenin Öğeleri 

Cümlenin öğeleri bir cümleyi oluşturan yapı taşlarıdır. Türkçede cümlenin 

öğeleri ikiye ayrılmaktadır. Birincisi içinde yüklem ve özneyi barındıran temel 

öğedir. İkincisi ise yardımcı öğedir. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar,  cümlenin 

öğeleri hakkındaki görüşleri şu şekildedir: 

  Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı kitabında cümlenin 

öğelerini, “Cümlede bir duyguyu, bir düşünceyi, bir hükmü tam olarak 

anlatabilmek için kullanılan kelimelerin cümle bilgisinde aldıkları adlar.” olarak 

tanımlamış ve şu şekilde ikiye ayırmıştır: “Cümlenin öğeleri temel ögeler ve 

yardımcı ögeler olmak üzere başlıca ikiye ayrılır. Temel ögeler: özne, fiil, nesne, 

tamlayıcı ve zarftır. Yardımcı ögeler: ünlem ve bağlaçlardır.” (Korkmaz, 1992: 

33). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında cümlenin öğelerini, 

tümcenin temel öğeleri (yüklem ve özne), tümcenin yardımcı öğeleri (tümleçler) 

olarak ikiye ayırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Canlı-cansız her bütünün, birtakım parçalardan oluştuğunu biliyoruz. 

Örneğin, genel anlamda bir bütün olarak değerlendirdiğimiz insan vücudu, 

biyolojide baş, gövde, kol ve bacaklar olmak üzere üç parçadan oluşmuştur. Bu 

çıkış noktasından gidersek; bir duyguyu, bir dileği, bir düşünceyi ya da bir yargıyı 

anlatmaya yarayan sözcükler dizisi olan tümceyi de bir bütün olarak ele alıp, bu 

bütününden bir parçadan oluştuğunu kabul etmememiz gerekir. Çünkü, tümce de, 

her bütün gibi, parçaların oluşturduğu bir bütündür; bir dil birliğidir. İşte, tümceyi 

yapan bu parçalara, tümcenin öğeleri denir. 

Türkçenin sözdiziminde değerlendirmesini yapacağımız iki biçim öğe 

vardır: 

  1. Tümcenin temel öğeleri (yüklem ve özne), 

  2. Tümcenin yardımcı öğeleri (tümleçler). 

Tümcenin temel öğeleri dizisinde gördüğümüz yüklem ve özne her tümcede 

bulunması gerekli öğelerdir. Zaten, bunlara temel öğe dememizin nedeni 
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bundandır. Yüklem ve özne olmadan tümce oluşamaz. Tümcenin sözcük sayısı ne 

olursa olsun, her tümcede mutlaka bu iki öğe bulunur.  

 Tümcenin yardımcı öğesi olan tümleçleri, ya 

a) Düz tümle; (nesne), 

b) Dolaylı tümleç,   

c) Belirteç tümleci, 

ç) İlgeç tümleci biçiminde, ya da 

a) Ad tümleci 

b) Belirteç tümleci, 

c) İlgeç tümleci biçiminde gösterebiliriz.” (Kükey, 1975: 47).    

“Cümlenin temel ve yardımcı olmak üzere iki çeşit öğesi vardır. Temel 

öğeleri, özne ile yüklem; yardımcı öğeleri ise nesneler ve tümleçlerdir.” (Ediskun, 

1963: 326). 

3.1.1. Yüklem 

Cümlenin temel öğelerinden biri olan yüklem, herhangi bir işi, oluşu 

bildiren yargılı anlatımdır. Çalışmada metindeki yüklem örnekleri iki gruba ayrıldı. 

Birincisi yüklemi ek fiille çekimlenmiş isim olan cümleler,  ikincisi yüklemi 

çekimli fiil olan cümleler. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar,  yüklemi şu şekilde 

yorumlamışlardır: 

Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri adlı kitabında yüklemi şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Yüklem yargının, dolayısıyla cümlenin düğümlendiği kelimedir. Cümlenin 

cinsini de onun yapılışı belli eder. Fiilden yüklem olduğuna göre fiil cümlesini 

(Hava açtı), isimden yüklem olduğuna göre de isim cümlesini (Hava güzel.) 

kurmaya yarar.” (Banguoğlu, 2015: 524) 

“Çekime girmiş iş, hareket, durum veya oluş bildiren kelime yüklemdir. 

Yüklem cümlede en önemli kelimedir.  Yüklem zaman bildirir, kişi kavramı taşır. 

Yüklem fiillerden çeşitli zaman ve tarz ekleriyle kurulmuş olabilir. İsimlerden de 
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bir şahsa bir zamana bağlı olarak yüklemler yapılabilir. Ayrıca var, yok, gerek, 

lâzım gibi isim soyundan kelimeler yüklem görevinde kullanılır.” (Korkmaz, 

Zülfikar, Akalın, Ercilasun, Parlatır, Gülensoy, 2003: 178).  

  Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında yüklemi şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Eylemlerin, eylemsilerin ve ekeylemle çekimlenmiş bir kısım ad soylu 

sözcüklerin tümce ya da tümcecikteki görev adına yüklem diyoruz. Yüklemsiz tümce 

ve tümcecik oluşamayacağından; yüklemi, tümcenin ve tümceciğin temel öğesi 

olarak değerlendiririz. Eylem tümce ve tümceciklerinde eylemlerin, eylemsilerin; 

ad tümce ve tümceciklerinde ise ekeylemle çekimlenmiş ad soylu sözcüklerin görev 

adı olan yüklem bulunur.” (Kükey, 1975: 49). 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında yüklemi şu şekilde izah 

etmiştir: 

“Cümlede yargıyı üzerinde taşıyan öge, yüklemdir. Kılış, oluş ve durum 

yüklem tarafından karşılanır. Yüklem cümlenin ana ögesidir. Diğer ögeler, 

yüklemin anlamını çeşitli bakımlardan tamamlamak üzere cümlede yer alır.” 

(Karahan, 2015: 14).  

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi adlı 

kitaplarında yüklemi, “fiil cümlelerinde yapılan, kılınan; isim cümlelerinde oluş 

bildiren öge.” olarak tanımlamışlardır. (Özkan ve Sevinçli, 2013: 119). 

Neşe Atabay, Sevgi Özel ve Ayfer Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi adlı 

kitaplarında yüklemi şu şekilde açıklamışlardır: 

“Taşıdığı yargı nedeniyle yüklem, kişi ve zaman kavramlarının yanında, 

olumluluk, olumsuzluk, soru ve durum gibi kavramları da bildirir. Öte yandan 

yüklem, tümcedeki öteki öğelerle, özellikle özneyle kişi ve zaman bakımından bir 

uyum içindedir. Özellikle konuşma dilinde kimi kez, yüklemin hiç kullanılmadığı 

kesik tümceler de vardır.” (Atabay vd., 1981: 20).  

“Tümceyi kuran yüklemdir. Yüklem olmadan yargı bildirilemez. Yüklem 

(Osm. Fiil, haber, müsnet; Fr. Predicat, attribut; İng; Alm. Pradikat), eylem 

çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki görev adıdır. Her türlü yüklemin bir kişi 
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kavramı vermesi, bir eylem çekimine girmesi gerekir. Yüklem ya ad soylu bir 

sözcükle ya da eylem soylu bir sözcükle kurulur.” (Hatiboğlu, 1972: 101). 

“Cümlede hareketi, olayı, işi, yargıyı bildiren, fiil çekimine girmiş 

kelimenin cümle bilgisindeki adı. Cümlenin bütün öğelerini kendine bağlayan temel 

öğe durumundaki yüklem, fiil veya isim soylu bir kelime olabilir.” (Korkmaz, 1992: 

174). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında yüklemi şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Nitelendirilmiş eylem adına yüklem denir. Cümlede yargı bildiren çekimli 

öge, yüklemdir. Yüklem, cümlenin temel ögesidir; çünkü bir eyle, ancak bir varlıkla 

gerçekleşebilir. İşte eylemi gerçekleştiren varlık, öznedir. Diğer ögeler, yüklemin 

anlamını desteklemek, onu daha açık hale getirmek üzere cümlede bulunur. 

Eylemlerin nitelenmemiş, yani çekimlenmemiş adları, sözlükte, tıpkı varlık adları 

gibi birer ad olarak vardırlar ve var oluşları için bir varlığa, bir özneye gereksinim 

vardır. Zaten sözlüklerde varlık ve eylem adlarından başka bir şey yoktur.” 

(Karaağaç, 2013:501). 

Muharrem Ergin, yüklemi Türk Dil Bilgisi adlı çalışmasında Fiil olarak 

adlandırmıştır. Bu öğe hakkındaki görüşleri aşağıdaki gibidir: 

“Cümlenin en esaslı unsuru, ana unsuru, temel unsuru, cümlenin direğidir. 

Cümlenin bütün yapısı onun üzerine kurulur. Diğer bütün unsurlar fiilin etrafında 

toplanan, onu destekleyen, onu tamamlayan unsurlardır. Türkçede asıl unsurun tâli 

unsurdan sonra gelmesi prensibine uygun olarak, cümlenin esas unsuru olan fiil 

daima sonda bulunur. Kendisinden önce gelen diğer unsurların kesin bir sırası 

yoktur. Belirtilmek istenme derecelerine göre fiile yaklaştırılarak kullanılırlar. 

Umumiyetle fiile en yakın unsur, fiilden önceki unsurun üzerinde durulan unsurdur. 

Cümlenin normal vurgusu da fiilin önünde, bu unsur üzerinde bulunur. Fiil cümlede 

hareketi, oluşu, yapışı, hadiseyi, hükmü karşılayan unsurdur.” (Ergin, 2011: 398). 

T. Nejat Gencan,  Dilbilgisi adlı kitabında yüklemi şu şekilde açıklamıştır: 

“Söz dizimi bakımından içinde iş, oluş, kılış, yargı anlamı bulunan her sözcüğe 

eyleme, eylemsiye, eylem görevli sözcüklere yüklem denir.” (Gencan, 1975: 74). 
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Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi adlı kitabında yüklemi şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Bir cümlede iş, oluş, yargı bildiren ve çekimli eylemden oluşan sözcüğe 

yüklem denir. Yüklemin en önemli özelliği cümleyi bir yargıyla sonuca 

bağlamasıdır. Bu nedenle yüklem cümlenin temel öğesidir. Bütün yalın, türemiş ve 

birleşik eylemler, adlar ve ad soylu sözcükler, her türlü sözcük öbekleri yüklem 

olabilirler.” (Hengirmen, 1995: 325).  

Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi adlı kitabında yüklemi, “cümleyi bir 

hükümle sonuca hazırlayan veya cümleyi sonuca bağlayan kelime kelime grubu” 

olarak tanımlamıştır. (Ediskun, 1963: 326).   

“Yüklem, cümle kurucusudur ve kurgulanacak cümlenin türüne göre üç 

değişik yapıda ortaya çıkar: Kılış, oluş ve durum bildiren cümleler.” (Delice, 2007: 

143). 

3.1.1.1. Yüklemi Ek Fiille Çekimlenmiş İsim Cümleleri  

 1934 yılı Eylül sonlarının berrak bir gecesiydi. (1-1) 

 Makinist kılıklı, uzun boylu, zayıf biriydi. (2-12) 

 Sivri çeneli, uzunca bir yüzdü. (2-16) 

 Ortalıkta keskin bir mayıs kokusu vardı. (6-8) 

 Çürümüş tahta, paslı teneke ve kerpiç yığınlarından ibaret evleriyle işçi 

mahallesi sanki bir seldi. (7-2) 

 Kızın babası aksiymiş. (8-23) 

 Ağa bütün bunların farkında bile değildi. (10-5) 

 Aydınlık, tertemiz, pırıl pırıl bir atölyeydi. (13-11)  

 Sümerbank fabrikasında da kadrolar dolu. (15-9) 

 Kızın gönlü yok. (4-13)   

 Son derece memnundu. (15-15) 

 Verilecek kandırıcı bir cevabı yoktu. (18-13) 

 Çok güzeldi. (19-35) 

 Üç yüz otomatik dokuma tezgâhının, kulakları sağır eden bir şakırtıyla 

çalıştığı dokumahane toz içindeydi. (20-15) 



52 
 

 İşçi galeyan hâlinde. (21-1) 

 İlk zamanlar İtalyan’ın düzeni iyiydi. (24-3) 

 Cin gibi bir delikanlıydı. (24-19) 

 Doktor, mühendis, avukat gibi imrenmeyle karışık bir kıskançlık duyduğu 

kimselere karşı çok daha sertti. (26-14) 

 Hiç de böyle olmak istemeyen bir bilinci vardı. (28-18) 

3.1.1.2. Yüklemi Çekimli Fiil Olan Cümleler 

 Deveci Çopur Halil, dokuz deveyi çekmekte olan eşeğinden yere atladı. (1-

5) 

 Kara donunun cebinden Serkdoryan sigara paketini çıkardı. (1-5) 

 Bir sigara yaktıktan sonra çöpü baş ve şahadet parmaklarıyla kırıp fırlattı. 

(1-6) 

 Çakal dikkat kesilmişti. (2-4) 

 Kasketi ensesine yıkılı adamın yüzü pek belli olmuyordu. (2-12) 

 Diğeri güldü. (2-19) 

 Şurda burda çalışıyorum. (3-10) 

 Deveci Çopur Halil sövdü. (3-30) 

 Kız başkasını seviyor. (4-25) 

 İzzet Usta cevap vermedi. (5-19) 

 Deveci Çopur Halil develerinin önüne düştü. (5-20) 

 Devrini tamamlayan ay silinmişti. (5-23) 

 Bu sırada Deveci Çopur Halil’in deve dizisi, caminin arkasındaki karanlık 

sokağa girmekteydi. (6-3) 

 Kâtiplerden biri saatine baktı. (6-9) 

 Bu saatte değişecek yedek, yani vardiya olmadığından, işçi mahallesi 

uyuyordu. (7-1) 

 Çırağın uzattığı şişeyi aldı. (8-8) 

 Ağa kooperatif berberinin yanındaki köşeden çıktı. (9-20) 

 Deveci Çopur Halil de bacak bacak üstüne atmış, odada sigara içiyordu. 

 (10-17) 

 Birlikte merdivenleri çıkarlarken ağa birdenbire durdu. (11-1) 
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 Altmışlık bir Selanikli olan kâtip sarsıldı. (11-4) 

 Kâtibe ters ters bakan Deveci Çopur Halil yere attığı sigarasının dibini 

ayakkabısının ucuyla ezdi. (11-21) 

 Kâtibe göz ucuyla baktı. (11-25) 

 Eli ayağı zangır zangır titreyen kâtip kükrüyordu. (12-19) 

3.1.2. Özne 

Özne, cümlede iş, kılış, hareket bildiren öğe konumundadır. Diğer bir 

deyişle eylemi yapandır. Bu yüzden bazı dilciler özneyi fail olarak 

adlandırmışlardır. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, özneyi aşağıdaki gibi 

tanımlamışlardır: 

Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi adlı kitabında özneyi şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Cümlede işi yapan, eylemi oluşturan kişi, hayvan, bitki ya da diğer canlı 

cansız tüm varlıklara özne denir. Özne bir ya da birden çok sözcükten oluşur. 

Birden çok sözcükten oluşan öznelere özne öbeği denir.” (Hengirmen, 1995: 327).  

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında özneyi şöyle 

açıklamıştır: 

“Çekimli eylemin veya bazı eylemsilerin meydana gelmesini sağlayan, 

kişidir. Dilbilgisinde, kişi kavramıyla çekimli eylemi veya bazı eylemsileri meydana 

getiren “insan, hayvan, bitki veya şey” özne adı altında belirtilir. Böylece çekimli 

eylemin veya eylemsinin bildirdiği kişiye özne (Osm. Müsnedün ileyh, fail, 

müpteda; Fr. Sujet; İng. Subject; Alm. Subjekt, Satzgegenstand) denir.” (Hatiboğlu, 

1972: 110) 

“Türkiye Türkçesindeki tümcelerde özne, yüklemdeki yargıyı doğrudan 

doğruya belirten sözcük ya da sözcük öbekleridir. Bu nedenle, Türkçede özne, 

yalnızca etken çatılı eylemlerin yüklem olduğu tümcelerle, ad tümcelerinde 

bulunur. Bunun dışında, edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu tümcelerde, 

genellikle özne yoktur. Türkiye Türkçesinde tümceler, özneleri temel alınarak 

incelendiğinde, iki tip tümce görülmektedir: 

1. Öznesi olan tümceler 
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2. Öznesi olmayan tümceler.” (Atabay vd., 1981: 32).   

  Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında özneyi şu şekilde 

açıklamıştır: “Cümlede yapanı veya olanı karşılayan öge, öznedir. Özne, yüklemin 

gösterdiği kılışı, oluşu ve durumu üzerine alır.” (Karahan, 2015: 18) 

  Tahsin Banguoğlu, özneyi kimse olarak adlandırmıştır: “Kimse bir kişi veya 

şey olabileceği gibi yalın bir kavramda olabilir. Kimse cümlede kılanı olanı temsil 

eder.” (Banguoğlu, 2015: 525). 

“Cümlede anlatılan işi, hareketi yapan veya bildiren, bir olayı bir durumu 

üzerine alan kişiye, herhangi bir duruma özne denir. Özne kılanı veya olanı temsil 

eder.” (Korkmaz vd., 2003: 181). 

“Eylem kök ya da gövdeleri, bir nesneye bağlanmadan dilde kullanılamaz. 

Nesnenin yer ve zaman içindeki iş, hareket ve oluşu, eylemleri ortaya çıkarır. İşte, 

eylem tabanlarını kullanılış alanına çıkaran canlı-cansız, soyut-somut tüm varlık 

ve kavramlara; ad tümcelerinde ise yükleme göre olan varlıklara tümcede öğe 

olarak özne adı verilir.” (Kükey, 1975: 79). 

         Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında özneyi fail olarak 

adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Cümlenin fiilden sonra ikinci unsurudur. Fâil fiili yapan veya olan 

unsurdur. Fiile en yakın, fiilden ayrılmaz bir cümle unsurudur. Ayrıca zikredilmese 

bile fiilin içinde umumî olarak şahıs hâlinde ifade edilmek suretiyle varlığı cümlede 

daima hissedilir.” (Ergin, 2011: 399). 

  Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında özneyi “Cümlede bir 

var oluşu veya bir yapma ve olayı gerçekleştiren öge” olarak tanımlamıştır.  

(Karaağaç, 2013: 505). 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı kitabında özneyi, “Fiilin 

gösterdiği kılış ile doğrudan ilgili olan kişi ya da şeye verilen ad; bir oluş kılışın 

gerçekleşmesini sağlayan kimse veya şey.”  olarak tanımlamıştır. (Korkmaz, 1992: 

119). 
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Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi adlı kitabında özneyi “Cümlede 

eylemi meydana getiren veya bir şey olan kelimedir, kelime grubudur, kelime 

niteliğinde morfemler veya fonemler.” olarak tanımlamıştır. (Ediskun, 1963: 330).    

 Deveci Çopur Halil, dokuz deveyi çekmekte olan eşeğinden yere atladı. (1-

5) 

 Yusyuvarlak ay ta yukardaydı. (1-8) 

 Yol boyunca uzanan meşeliğin hemen gerisinde tok bir çakal, hazdan 

gerilmiş sırtıyla yumuşak toprakta debelenmekte, arada şehvete gelerek, 

ince ve bembeyaz dişleriyle aya doğru pavkırmaktaydı. (2-1) 

 Yerliye kız vermez. (G. Ö: O) (4-19) 

 İzzet Usta cevap vermedi. (5-16) 

 Devrini tamamlayan ay silinmişti. (5-20) 

 Fabrika sahibi ekseriya altıda, pek pek altıyı çeyrek geçe fabrikaya gelirdi. 

(6-11) 

 Fabrika baş makinistinin babası olan kıpkırmızı ablak yüzlü, ihtiyar 

bakkal, tezgâhına dayanmış. (7-8) 

 Yorgun gözlerini Deveci Çopur Halil’e çeviren kadın başını salladı. (7-

14) 

 Şişesini bakkalın tezgâhına bıraktı. (G. Ö: O), (8-1) 

 Kızın babası aksiymiş. (8-23) 

 Ağanın geldiğini gören Boşnak Kapıcı, mahalle bekçilerinkine benzeyen 

elbisesinin ceketini yanlara çekti. (10-2) 

 Altmışlık bir Selanikli olan kâtip sarsıldı. (11-4) 

 Beyaz örtülü başları önlerine eğik, siyah göğüslüklü işçi kızlar harıl harıl 

çalışıyor. (15-27) 

 Makine tekrar istop etti. (22-6) 

 Dört iplik birden kopmuştu. (22-7) 

 Masası üzerindeki kâğıtlarla meşgul olamaya devam etti. (G. Ö: O), (31-18) 

 Milliyet meselelerinden hiç hoşlanmayan Yahudi Salamon, cevap 

vermedi. (32-9) 

 Kâtipler iplikhane kızlarıynan kırıştırıyorlar. (33-4) 

 Herkes kendi cebinden harcasın. (35-23) 
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 Cemile yorganların yüzünü söktü. (71- 1) 

 Gözünde gözlük, kalın bir kitabı okumakta olan İzzet Usta, başını bir an 

kitaptan kaldırdı. (71-24) 

 İhtiyar Malik alfabeyle defteri kızına uzattı. (7-23) 

3.1.3. Nesne 

Cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen nesne, belirtili nesne ve belirtisiz 

nesne olmak üzere ikiye ayrılır. Belirtili nesnede sözcük belirtme hâl eki alırken 

belirtisiz nesnede sözcük belirtme hâl eki almaz, yalın şekildedir. Türkçe söz dizimi 

üzerine çalışanların nesne hakkındaki görüşleri aşağıdaki şekildedir: 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı kitabında nesneyi, “yalın 

veya yükleme hali eki almış kelime.”  olarak tanımlamıştır  (Korkmaz, 1992: 111). 

Nesneyi, belirli nesne ve belirsiz nesne olarak iki bölüme ayıran Günay 

Karaağaç, şu şekilde bir açıklama yoluna gitmiştir: 

“Öznenin gerçekleştirdiği yapmadan etkilenen varlık, yapma durumu 

çekimindedir ve cümlenin nesnesidir. Yapma durumu, bir adın, geçişli eyleme 

bağlanarak, hareketten etkilenen varlık konumunu kazanması halidir. Bu 

durumdaki bir ad, cümle içerisinde nesne durumundadır. Adın bu durumu, bazen 

eksiz bazen ekli olarak bulunur. Bu durum söz dizimlik bir durum olduğu için, 

geçişli eylemlerin önündeki söz veya söz öbekleri, ek almamış olsalar da yapma 

durumu çekimindedirler. Her geçişli eylemin bir nesnesi vardır; bu yüzden, geçişli 

eylemler, nesnesiz gerçekleşemeyen eylemlerdir. Yapma ifade eden geçişli 

eylemler, nesneye yönelerek onu etkiler. Olma ifade eden geçişsiz eylemlerde ise 

hareket öznenin üzerindedir. Bu yüzden geçişsiz eylemle kurulan cümlelerin nesnesi 

olmaz.  

  Türkçede nesne iki türlüdür:  

  1. Belirli nesne (determined direct object): Ekli olan yapma durumuyla bildirilen 

nesne, belirtili nesnedir. 

  2. Belirsiz nesne (undetermined direct object): Eksiz olan yapma durumuyla 

bildirilen nesne, belirtisiz nesnedir.” (Karaağaç, 2013: 508). 
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Muharrem Ergin Türk Dil Bilgisi adlı kitabında nesneyi şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Fiillerin tesir ettiği nesneyi, şahsı, şeyi karşılayan cümle unsurudur. 

Fiillerin bir kısmı geçişli, bir kısmı geçişsizdir. Yani bir kısmı yapa, bir kısmı olma 

ifade eder. Yapma ifade edenlerin hareketli fiilden başka bir nesneye yönelir, ona 

tesir eder. Olma ifade edenlerin hareketi ise faile yönelir, onun üzerinde kalır. 

Demek ki geçişli fiiller tesir edecek bir nesne isterler. İşte bu nesneyi karşılayan 

cümle unsuru nesnedir. Şu halde nesne yalnız fiili geçişli cümlelerde bulunur. 

Nesne unsuru daima akuzatif halinde bulunur. Fiile akuzatifle bağlanır. Bu akuzatif 

ya ekli, ya eksiz olur. Ekli akuzatif nesnenin belirli olduğunu, belki de bilindiğini; 

eksiz akuzatif ise nesnenin belirsiz, umumî olduğunu ifade eder. Ekli nesneye belirli 

nesne, eksiz nesneye belirsiz nesne denir. Nesne isim cisminde bir kelime veya bir 

kelime gurubu olur.” (Ergin, 2011: 399). 

             T. Nejat Gencan,  Dilbilgisi adlı kitabında nesneyi tümleç olarak 

değerlendirmiş ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Tümcelerde anlamı genişletmek için özne ile yüklemden başka öğeler daha 

çok, yüklemi tümleyen öğeler de kullanılır. Bu yüklem tümleyicilerine TÜMLEÇ 

denir. Tümleçlerin en önemlisi NESNElerdir. Çünkü geçişli, ettirgen ve oldurgan 

eylemlerin tümcelerinde, eylemsilerin önremelerinde nesne de özne gibi, yüklem 

gibi bir temel öğedir. Onsuz tümce, çok kez, eksik kalır, anlaşılması güçleşir.” 

(Gencan, 1975: 90). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında nesneyi, düz tümleç 

olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır:  

“Eylem tümce ve tümceciklerinde, eylem ya da eylemsinin gösterdiği ve 

öznenin yaptığı işten etkilenen, yalın ya da –i durumunda bulunan yardımcı öğeye 

düz tümleç (nesne) adı verilir. Bütün öğeler gibi nesne de bir sözcük veya bir sözcük 

öbeği biçiminde olur.” (Kükey, 1975: 116) 

“Nesneler geçişli fiillerin anlamını tamamlayan ve onlarla sıkı ilişkiler 

içinde bulunan, yalın veya yükleme durumu eki alan, isim soyundan kelimelerdir.” 

(Korkmaz vd., 2003: 184). 
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“Cümlede kimsenin, dolayısıyla yüklemin etkilediği kişiyi veya şeyi temsil 

eden kelimeye nesne adını veririz. Ancak nesne iki öncekiler gibi her cümlenin tabii 

üyesi değildir. İsim cümleleri yalnız vasıf, oluş ve durum bildiren yargı öbekleri 

olduklarından nesne almazlar. Bir varlık üzerinde etkisi olan fiiller olduğu gibi 

olmayan fiillerde bulunduğu için, (geçişli ve geçişsiz fiiller), sonrakiler yüklem 

olduklarında fiil cümlesi nesne alamaz.” (Banguoğlu, 2015: 527). 

“Cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin yaptığı işten etkilenen öge, nesnedir. 

Nesne sadece yüklemi geçişli fiil olan cümlelerde bulunur. Geçişli fiiller, nesneye 

yönelerek onu etkiler. Nesne, geçişli fiil cümlelerinin zorunlu ögesidir. Yani geçişli 

fiilin gösterdiği hareketin nesne olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Geçişsiz 

fiillerde ise kılış ve oluş öznenin üstündedir. Böyle fiiller nesne istemez.” (Karahan, 

2015: 25). 

“Cümlede yüklemin doğrudan etki ettiği ögeye nesne denir. Öznenin yaptığı 

işten doğrudan etkilenen kelime veya kelime grubudur. Daima geçişli fiillerin bir 

ögesi olarak kullanılır.” (Özkan ve Sevinçli, 2013: 137). 

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında nesneyi, yalın ve 

belirtme olarak ikiye ayırmış ve şu açıklamaya yer vermiştir: 

“Eylemin anlamını, çok yakından tamamlayan, etkileyen yalın veya belirtme 

durumunda bulunan tümlece nesne denir. Buna göre nesne yalın veya belirtme 

durumunda bulunarak iki türlü kullanılabilir.” (Hatiboğlu, 1972: 129). 

Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi adlı kitabında nesne için hem düz 

tümleç hem de nesne ismini kullanmış ve şu şekilde açıklamıştır. 

“Öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen ve geçişli eylemi tümleyen 

sözcüklere nesne denir. Nesne görevini üstlenen sözcüklere düz tümleç adı da 

verilir. Nesnenin görevi, öznenin ve yüklemin yaptığı işi belirtmektir.” (Hengirmen, 

1995: 331). 

“Nesne, fiil cümle veya cümleciklerinde öznenin eyleminden yani bağımsız, 

temel veya yan hükümlerin sonuçlarından etkilenen kelimedir.” (Ediskun, 1963: 

347). 
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3.1.3.1. Belirtili Nesne  

 Böcek çıtırtıları yüklü geceyi huzursuzlukla dinledi. (2-5) 

 Kasketi ensesine yıkılı adamın yüzü pek belli olmuyordu. (2-11) 

 Kız başkasını seviyor. (4-27) 

 Kızın böyle şeylerde gözü yok. (5-4) 

 Boşuna nefesini tüketme. (5-9) 

 Elinde siyah bir zeytinyağı şişesi tutmaktaydı. (7-10) 

 Ağanın geldiğini gören Boşnak Kapıcı,  mahalle bekçilerinkine benzeyen 

elbisesinin ceketini yana çekti. (10-1) 

 Şapkasıyla ceketini çıkarıp odacısına verdi. (10-9) 

 Kâtibe ters ters bakan Deveci Çopur Halil yere attığı sigarasının dibini 

ayakkabısının ucuyla ezdi. (11-24) 

 Öfkesi gittikçe artıyordu. (11-27) 

 Tespihini şalvarın cebine koydu. (12-7) 

 Kâtibi göğsünden şöyle bir itti. (12-7) 

 onu itti. (12-14) 

 Titreyen eline kopya kalemini aldı. (12-23) 

 İplikhaneye taraf yolunu değiştirdi. (13-9) 

 Makinelere karşı tükenmez bir hayranlığı vardı. (14-5) 

 Gözlerini yeşil silindirlere dikti. (14-6) 

 Kopan iplikleri bağlayıveriyorlardı. (15-26) 

 Böylesini görmedik. (16-3) 

 Arnavut Meryem içini çekti. (17-24) 

 Koca göbekli usta da kâtibi görmüştü. (17-29) 

 Yeni tıraşlı yanakları kızardı. (18-5) 

 Saçları briyantinden ışıl ısıldı. (18-6) 

 Bu dişimi çekti. (19-34) 

 Alışkın ellerle mekiğine yeni masura koyan Camgöz Sadık tezgâhını işletti. 

(22-1) 

 Ağanın omuzu üstünden başını salladı. (22-18) 

 Burda öyle işçiler var ki, anam avradım olsun bıçağı çekti mi… (22-29) 
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 Sadri’nin kaşları çatıldı. (23-14) 

 Kolaya zımpara tozunu usta beyin adamları atıyor. (24-20) 

 Kâtibi bakışıyla ezmek istiyordu. (28-13) 

 Numan Bey’ e her şeyi anlattım. (29-22) 

 Çal kibriti yak! (33-15) 

 Nirden bahsan ciğeri beş para itmez. (34-35) 

 Kâtip başını eğdi. (35-24) 

3.1.3.2. Belirtisiz Nesne 

 Patırtı etme. (38-12)  

 Fazla laf istemiyorum. (38-18) 

 Numan Şerif Bey, “Buyurun!” dedi. (40-5) 

 Fabrikanın önü, pazaryeri gibiydi. (41-4) 

 Kahkahalar yükseldi. (42-1) 

 Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. (42-8) 

 Dokumacı Sadri sigarasını hâlâ alamamış, elinde para bekliyordu. (42-12) 

 Deveci Çopur Halil’le bir şeyler konuşuyorlardı. (42-14) 

 Fabrika kapısı önünde dolaşarak sigara içiyordu. (43-30) 

 Musa göz kırptı. (44-9) 

 Şimdi yeni dalgalar dönüyor. (44-30) 

 İplik kopuğunu bağlamaktan bez dokuyamıyoruz. (45-8) 

 Senin baban, istese oturduğu yerde zengin olur. (46-18) 

 Herkes çıkalı milyon oluyor. (47-24) 

 Şaka ettik. (48-13) 

 Camgöz Sadık’la Deveci Çopur Halil işçi mahallelerine giden yolun 

dönemecindeki kebapçı dükkânında şarap içmekteydiler. (48-19) 

 Biz bu kâtibe bir mektup yazak. (49-16) 

 Bir de cigara yaktık. (54-3)  

 Bösböyük başıynan yalan söylüyor. (54-13) 

 Araya girdim de dava bitmiş oldu. (54-33) 

 Hemen hemen hiç kaldırılmayan yataklar sırılsıklam olurdu. (56-10) 
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 Otuz, kırk aileyi barındıran bütün bu avluya kısaca, “Musaların avlusu” 

denirdi. (56-13) 

 Kızına uzun uzun bakan İhtiyar Malik başka bir şey sormadı. (57-16) 

 Hepsi de kara toprak oldular. (58-22) 

 Büyük bir maşrapayla su getirdi. (60-20) 

 Maaşına on lira zam kazanmış. (61-20) 

 Nihayet et koptu. (6-4) 

 Ağabeyine temiz çamaşır verdi. (66-16) 

 Odanın içi sidik kokuyordu. (67-3) 

3.1.4. Yer Tamlayıcısı 

Yer tamlayıcısı, cümlede mekân bildiren bir yardımcı öğedir. Bu öğenin 

kuruluşunda ayrılma, yönelme, bulunma hâl ekleri önemli rol oynamaktadır. 

Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, bu öğeyi dolaylı tümleç ve yer tamlayıcısı 

olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamışlar: 

Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi adlı kitabında yer tamlayıcısını, 

dolaylı tümleç olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklama yapmıştır: 

“Ad durum eklerinden –a (-e), -da (-de), -dan (-den) eklerini alan tümleçlere 

dolaylı tümleçler denir. Dolaylı tümleçler ad durum eklerini aldıkları için yönelme, 

kalma ve çıkma durumlarında bulunur.” (Hengirmen, 1995: 334). 

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında yer tamlaycısını, 

dolaylı tümleç olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Eylemin anlamını, yer, zaman, sebep, nitelendirme veya ölçü 

bakımlarından tamamlayan, yönelme, kalma, çıkma durumlarından birinde 

bulunan veya ilgeçle kullanılan tümlece (Osm. Gayri sarih mef’ul; Fr. Complement 

indirect; İng. İndirect object; Alm. Entfernteres objekt) dolaylı tümleç denir.” 

(Hatiboğlu, 1972: 136). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında yer tamlayıcısını, datifli yer 

tamlayıcısı, lokatifli yer tamlayıcısı ve ablatifli yer tamlayıcısı olarak üçe ayırmış 

ve şu şekilde bir açıklama yapmıştır: 
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“Fiilin mekânını ve istikametini gösteren cümle unsurudur. Her hareketin 

zaman ve mekân içinde bir yeri ve bir istikameti vardır. İşte yer tamlayıcısı 

hareketin cereyan ettiği bu yeri ve istikameti ifade eder. Bu unsur da isim cinsinden 

bir kelime veya kelime gurubu olur. Fiile yer ve istikamet ekleri olan datif, lokatif 

ve ablatif ekleri ile bağlanır. Datifli yer tamlayıcısı hareketin kendisine yöneldiğini, 

kendine doğru yaklaştığını; lokatifli yer tamlayıcısı hareketin kendi içerisinde 

cereyan ettiğini, kendi içinde bulunduğunu; ablatifli yer tamlayıcısı hareketin 

kendisinden uzaklaştığını gösterir.  

  Yer tamlayıcısının ana fonksiyonu zaman ve mekân içinde geniş mânâsiyle 

yer ve istikamet ifade etmektedir. Fakat bu ana fonksiyon birlikte kullanıldığı fiilin 

mânâsına bağlı olarak yer, ayrılma, uzaklaşma, yaklaşma, bulunma, yön, zaman, 

müddet, sür’at, tarz, miktar, derece, durum, hâl, hedef, sebep, bedel, leh, aleyh, 

karşılaştırma, verme, bildirme, kuvvetlendirme, gaye, tercih, vasıf, şekil, 

devamlılık, iş, vasıta, âitlik, çıkma, terkip, ölçü, değer, görüş, noktainazar v.s. v.s. 

gibi datif, lokatif ve ablatifin taşıdığı çeşitli ifadeler hâlinde görülür.” (Ergin, 2011: 

400).    

“Yer tamlayıcısı, cümlede yüklemin bildirdiği hareket, iş veya oluşun yerini 

ve yönünü bildiren ögedir. Başka bir deyişle hareketin, oluş ve kılışın yöneldiği 

geçtiği veya ayrıldığı yeri gösteren cümle ögesidir. Yer tamlayıcıları, bir isim veya 

isim gibi kullanılan kelime gruplarıdır. İsmin yaklaşma (-A), bulunma (-dA), ve 

ayrılma/uzaklaşma (-dAn, tAn) hâli eklerinden birini alarak yükleme bağlanırlar.” 

(Özkan ve Sevinçli, 2013: 149).  

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında yer tamlayıcısını, 

“Cümlede yönelme, bulunma ve uzaklaşma bildirerek yüklemi tamamlayan öge,” 

olarak tanımlamıştır (Karahan, 2015: 29). 

Tahsin Banguoğlu Türkçenin Grameri adlı çalışmasında yer tamlayıcısını 

isimleme olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“Cümlede yüklemin gerçekleşmesiyle ilgili kişileri ve şeyleri gösteren 

adlara ve zamirlere isimleme (determinant nominal, complement indirect) deriz. Bu 

adlar ve zamirler en çok yer yön hallerinde (kime, kimde, kimden), bir hayli de dış 

çekim hallerinde bulunurlar.” (Banguoğlu, 2015: 529). 



63 
 

“Yüklem ve özne dışında kalan ögeler tümleç genel başlığı altında toplanır. 

Bunlardan nesne, durum eklerinden –i ekini, dolaylı tümleçler ise, -e, -de, -den 

durum eklerini alır. Yüklemle doğrudan ilgili olan nesnedir. -e, -de, -den durum 

eklerini alan tümleçler yüklemle dolaylı olarak ilgili olduklarından bunlara dolaylı 

tümleçler veya yer tamlayıcıları denir.” (Korkmaz vd., 2003: 185). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında yer tamlayıcısını, dolaylı 

tümleç olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: 

“-e, -de, -den durum eklerinden birisiyle çekimlenerek; eylemin, işin neye, 

nereye, kime yöneldiğini; nede, nerede, kimde geçtiğini; neden, nereden, kimden 

çıktığını gösteren yardımcı öğeye dolaylı tümleç adı verilir.” (Kükey, 1975: 131). 

“Cümlede, yaklaşma, bulunma ve uzaklaşma bildirerek yüklemi 

tamamlayan öge, yer tamlayıcısıdır. Bir yüklemin özne ile şekil ve zaman 

özelliğinden sonra, en önemli özelliği yerdir. Yer tamlayıcısı, yaklaşma, bulunma 

ve uzaklaşma bildirerek eylemi niteleyen ögedir; bu yüzden, cümlelerde, yer ve 

zaman zarflarıyla aynı görevi üstlenirler.” (Karaağaç, 2013: 509). 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı kitabında yer 

tamalayıcısını, bulunma, çıkma ve yönelme hali ekleri veya bir edat almış bulunan 

tümleç türü.” olarak tanımlamıştır (Korkmaz, 1992: 47). 

 Yatağında yarı çıplak uzanmıştı. (67-10)  

 İçinde birtakım bezler, kirli çamaşırlar ıslanmıştı. (67-22) 

 Mavi damarları fırlak, kupkuru elleriyle kazanı bakır bir leğene boşalttı. 

(67-23) 

 Allah her tuttuğunu altın, seni iki cihanda aziz etsin! (68-28) 

 Koynundan küçücük bir çıkın çıkardı. (68-29)  

 Sende dursun. (68-32) 

 Allah geçinden versin bacım. (69-3) 

 Az evvel kalktığı eşiğe tekrar oturdu. (69-13) 

 Sürekli bir hareket hâli olan avluda, Musa’nın sarı saçlı oğluyla mahalle 

çocukları çelik çomak oynuyorlardı. (70-2) 

 Cemile havaya baktı. (70-3) 

 Odaya geldi. (70-8) 
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 Keşke hatırına dokunmasaydım. (70-24) 

 Gözlüğünün üstünden baktı. (70-25) 

 Oysa babası bir gün alt evde keser ararken bunları bulmuş. (71-7) 

 İhtiyar Malik alfabeyle defteri kızına uzattı. (71-24) 

 Kalın bir kitabı okumakta olan İzzet Usta, başını bir an kitaptan kaldırdı. 

(71-25) 

 Yengesinin pencerenin perdesini kaldıran Güllü, ağabeyine baktı. (72-2) 

 İzzet Usta, yanı başındaki pencereden ilaç kutusunu aldı. (72-13) 

 Şişede ufak, beyaz haplar vardı. (72-16) 

 Babası omuzundan sarstı. (72-25) 

 İzzet Usta alttan aldı. (73-14) 

 Fabrikadan korkuyorum! (73-19) 

 Onları şehirde bırakmak istemiyorum. (73-28) 

 Baş ağrısına, ateşe birebirdir. (74-21) 

 Küllü suda sabun gayet iyi köpürüyordu. (75-21) 

 Hele bir gece, babası teraviye giderken ensesine dikkat etmişti. (77-18) 

 Onda karısına benzeyen taraflar buluyordu. (78-7) 

 Tetka Bielka yukardan, gene Boşnakça seslendi. (78-13) 

 Bakır leğenin kenarına çarptı. (78-22) 

 Çocukların çeliği çok defa Cemile’nin yakınlarına düşüyordu. (78-21) 

 Altlarına birer iskemle uyduran iki kız, çamaşır leğenin etrafında 

sıralandılar. (79-20) 

 İşe girişti. (79-24) 

 Kadın uyuttu kocasını, evden yavaşça çıktı. (81-13) 

 Herkesin gücü bize yetiyor. (84-20) 

 Gözünün yaşına yazık. (84-26) 

 Odasına döndü. (85-14) 

 Sadri aşağıdan seslenmişti. (85-26) 

 Kazandan sıcak su aldı. (86-6) 
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3.1.5. Zarf  

Cümledeki zamanı ve durumu bildiren öge, zarf tümlecidir. Bu öğede zarf 

fiil ekleri önemli rol oynamaktadır. Zarf tümleci kelime veya kelime grubu olabilir. 

Türkçe söz dizimi üzerine çalışanların zarf tümleci hakkındaki görüşleri şu 

şekildedir: 

M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi adlı kitabında zarf tümlecini, 

“Yüklemdeki kavramı; zaman, durum, derece veya ölçü fikirlerinden biriyle 

tanımlayan kelimeler.” olarak tanımlamıştır. (Bilgegil, 2014: 43). 

Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü adlı kitabında zarf tümlecini 

şu şekilde tanımlamıştır: “Fiillerin, sıfatların, sıfat fiillerin ve görev bakımından 

zarf niteliğindeki kelimelerin anlamlarını zaman, ölçü, niteleme, yer, yön gibi çeşitli 

bakımlardan etkileyerek daha belirgin duruma getiren veya sınırlayan kelime 

türü.” (Korkmaz, 1992: 178).  

“Varlık ile varlığın gerçekleştirdiği eylemler, farklı özellikler taşırlar; bir 

varlığın sahip olduğu özellikler ile bir olayın sahip olduğu özellikler, birbirlerinden 

bütünüyle ayrı olgulardır. Varlıkta hacim, renk, koku, biçim ve görünüş, temel 

özellikler olarak ortaya çıkarken; eylemlerde yer, zaman, yön, durum, azlık, çokluk, 

vb. özellikler görülür. Dolayısıyla bir cümlede yön, zaman, tarz, neden, miktar, 

araç, şart, vb. bildirerek yüklemi tamamlayan cümle ögesi, zarftır. Yapma ve 

olmaları niteleyen her türlü söz ve yapı, zarftır; zarf eylemin sıfatıdır.” (Karaağaç, 

2013: 511). 

Türkçe söz dizimi üzerine çalışan bazı araştırmacılar zarf tümlecini belirteç 

tümleci olarak adlandırmışlardır. Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı 

çalışmasında zarf tümlecini belirteç tümleci olarak şu şekilde açıklamıştır: 

“Yüklemi, yüklemdeki kavramı zaman, nitelik, nicelik, yer-yön ve soru 

ilgisinden birisiyle tamamlayan sözcük ya da sözcük öbeği biçimindeki tümleçlere 

belirteç tümleci adı verilir.” (Kükey, 1975: 158).  

“Cümlede yüklemin anlamını zaman, durum, tarz, nicelik (azlık, çokluk), 

sebep, ölçü ve soru anlamları katarak tamamlayan tümleçlere zarf tümleci deriz. 
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Son yıllarda cümle bilgisi ile ilgilenenler, bunları birer tümleç değil de doğrudan 

“zarf” diye adlandırıyorlar.” (Korkmaz vd., 2003: 188). 

Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Gramer adlı çalışmasında zarfı zarflama adı 

ile şu şekilde tanımlamıştır: 

“Cümlede yüklemin içinde geçtiği hal ve şartları belirten zarflara ve zarf 

niteliğindeki belirtme öbeklerine zarflama (determinant adverbial, complement 

circonstanciel) deriz. Aslında zarf fiiller ve sıfatlara gelen ve onların anlamlarını 

sınırlayan bir kelimedir. Cümlenin üyesi olarak zarf ve benzerleri ise işleyişi ve yeri 

ayrı bir söz birliğidir. Bütünüyle olağanın zaman, yer, yön, tarz, miktar, gerçekleme 

gibi özelliklerini belirtmeye yarar.” (Banguoğlu, 2015: 530). 

Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi adlı kitabında zarf tümlecini şu şekilde 

açıklamıştır: “Zaman, tarz, sebep, miktar, yön, vasıta ve şart bildirerek yüklemi 

tamamlayan cümle ögesi, zarf tır. Zarf, cümlenin genellikle yardımcı ögesidir.” 

(Karahan, 2015: 32). 

“Cümlede yüklemin anlamını zaman, yer, yön, durum, miktar, tarz, araç 

gibi yönlerden tamamlayan ögedir. Zarf, bir isim veya zarf işleviyle kullanılan bir 

kelime grubu olabilir. Özellikle ikilemeler, edat grupları, isnat grubu, yönelme, 

yaklaşma, uzaklaşma grupları, bağlama grubu, sayı grupları zarf işleviyle 

kullanılan kelime gruplarıdır. Zarf -fiil grupları cümlede zarf olarak kullanılır.” 

(Özkan ve Sevinçli, 2013: 143). 

Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi adlı kitabında zarf tümlecini şu şekilde 

açıklamıştır: 

“Fiilin muhtelif şartlarını ve zamanını gösteren cümle unsurudur. 

Hareketin nasıl, niçin, ne şekilde, hangi vasıtalarla, hangi sebeple, hülâsa, hangi 

şartlarla yapıldığını veya olduğunu ve hangi zamanda cereyan ettiğini göstermek 

için zarf unsuru kullanılır. Bu unsur zarf olarak kullanılan isim cinsinden bir kelime 

veya kelime gurubu, bir gerundium veya gerundium gurubu veya bir edat gurubu 

olur. Zarf da çekimsiz bir cümle unsurudur, fiile olduğu gibi, doğrudan doğruya 

bağlanır.” (Ergin, 2011: 400). 
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Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, adlı kitabında zarf tümlecini, 

belirteç tümleci olarak adlandırmış ve şu şekilde açıklamıştır: “Yüklemin anlamını 

zaman, yer, yön durum, nicelik ilgisiyle tamamlayan sözcüklere belirteç tümleçleri 

denir. Belirteç tümleçleri bazen yalın olarak kullanılır, bazen de ad durum ekleri 

alır.” (Hengirmen, 1995: 341). 

Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi adlı kitabında zarf tümlecini, “yüklemi 

zaman, yön, hal veya tarz, nicelik ilgileriyle tamamlayan kelimeler” olarak 

tanımlamıştır (Ediskun, 1963: 358).    

“Türkçede kimi zaman bazı yer, yön, zaman vs. adları yüklemi niteliğinde 

“zarf” görevini üstlenir, kimi zaman da bazı gramatikal işleyişler “zarf”ları 

oluşturur. Bu tür gramatikal yolların en yaygınlarından biri “tekrar grupları”na 

başvurmak (mışıl mışıl uyu-, yeşil yeşil bak- vs.); bir diğeri de “zarf fiil ekleri”ni 

kullanmaktır (koşarak git-, soğut-up iç-, gel-ince ver-, bağır-a bağır-a konuş- vs.). 

Dilimizde en işlek, en canlı, en yaygın zarf oluşturma yolu da,  işte bu zarf-fiil 

yapılarıdır.” (Gülsevin, 2001: 125-126). 

 Cemile doğruldu babasına sertçe baktı. (77-27) 

 Sırtına vuran güneşin sıcaklığı içinde uyuklamaya başlayan İhtiyar Malik, 

hafif sallanıyordu. (78-17) 

 Yatağında yarı çıplak uzanmıştı. (67-10) 

 Babası usulcacık güldü. (70-11) 

 Babası da bu türlü sözleri son zamanlarda boyuna tekrarlıyordu. (77-16) 

 Hele bir gece, babası teraviye giderken ensesine dikkat etmişti. (7-18) 

 Cemile’nin bembeyaz, sımsıkı arkasını sabunlarken, Güllü avucunun 

içiyle vurarak, ‘’Maya maya!” diyordu. (86-16) 

 Cemile gururla güldü. (86-18) 

 İhtiyar Malik perdeyi indirdikten sonra uzandı. (87-24) 

 Gök gittikçe kararıyordu. (87-20) 

 Tam kahveyi koyarken oda kapısı usullacık açıldı. (87-29)  

 Yağmurlu, fırtınalı gecelerde, uğuldayan rüzgârın içinden nal sesleri 

duyulurdu. (88-17) 

 Geceyi ürpertiyle dinlerdi. (88-18) 
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 Bir gece bir ormanda pusuya düşürülmüşlerdi. (89-5) 

 Milletvekili Boskoviç’in öldürüldüğü günün ertesi gece, Malik rüyasında 

kendi kesik başını gördü. (89-10)   

 İhtiyar Muy o gün bugün yarı delidir. (90-14) 

 İhtiyar Malik bir kucak çamaşırla döndü. (90-16) 

 İki ihtiyar şüpheyle tekrar bakıştılar. (91-13)  

 Siyah önlüğünü çabucak giydi. (93-14) 

 Sadri ters ters baktı. (93-24) 

 İki kardeş, ekmek, çay ve kara zeytinden ibaret yiyeceklerini isteksizce 

yiyorlardı. (93-28) 

 Cemile ellerini siyah önlüğünün eteğiyle sildi. (95-17)  

 Mahalle çocukları yazın burada futbol oynar. ( 95-20) 

 Birisi ağzıyla zort çekti. (96-4) 

 Arkadaşlarının kollarını sımsıkı tutmuştu. (96-13) 

 Arabanın arkasından zorla geçtiler. (97-4) 

 Son köşeyi dönünce ışıklar içinde fabrika göründü. (98-11) 

 Bu saatte fabrikada hiçbir işçi yoktu. (99-20) 

 Necati’nin başı çok fena ağrıyordu. (100-9)  

 küçücük bir memurdu. (100-28) 

 İzzet Usta kısaca anlattı. (104-6) 

 İzzet Usta’ya çekinerek bakıyordu. (104-9) 

 Karakız onu göz ucuyla uzun uzun inceledikten sonra, ağzını sofra 

beziyle sildi. (105-6) 

 Birkaç güne kadar gelecek. (106-13) 

 Bugün hava değişti. (106-13) 

3.1.6. Cümle Dışı Öğe 

Bu öğe, genellikle cümlede ünlem, edat ve bağlama grubunda bulunur ve 

cümlenin kuruluşuna katılmaz. Bu öğe bazen cümle başında bir nida şeklinde yahut 

bazen de cümle sonunda ünlem şeklinde bulunabilir. Türkçe söz dizimi üzerine 

çalışanlar, cümle dışı öğe hakkında şu görüşlere yer vermişlerdir:  
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“Bunlar esas hareketle, fiille ilgili olamayan ve cümleye sadece ilâve 

edilmiş bir durumda bulunan unsurlardır. Umumiyetle cümlelerin başlarında, 

sonlarında ve cümleler arasında bulunurlar. Parantez şeklinde cümle içine 

girdikleri de görülebilir. Bunlara cümle dışı unsurlar adını veriyoruz.” (Ergin, 

2011: 401). 

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi adlı 

kitaplarında cümle dışı öğeyi “Cümlenin kuruluşuna doğrudan katılmayan, şekil 

olarak yükleme bağlanmayan, ancak cümlenin anlamına dolaylı olarak katkıda 

bulunan birlikler” olarak tanımlamışlardır (Özkan ve Sevinçli, 2013: 154). 

Cümle dışı ögelerin cümlenin anlamına yardımcı olduğunu belirten, Leyla 

Karahan, “özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf gibi yüklemin tamlayıcısı” 

olmadıklarını söylemiş ve bunların, “yüklemin tamamlayıcısı olan ögelerin aksine 

açıklama, pekiştirme vb. işlevlerle cümleye yardım eden ve cümleleri çeşitli anlam 

ilişkileri çerçevesinde birbirine bağlayan” bir öğe olduğunu açıklamıştır (Karahan, 

2015: 36). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı kitabında cümle dışı öğeleri şu 

şekilde açıklamıştır: 

“Cümlenin kuruluşuna katılmayan; fakat cümle ögeleri ve cümleler 

arasında bağlantılar kurarak metnin oluşmasını sağlayan ögeler, cümle dışı 

ögelerdir. Cümle dışı ögeler, cümleler arası metin ögeleridir; bu yüzden, metindeki 

herhangi bir yüklemle ilişkilendirilemezler. Ünlemler ve ünlem öbekleri ile her 

türden bağlama edatları böyle ögelerdir.” (Karaağaç, 2015: 512). 

 Yahu sen akıllı adamsın. (3-23) 

 Eh, doğruluyor demektir. (3-13) 

 Hiç… Şu karşı çiftliğin bozuk Hanomağını tamir ettim. (3-3) 

 Boş verdin bre usta. (4-11) 

 Gece düşümde, gündüz hayalimde vallaha. (4-17) 

 Amaaan. (7-20) 

 Ya dal gibi bir kız. (7-6) 

 Bir ara “Aha,” dedi. (7-9)  

 Lakin şu kâtip olmasa. (9-11) 
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 Hele bir gece, babası teraviye giderken ensesine dikkat etmişti. (77-18) 

 Ya beriki. (17-1) 

 Koskoca bir ağa mesela. (17-6) 

 İtalyan’ın saat dokuzdan önce gelmediğini kendisine daha dün 

söylemiştim! (18-8) 

 Adeta nutku tutuldu. (23-27) 

 Tövbe iplik kopmuyordu. (24-5) 

 Malum a, zımpara tozu aşındırıcıdır. (24-20) 

 Tabii kovarım. (27-1) 

3.2. Cümle Çeşitleri 

Çalışmada cümle çeşitleri, Leyla Karahan’ın tasnifine göre şekillendirildi. 

Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, cümle çeşitlerini şu şekilde tasnif etmişlerdir: 

Leyla Karahan, Türkçenin Söz Dizimi adlı çalışmasında cümle çeşitlerini şu 

şekilde tasnif etmiştir: 

“Cümlelerin Bağlanma Şekilleri 

- Bağlama Edatlarıyla Bağlanan Cümleler 

- Ortak Cümle Ögeleriyle Bağlanan Cümleler 

- Ortak Kip/Şahıs Ekleriyle Bağlanan Cümleler 

- Anlam İlişkisiyle Bağlanan Cümleler 

Yüklemin Türüne Göre Cümleler 

 - Fiil Cümleleri 

- İsim Cümleleri 

Yüklemin Yerine Göre Cümleler 

- Kurallı (Düz) Cümleler 

- Devrik Cümleler 

Cümlelerin Anlam Özellikleri 
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- Olumlu ve Olumsuz Cümleler 

- Soru Cümleleri.” (Karahan, 2015: 6). 

Mehmet Hengirmen, Türkçenin Dilbilgisi adlı çalışmasında cümle 

çeşitlerini şu şekilde tasnif etmiştir: 

“Anlamlarına Göre Cümleler 

- Bildirme Cümleleri 

- İstek Cümleleri 

- Emir Cümleleri 

- Soru Cümleleri 

- Ünlem Cümleleri 

Yapılarına Göre Cümleler 

Yüklemlerine Göre Cümleler 

- Ad Cümleleri 

- Eylem Cümleleri 

Biçimlerine Göre Cümleler 

Yalın Cümle 

Bileşik Cümle 

- Temel Cümle  

- Yan Cümle 

Sıralı Cümle 

 - Bağımlı Sıralı Cümleler, (Ortak Özne, Ortak Tümleç, Ortak Özne ve Tümleç, 

Ortak Yüklem)   

- Bağımsız Sıralı Cümleler (Ara Cümle, Ara Söz) 

Cümlede Sözcük Düşmesi (Kesik Cümle) 
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- Öznenin Düşmesi 

- Yüklemin Düşmesi 

- Özne ve Yüklemin Düşmesi 

- Kısa Anlatımlar 

Girişik Cümle 

Devrik Cümle.” (Hengirmen, 1995: 10). 

Mazhar Kükey, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında cümle çeşitlerini şu 

şekilde tasnif etmiştir: 

“Yapılarına Göre Tümceler 

- Yalın Tümce 

- Bileşik Tümce 

Bileşik Tümce Çeşitleri 

- Girişik-Bileşik Tümce 

- Şartlı Bileşik Tümce 

- ki Bağlaçlı Tümce 

Eksiltili Tümce 

- İç içe Bileşik Tümce    

Bağımsız Birleşik Tümce 

- Sıra Tümceler 

- Bağlı Tümceler 

Yüklemin Soyuna Göre Tümceler 

- Eylem Tümcesi 

- Ad Tümcesi 

Yüklemin Yerine Göre Tümceler 
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- Kurallı Tümce 

- Devrik Tümce 

Anlamlarına Göre Tümceler 

- Olumlu Tümce 

- Olumsuz Tümce 

- Soru Tümcesi 

- Ünlem Tümcesi.” (Kükey, 1975: 9). 

Muharrem Ergin, Türk Dilbilgisi adlı çalışmasında cümle çeşitlerini şu 

şekilde tasnif etmiştir: 

“Fiil Cümlesi 

İsim Cümlesi 

Eski Gereklilikle Yapılan Cümleler 

Birleşik Cümle  

- Şartlı Birleşik Cümle 

- ki’li Birleşik Cümle 

- İç içe Birleşik Cümle.” (Ergin, 2011: 26). 

Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi adlı çalışmasında cümle çeşitlerini şu şekilde 

tasnif etmiştir: 

“Yapılarına Göre Tümceler 

- Yalınç Tümce 

- Bağımsız Önerme 

- Sıra Önermeler 

- Bağlı Önermeler 

- Bağlı Önermelerin Eylemlerinde Çekim 
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   Bileşik Tümceler 

- Önerme 

- Temel Önerme 

- Yan Önerme 

- Girişik Tümce 

- Ara Önerme, Ara Söz.” (Gencan, 1975: 10). 

Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri adlı çalışmasında cümle çeşitlerini 

şu şekilde tasnif etmiştir: 

“Basit Cümle 

- Cümlenin Üyeleri 

- Basit Cümlenin Çeşitleri 

- Basit Cümlede Uylaşma 

Birleşik Cümle 

- Tümleme Birleşik Cümle 

- Karmaşık Birleşik Cümle.” (Banguoğlu, 2015: 627). 

Neşe Atabay, Sevgi Özel ve Ayfer Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi adlı 

çalışmalarında cümle çeşitlerini şu şekilde tasnif etmişlerdir:   

“Yüklemlerine Göre Tümceler 

- Eylem Tümcesi 

- Ad Tümcesi 

Yapılarına Göre Tümce Türleri 

Yargı Sayısına Göre Tümceler 

- Yalın Tümce 

- Bileşik Tümce 
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- Ara Tümce 

- Sıralı Tümceler 

- Girişik Tümce 

Öğelerin Dizilişine Göre Tümceler 

- Kurallı Tümce 

- Devrik Tümce 

- Kesik Tümce 

- Ünlem Tümcesi.” (Atabay vd., 1981: 5-6). 

Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi adlı çalışmasında cümle çeşitlerini şu 

şekilde tasnif etmiştir: 

“- Olumlu Cümle 

- Olumsuz Cümle 

- Soru Cümleleri 

- Ünlem Cümleleri 

- Basit Cümleler 

- Bileşik Cümleler 

- Girişik Cümleler 

- Şart Birleşik Cümleleri   

- Sıra Cümleler 

- Bağlı Cümleler 

- ki’li Bağlı Cümleler 

- Ara Sözler 

- Eksiltili Cümleler.” (Ediskun, 1963: 413). 
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Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı çalışmasında cümle çeşitlerini 

şu şekilde tasnif etmiştir: 

“Yapı Bakımından Tümce Türleri: Yalın tümce, Birleşik tümce, Temel 

tümce, Yan tümce, Bağlaçlı yan tümce, Dilekli yan tümce, Koşullu yan tümce, 

İlgeçli yan tümce, Olumsuzluk koşacıyle yan tümce, sorulu yan tümce, ikilemeli yan 

tümce, Kalıplaşmış yan tümce, Ara tümce, Tümcenin ad oluşu ve iç tümce, Girişik 

tümce, Sıralı tümce, Bağımlı sıralı tümce, Bağımsız sıralı tümce, Devrik tümce, 

Kesik tümce. 

Yargı Bakımından Tümce Türleri: Olumlu tümce, Olumsuz tümce, Sorulu 

tümce. 

Yüklem Bakımından Tümce Türleri: Ad tümcesi, Eylem tümcesi, Bildirme 

tümceleri, İsteme tümceleri, İstek tümcesi, Emir tümcesi, Gereklilik tümcesi, Ünlem 

tümcesi, Birleşik zaman bakımından yüklemler, Tümcemsi, Ulaçlı birleşmiş 

eylemler.” (Hatiboğlu, 1972: 16-17). 

Günay Karaağaç, Türkçenin Dil Bilgisi adlı çalışmasında cümle çeşitlerini 

şu şekilde tasnif etmiştir: 

“Yapılarına Göre Cümleler 

- Basit Cümle 

- Birleşik Cümle 

- Bağlı Cümle 

- Eksiltili Cümle 

Yüklemin Türüne Göre Cümleler 

- Eylem Cümlesi 

- Ad Cümlesi 

Yüklemin Yerine Göre Cümleler 

- Kurallı Cümle 

- Devrik Cümle 
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Anlamına Göre Cümleler 

- Olumlu Cümle 

- Olumsuz Cümle 

- Soru Cümlesi.” (Karaağaç, 2013: 25). 

M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dilbilgisi adlı çalışmasında cümle çeşitlerini şu 

şekilde tasnif etmiştir:   

“Öğelerin Dizilişine Göre Cümle Çeşitleri 

Yüklemlerine Göre Cümle Çeşitleri 

Anlamlarına Göre Cümle Çeşitleri 

Yapılarına Göre Cümle Çeşitleri 

- Basit Cümleler 

- Bileşik Cümleler 

- Girişik-Bileşik Cümleler 

- Şartlı Bileşik Cümleler 

- Sıralı Cümleler 

- Bağlı Cümleler 

- Ki Bağlacıyla Kurulan Cümleler 

- Ara Cümleciği.” (Bilgegil, 2014: 3).  

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi adlı 

çalışmalarında cümle çeşitlerini şu şekilde tasnif etmişlerdir: 

“Yüklemlerine Göre Cümleler 

- İsim Cümlesi 

- Fiil Cümlesi 

Anlamlarına Göre Cümleler 
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- Olumlu Cümle 

- Olumsuz Cümle 

- Soru Cümlesi 

Yüklemin Yerine Göre Cümleler 

- Kurallı Cümle 

- Devrik Cümle 

Yapılarına Göre Cümleler 

- Basit Cümle  

- Birleşik Cümle.” (Özkan ve Sevinçli, 2013: 7). 

Caner Kerimoğlu, Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Yapı Bakımından Cümle 

Sınıflandırmaları adlı makalesinde Türkçe söz dizimi üzerine çalışanların cümle 

sınıflandırmalarını karşılaştırmış ve şu sonuca varmıştır: “Cümlelerin 

sınıflandırılmasında dil bilgisi yazarlarının belli başlı dört ölçü vardır. Yüklemin 

yeri, yüklemin türü, anlam ve yapı. Bunlar içerisinde en tartışmalı ölçü ve 

“yapı”dır.” (Kerimoğlu, 2007: 99). 

Görüldüğü üzere cümle çeşitlerini Türkçe söz dizimi üzerine çalışanların 

bazıları  farklı sınıflandırmıştır. Leyla Karahan, Yapı Bakımından Cümle 

Sınıflandırmaları Üzerine adlı makalesinde bu farklılığı şu şekilde izah etmiştir:  

“Karışıklığa yol açan sebeplerden biri, kullanılan terimlerdeki farklılıktır. 

Bilimsel alış verişlerde, anlama ve anlaşılma, “ortak dil”den, yani “ortak 

terimler”den geçer. Dil biliminin her alanında olduğu gibi cümlelerin 

sınıflandırılması konusunda da ortak kabullerin kişisel tercihlere göre farklı 

terimlerle anlatılması zihinleri karıştırmakta ve anlamayı zorlaştırmaktadır.” 

(Karahan, 2000: 16). 

3.2.1. Yapısına Göre Cümleler 

Çalışmada yapısına göre cümleleri, basit cümle ve birleşik cümle başlıkları 

altında ele alındı. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, yapı bakımından cümleleri 

şu şekilde tasnif etmişlerdir: 
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Haydar Ediskun, Yeni Türk Bilgisi adlı kitabında yapısına göre cümleleri; 

“basit cümleler, bileşik cümleler, girişik cümleler, şart bileşik cümleleri” olmak 

üzere dörde ayırmıştır. (Ediskun, 1963: 413) 

Neşe Atabay, Sevgi Özel ve Ayfer Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi adlı 

kitaplarında yapısına göre cümleleri şu şekilde tasnif etmişlerdir: 

“YARGI SAYISINA GÖRE TÜMCELER 

1. YALIN TÜMCE 

2. BİLEŞİK TÜMCE 

Temel Tümce 

Yantümce 

1. Dilek ve Koşul Bildiren Yantümceler 

2. Temel tümceye ki Bağlacıyla Bağlanan Yantümceler 

3. Soru Ekiyle Temel Tümceye Bağlanan Yantümceler 

4. İlgeçli Yantümce 

5. Değil Olumsuzluk Koşacıyla Temel Tümceye Bağlanan Yantümceler 

3. ARATÜMCE 

4. SIRALI TÜMCE 

- Bağımsız Sıralı Tümceler 

- Bağımlı Sıralı Tümceler 

5. GİRİŞİK TÜMCE” (Atabay vd., 1981: 6). 

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında yapı bakımından 

cümleleri;  

“Yalın Tümce, Birleşik Tümce, Temel Tümce, Yantümce, Bağlaçlı 

Yantümce, Dilekli Yantümce, Koşullu Yantümce, İlgeçli Yantümce, Olumsuzluk 

Koşacıyle Yantümce, Sorulu Yantümce, İkilemeli Yantümce,  Kalıplaşmış 

Yantümce. ARA TÜMCE; Tümcenin Ad Oluşu ve İçtümce, Girişik Tümce, Sıralı 
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Tümce, Bağımlı Sıralı Tümce, Bağımsız Sıralı Tümce, Devrik Tümce, Kesik 

Tümce.” şeklinde tasnif etmiştir. (Hatiboğlu, 1972:16). Vecihe Hatiboğlu, 

tasnifinde diğer dilcilerden farklı olarak devrik cümleyi de yapı bakımından cümle 

çeşitlerine dâhil etmiştir. 

Mustafa Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi adlı 

kitaplarında yapısına göre cümleleri; 

“Basit Cümle 

Birleşik Cümle 

- Şartlı Birleşik Cümle 

- İç İçe Birleşik Cümle 

- Ki’li Birleşik Cümle 

- Girişik Cümle 

Sıralı Cümle 

- Bağımlı Sıralı Cümle 

- Bağımsız Sıralı Cümle 

Bağlı Cümle 

Ara Sözlü (Cümleli) Cümle 

Eksiltili Cümle (Kesik Cümle)” şeklinde tasnif etmişlerdir. (Özkan ve Sevinçli, 

2013:7-8). 

3.2.1.1. Basit Cümle 

Cümlede isim veya fiil türünde sadece tek yüklem bulunan yapılara basit 

cümle denir. Türkçe söz dizimi üzerine çalışanların basit cümle hakkındaki 

açıklamaları şu şekildedir: 

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında basit cümleyi, yalın 

tümce olarak adlandırmış ve şu şekilde tanımlamıştır: “Bir tek çekimli eylemle 

kurulan tümceye yalın tümce denir.” (Hatiboğlu, 1972: 145).   
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Neşe Atabay, Sevgi Özel ve Ayfer Çam, Türkiye Türkçesinin Sözdizimi adlı 

kitaplarında basit cümleyi, Vecihe Hatiboğlu’nun yalın tümce olarak adlandırdığı 

terimi kullanmışlar ve şu şekilde tanımlamışlardır: ‘’Sözdizimi açısından, tek yargı, 

çoğunlukla özne+yüklem sıralanışına uygun tümce biçimidir.” (Atabay vd., 1982: 

90). 

 Cemile’nin kaşları çatıldı. (82-1) 

 Gözleri endişeyle babasını aradı. (82-17) 

 Kızlar kulak kesildiler. (82-14) 

 Cemile uzun kirpikli gözleriyle ıslak ıslak baktı. (85-9) 

 Dışarı çıktı. (87-10) 

 Odaya döndü. (87-16) 

 Oğlanın uykusu çok ağırdı. (93-11) 

 Mangalın bir kenarında çaydanlık kaynamaktaydı. (93-16) 

 Bir erkek gibi sövdü. (95-14) 

 Sadri cevap vermedi. (98-1) 

3.2.1.2. Birleşik Cümle  

Yapısında isim ve fiil türünden iki yüklem bulunan cümlelerdir. Çalışmada 

birleşik cümle; şartlı birleşik cümle ve iç içe birleşik cümle olarak ele alındı. 

Vecihe Hatiboğlu, Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında birleşik cümleyi, 

birleşik tümce olarak adlandırmış ve şu şekilde tanımlamıştır: “Bir tümcede birden 

çok çekimli eylem kullanılabilir. Bu tür tümceye birleşik tümce adı verilir.” 

(Hatiboğlu, 1972: 146). 

3.2.1.2.1. Şartlı Birleşik Cümle 

  İki cümleyi şart ekiyle birbirine bağlayan cümlelerdir. Vecihe Hatiboğlu, 

Türkçenin Sözdizimi adlı kitabında şartlı birleşik cümleyi, dilekli yantümce olarak 

adlandırmış ve şu şekilde tanımlamıştır: “dilek kipiyle kurularak, temel tümceye 
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bağlanan ve dilek, istek bildiren yantümceye, dilekli tümce denir” (Hatiboğlu, 

1972: 148). 

 Böyle giderse işçi yakında ayaklanacak! (15-2) 

 Ona bi dene konsam yarısı boşa gider. (34-9) 

 Bir yabancı görse seni sahiden de genel müdür sanır! (36-14) 

 Bana devret deseydin, belki razı olurdum. (38-10) 

 Madem onun yüzünden kazançlarımız azalıyor, bassın gitsin, gitmezse 

Allahını şaşırmak lazım! (45-10) 

 Biz olmasaydık sağlama kaçıracaklardı. (97-19) 

 Bugün kaçırmadılarsa yarın kaçırırlar. (98-4) 

 Bu kafayla gidersem konuşabilirim. (98-16) 

 Eğer bu kızı ciddi olarak seviyor, kendine aile yapmak istiyorsan, elini 

çabuk tut. (101-20) 

3.2.1.2.2. İçe İçe Birleşik Cümle 

Bir yardımcı ve bir ana cümleden oluşur. Ana cümle sonda bulunur. Mustafa 

Özkan ve Veysi Sevinçli, Türkiye Türkçesi Söz Dizimi adlı kitaplarında iç içe 

birleşik cümleyi,  “Bir cümlenin, herhangi bir görevle başka bir cümlenin içinde 

yer almasıyla oluşan cümle” olarak tanımlamışlardır. (Özkan ve Sevinçli, 2013: 

201). 

 Dehle şunu gitsin! dedi. (83-25) 

 “Gelecem gelecem,” dedi Cemile. (84-7) 

 Şemsa, “üzülme abla,” dedi. (84-14) 

 “Ben, babanla açık açık konuşacağım,” dedi. (85-7) 

 Cemile “Gel gel” hadi, dedi. (86-10) 

 “Hadi, ben gidiyorum, diye” kalktı. (86-25) 
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 “Tek tük atıyor!” dedi. (88-8) 

 “Rahmet hızlanıyor!” dedi. (90-18) 

 Cemile, “Uyan artık be!” dedi. (93-21) 

 Birisi, “Hazır mıyız?” diye sordu. (94-14)   

3.2.2. Cümlelerin Bağlanma Şekilleri 

“Duygular, düşünceler, olaylar ve durumlar cümle veya cümlelerden 

meydana gelen dil birlikleri ile karşılanır. Cümle, dilin en küçük anlatım birimidir. 

Anlamı bütün boyutlarıyla yansıtmada tek bir cümlenin yeterli olmadığı 

durumlarda, cümlelerden meydana gelen dil birliklerine başvurulur. Bu birlikler, 

çok boyutlu bir anlatım için yan yana gelen cümlelerin bağlama edatlarıyla, ortak 

cümle ögeleriyle, ortak kip/şahıs ekleriyle ya da çeşitli anlam ilişkileriyle 

birbirlerine bağlanmalarından oluşur.” (Karahan, 2015: 85). 

3.2.2.1. Bağlama Edatlarıyla Bağlanan Cümleler 

“Türkçede cümleler arasında bağlantıyı sağlayan çok sayıda bağlama edatı 

vardır. Bu edatlar yardımıyla aralarında anlam ilişkisi olan iki veya daha fazla 

cümleyi birbirine bağlamak mümkündür. Edatların görevi, sıralama, karşılaştırma, 

benzetme, açıklama, sebep, sonuç, amaç, karşıtlık, eşitlik, beraberlik vb. anlamlarla 

cümleleri birbirine bağlamak, aralarındaki ilişkiyi vurgulamak ve ilişkinin yönünü 

belirlemektir. Bağlantıyı, başka unsurlar da destekler, pekiştirir.” (Karahan, 2015: 

85). 

3.2.2.1.1. “Ki” Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler 

“Ki bağlama edatı, cümleler arasında bağlantıyı sağlayan edatların en işlek 

olanlarından biridir. Ki, bir cümleyi bir cümleye/cümle topluluğuna, bir cümle 

topluluğunu da bir başka cümleye/cümle topluluğuna bağlayarak bunlar arasında 

açıklama, sıralama, karşılaştırma, sebep, sonuç, amaç gibi anlamlar çerçevesinde 

ilişkiler kurar.” (Karahan, 2015: 85).  

 Tam bu sırada esen nemli rüzgâr, Deveci Çopur Halil’i içten içe titretmişti 

ki, karşıda, ta karşıdaki kalabalık meşenin karaltısına dikkat etti. (2-6) 
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 Çırak, dükkânın yarı inik kepenklerini tam kaldırmıştı ki, ağa kooperatif 

berberinin yanındaki köşeden çıktı. (9-18)  

 Deveci Çopur Halil, ihtiyar kâtibi bir savuruşta masasına fırlatmıştı ki, 

yetişen hamallar araya girdiler, Deveci Çopur Halil’i dışarı çıkardılar. (12-

13) 

 Ağa tam dokumahane kapısına gelmişti ki, İtalyan mühendis Orlando, 

fabrikanın ‘’Memurlar Kapısı”nda göründü. (20-10) 

 Burda öyle işçiler var ki, anam avradım olsun bıçağı çekti mi… (22-25)   

 Bundan kurtulması için ne yapması gerektiğini düşünüyordu ki, omuzu 

dürtüldü. (27-12) 

 Çukurova’nın çeşitli kasaba ve şehirlerinde uzun uzun sürtmüş, açıkgöz, 

hinoğlu hin yaş yere basmaz biriydi ki, nasılsa bu fabrikaya kapılanmış, 

tırnaklarını adamakıllı geçirmişti. (30-4) 

 Elinde pırıl stilo, gözünde gözlük, imza işine öyle dalmıştı ki, kapının açılıp 

ortağı Numan Şerif Bey’in içeri geldiğinin bile farkında olmadı. (36-11) 

 Kâtip ilk önce ağır ağır başlamıştı, gittikçe öfkelenerek öyle bir hınçla 

anlattı ki, Numan Şerif Bey, ‘’Vay it vay! Vay iki paralık serseri vay! Senin 

baban bu memleket uğruna çalışırken, o… (40-5) 

 Genel Müdür işareti tekrarlayınca, kâtip dışarı çıkmak için hazırlanmıştı ki, 

Numan Şerif Bey, ‘’Hırsız, katil” diye mırıldanarak önce genel müdüre 

döndü. (40-10) 

 Camgöz Sadık öyle bir kahkaha attı ki, dükkân çınladı. (43-9) 

 ‘’Şu cenabet çıksa da gidip eve kafayı vursam!” diye düşünüyordu ki, 

bakkaldan çıkan Dokumacı Musa’yı gördü. (44-4) 

 Dilinde türkü, öyle iştahla, öyle canlı yıkıyordu ki! Etrafa neşeli köpükler 

saçılıyordu. (75-22) 

 Cemile öyle dalmıştı ki, ürktü. (77-5) 

 Sevgilisiyle sözleşmişler önce herhalde ki, bir araba bekliyordu. (81-14) 

 Gene kahkahalar, çığlıklar yükselmişti ki, sokakta birtakım sarhoş naraları 

işitildi! (82-15) 

 Sarhoşlar tam avlu kapısının önüne gelmişlerdi ki, Karakız tehlikeli bir 

yalpayla içeri girdi. (83-1) 
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 İkinci çifti eline almıştı ki Sadri aşağıdan seslendi. (85-26) 

 Malik onun hâlâ o kadar severdi ki, onun için kan dökebilir, bu ihtiyar 

yaşına, Sadri’ye, Cemile’ye rağmen, hapislere girebilirdi. (88-15) 

 Ertesi gün kasaba korkuyla öğrendi ki, Malik ve Muy çetesi, kaptan falan 

ve filanın kanlı kesik başlarıyla dörtnala çekilmişler. (89-1)  

3.2.2.1.2. “Ve” Edatı İle Bağlanan Cümleler 

“Ve edatı, iki veya daha fazla cümleyi/cümle topluluğunu sıralama, sebep, 

sonuç, vb. anlam ilişkileri ile birbirine bağlar. Ve ile bağlı cümlelerde, bağlantıyı 

gösteren başka ortak unsurlar da bulunabilir.” (Karahan, 2015: 87).  

 Kendine çekidüzen verip, ellerindeki çanaklara yerlerden hayvan pisliği 

toplamak için itişen yalınayak çocukları kovaladıktan sonra, esas vaziyete 

geçti ve fabrika kapısının arkasındaki kulübesinin önünde put kesildi. (10-

2) 

 Fitil makinelerinden gelen pamuk kolonları bankolarda istenilen numaraya 

göre incelir ve masuralara sarılırdı. (13-11) 

 Sert şakırtılarla işlemeye başlayan tezgâhta mekik yıldırım gibi gitti, geldi, 

gitti ve istop etti. (22-2) 

 Kıpkırmızı yüzü büsbütün kızaran ve bir makineli tüfek gibi konuşan 

İtalyan’ı sakin sakin dinlerken, bir yandan da o gün postadan çıkan 

mektuplara göz atıyor(du). (30-8) 

 İtalyan burada kalacak ve ben fabrikada bulunmadığım zaman beni temsil 

edecek! (38-15) 

 İtalyan’ın aleyhine kurulmak istenen ve günlerden beri hazırlanan 

komplodan günün birinde onun kılına zarar gelirse… (39-5) 

 Bu gözü sanki oyarak çıkarmışlar ve sanki bu iş yapılırken ihtiyar o kadar 

bağırmıştı ki… (88-8) 

 Yavaş çalışan motor sesi birdenbire hızlandı ve geceyi kapladı. (96-11) 

3.2.2.3. Diğer Bağlama Edatı İle Bağlanan Cümleler 

“Cümleler arasında birbirinden farklı anlam bağlantıları kuran farklı 

yapılarda pek çok bağlama edatı vardır.” (Karahan, 2015: 89).  
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 Klevland pamuğunun devşirildiği bu mevsimde tarlalar insan dolu olduğu 

için, Deveci Çopur Halil aldırış etmediyse de, geçenlerde şehrin burnunun 

dibinde çevrilip soyulan otomobili hatırlayarak, eli kara donunun sağ 

cebindeki parlak demirli sustalısına gitti. (2-9) 

 Yıllardan beri mahallenin nabzı gibi atan fabrikanın ağır, beyaz taşlarla 

örülü, kalın, sağlam ve yüksek dört duvarına dört yandan yüklenmiş, ama 

duvarları aşamadan, takılmış kalmıştı. (7-3) 

 Din uğruna, pir aşkına Sırplarla boğuşurmuş. Lâkin, zorlu diş çeker ha. (19-

23) 

 Bırak bu ağızları da doğru konuş! (24-6) 

 Tel gücüler aşınıyor, aşınan tel gücüleri de iplikleri zedeleyip koparıyor. 

(24-19) 

 Ayağa fırladı ama iş işten geçmişti. (27-14) 

 Sabahleyin Kadir Ağa’nın iplikhaneden kovduğu, sonra da muhasebede 

azarladığı kâtipti. (39-23) 

 Raporu çabucak gözden geçiren genel müdür, “Usulsüzlük olmaz mı 

beyefendi? Öteki memurlar…” diye itiraz etmek istediyse de, Numan Şerif 

Bey gene gürledi. (40-20) 

 Sanki ölmüş de yatıyor gibi geliyor, başlıyordu ağlamaya. (77-16) 

 Kocası çekti tabancayı, adamı vurdu da, adam ölürken bile gülümsüyordu! 

(80-23) 

3.2.2.2. Ortak Kip/Şahıs Ekleriyle Bağlanan Cümleler 

“Cümleler arasındaki anlam ilişkisini sağlamada ortak kip/şahıs eklerinin 

de rolü vardır. Bu ekler her cümlede tekrarlanabilir. Ancak tekrardan gerektiğinde 

kaçmak üzere bu eklerin bir kısmı son cümleye kaydırılabilir. Yüklemi isim olan 

cümlelerde kip ekinin, tek kipli fiillerde şahıs ekinin, birden fazla kipli fiillerde ise 

ikinci veya üçüncü kip eki ile şahıs ekinin son cümlede kullanılması, cümleler 

arasındaki anlam ilişkisini pekiştirir.” (Karahan, 2015: 92).  

 Deveci Çopur Halil, dokuz deveyi çekmekte olan eşeğinden yere atladı, kara 

donunun cebinden Serkdoryan sigara paketini çıkardı, bir sigara yaktıktan 

sonra çöpü baş ve şehadet parmaklarıyla kırıp fırlattı. (1-3)   
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 Kâtip, tohumdan ayrılmış pamuk balyalarını tartıyor, Deveci Çopur Halil de 

bacak bacak üstüne atmış, odada sigara içiyordu. (10-10) 

 Zaten kâtip de işi bırakmış(tı), ağanın yanına koşmuştu. (10-12)   

 Bankolardan gelen iplik masuraları koca koca teknelerle keleplere 

taşınır(dı), keleplerde çözülür(dü), çileler hâline getirildikten sonra pazara 

gönderilirdi. (15-21) 

 Basık çatısındaki pencerelerden birer sütun halinde betona vuran sabah 

güneşinde, pamuk tozları uçuşuyor(du), dokumahane kola kokuyordu. (20-

16) 

 Çukurova’ya altları delik pabuçları, kirli atlet fanilası, pis hasır şapkasıyla 

talihini denemek için gelen Yahudi Salamon, ambar memurlukları, kantar 

kâtiplikleri yapmış(tı), sonraları Çukurova’nın çeşitli kasaba ve şehirlerinde 

uzun uzun sürtmüş(tü), açıkgöz, hinoğlu hin, yaş yere basmaz biriydi ki, 

nasılsa bu fabrikaya kapılanmış(tı), tırnaklarını geçirmişti. (30-4) 

 Şöyle böyle Fransızcası, biraz Almancası ve alafranga anlayışıyla Numan 

Rüştü Bey’i, sırasında kara cahil bir bakkal kadar hesapçılığı, 

vurdumduymazlığıyla da Kadir Ağa’yı avlamış(tı), gözlerine girmişti. (30-

5) 

 gün postadan çıkan mektuplara göz atıyor(du), iplik ve bez siparişine ait 

olanları ticaret masasına verilmek üzere, bir kenara ayırıyordu. (30-8) 

 Bu yüzden memlekette çok sevilir(di), fukara babası bilinirdi. (37-5)   

 İplikhane tekmil boşalmış(tı), Boşnak kapıcı kapının demir kanatlarından 

birisini kapamıştı. (43-25) 

 Yağmur yiye, güneşte kuruyup çatlaya, fırtınalara göğüs gere aşınmış(tı), 

öne kaykılmış(tı), bütün tahtaları çürümüştü. (56-6) 

3.2.2.3. Anlam İlişkisiyle Bağlanan Cümleler 

“Bu metin, art arda sıralanan ve aralarında çeşitli anlam ilişkileri bulunan 

cümlelerden meydana gelir. Cümleler arasındaki bu ilişkiler sadece bağlama 

edatları, ortak cümle ögeleri, ortak kip/şahıs ekleri ile sağlanmaz; şahıs, zaman, 

mekân, nesne ve harekete ait kavramlarda karşılaştırma, açıklama, büyüklük-

küçüklük, azlık-çokluk, genellik-özellik vb. bakımlardan sıralama, dereceleme; zıt 

veya benzer kelimelerle oluşturulan anlam paralelizmi, aynı kavram alanına giren 
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kelimeler, iyelik ekleri ve genel olarak bazı içerik özellikleri de cümleler arasındaki 

anlam ilişkisini sağlamada yeterli olabilmektedir.” (Karahan, 2015: 94). 

 Kuvvetli ayın altında bembeyaz pamuk tarlaları göz alabildiğine uzanıyor, 

köyleri şehre bağlayan tozlu yollarda kütlü denilen, tohumlu pamuk 

hararları yüklü Doçlar, Şevroleler, Fordlar, yağsız tekerleklerin gıcırtısı 

aydınlık geceyi dolduran öküz, camız arabaları, İnegöl çift atlıları, yüklü 

deve dizileri şehre akıyordu. (1-2)   

 Çakal tekrar pavkırınca, uzaklarda bir köpek gürler gibi sesiyle havlamaya 

başladı. Bunun üzerine sağdan soldan, inceli kalınlı köpek sesleri çoğaldı. 

Çakal dikkat kesilmişti. Böcek çıtırtıları yükü geceyi huzursuzlukla dinledi. 

(2-2) 

 Geniş kenarlı hasır şapkası altında pörsük yanakları, sarkık alt dudağı, 

göğsünden başlayan kocaman karnı ve ince bacaklarıyla yan yan yürüyor, 

bir ördeği hatırlatıyordu. (9-17) 

 Çukurova’ya yarım pabuçları, kulaklarına geçmiş yağlı fesi ile ırgatlık için 

geldiğini, Mahmutpaşa Hanı’nın kapısında, çapaklı gözleriyle bütün gün 

dikilip, dağ köylülerinin getireceği tabaklanmamış tavşan derisini 

beklediğini, derileri tabaklayıp sattığını, kazandığı üç beş kuruşa düğüm 

üstüne düğüm attığını, ekmek peynir, ekmek turşu, ekmek kara zeytin yahut 

kaynamış kimyonlu nohutla gününü gün ederek santimle yaşadığını herkes 

bilirdi. (9-17) 

 Islak betonun üzerinde yalınayak veya takunyalarla çalışan kız, oğlan, genç, 

ihtiyar, kadın, erkek işçiler… Bilhassa çocuklar… Dokuz, on yaşlarında, 

gözleri uyku dolu, renksiz şeylerdir ki, iş kanununa uysun diye 

annelerinden, teyze, hala, dayı yahut da tamamıyla yabancı büyük bir 

insandan parayla satın alınmış nüfus kâğıtlarıyla işe girmişlerdir. (13-13) 

 Ağanın iplikhaneye geldiği haberi her zaman çabucak yayıldığından, birer 

köşede çene çalan, gazoz, çay, kahve içmeye sıvışan, kızlarla dalga geçen 

usta veya usta yardımcılarına haberler uçardı. (14-7) 

 Okumuş insanları huzuruna alıp, onlarla alay etmeye, maaş verdiği 

memurlardan mutlak bir saygı görmeye bayılırdı. İlle doktor, mühendis, 
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avukat gibi imrenmeyle karışık bir kıskançlık duyduğu kimselere karşı çok 

daha sertti. (26-10) 

 Numan Şerif Bey, özellikle divan ve tasavvuf şiirine düşkün; şapkayı fes, 

Türkçeyi Osmanlıca sayıp bu dünyanın hay huyu içinde eski günleri 

tahayyülden zevk alan dostlarıyla mehtap âlemlerine çıkardı. (37-3) 

3.2.2.4. Ortak Cümle Ögeleriyle Bağlanan Cümleler 

“Art arda sıralanan cümleler arasındaki anlam ilişkisi, ortak cümle ögeleri 

ile de sağlanabilir. Bağlantıyı, gerektiğinde başka unsurlar destekler, pekiştirir.” 

(Karahan, 2015: 91). 

 Camgöz Sadık kopan iplikleri çabucak çekti, bağladı, tezgâhını tekrar çekti. 

(22-4) 

 Deveci Çopur Halil gittikten sonra, ağa odacısını çağırdı, deveci Çopur 

Halil’i odasına bıraktığı için sövdü, saydı. (36-6) 

 Neşesi gene iyice kaçan Kadir Ağa, masadan kalkmış, gözlüğünü kılıfına, 

stilosunu da yerine koymuştu. (37-9) 

 Musa’nın karısı Zahide kısa boylu, eğri bacaklı, karnı burnunda bir kadındı. 

(67-4) 

3.2.3. Yüklemin Türüne Göre Cümleler 

“Cümlenin yüklemi, ekle veya eksiz olarak yargı yüklenmiş bir fiil veya 

isimdir. Yüklemin isim veya fiil oluşu, sadece anlamı değil cümle ögelerinin türünü 

ve cümle içindeki yerini de etkiler.” (Karahan, 2015: 96). 

3.2.3.1. Fiil Cümleleri 

“Yüklemi çekimli bir fiil veya birleşik fiil olan cümlelerdir. Kip şahıs 

bildiren bütün fiiller yargı taşır. Bu yargı, emir kipinin 2. şahıs dışında daima ekle 

yapılır. Her türlü kılış ve oluş, fiil cümleleri ile karşılanır.” (Karahan, 2015: 96).  

 Çakal tekrar pavkırınca, uzaklarda bir köpek gürler gibi sesiyle havlamaya 

başladı. (2-2) 

 Bunun üzerine sağdan soldan, inceli kalınlı köpek sesleri çoğaldı. (2-3) 

 Böcek çıtırtıları yüklü geceyi huzursuzlukla dinledi. (2-5) 
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 Karaltılardan üçü ayrı yönde kaybolurken, dördüncü karaltı yola indi, bir 

sigara yaktı. (2-7) 

 Kasketi ensesine yıkık adamın yüzü pek belli olmuyordu. (2-10) 

 Devrini tamamlayan ay silinmişti. (5-17) 

 “Çırçır Dairesi”nin de önünden geçerek, fabrikanın arka mağazalarında yan 

yana üç kantarın oraya uzanıyordu. (6-6)      

 Fabrika sahibi ekseriya altıda, pek pek altıyı çeyrek geçe fabrikaya gelirdi. 

(6-12) 

 Bu saatte değişecek yedek, yani vardiya olmadığından, işçi mahallesi 

uyuyordu. (7-1) 

 Yorgun gözlerini Deveci Çopur Halil’e çeviren kadın başını salladı. (7-16) 

 Şişesini bakkalın tezgâhına bıraktı. (8-1) 

 Kantar başındaki üç kâtibin bütün gece yarışırcasına iş gördüklerini bildiği 

halde, gene de sormuştu. (10-7) 

 Zaten kâtip de işi bırakmış, ağanın yanına koşmuştu. (10-17) 

 Altmışlık bir Selanikli olan kâtip sarsıldı. (11-3) 

 Odasına dönen kâtip sertçe söylendi. (11-8) 

 Bunu bir yenilgi saymıştı. (11-20) 

 Kâtibe göz ucuyla baktı. (11-23) 

 Eli ayağı zangır zangır titreyen kâtip kükrüyordu. (12-15)  

 Bir bardak su içen kâtip, masasının başına geçmişti. (12-20) 

 Deveci Çopur Halil hâlâ sövüp sayıyordu. (12-23) 

 Deveci Çopur Halil çıldıracak hâle gelmişti. (13-2) 

 Ağa sağdan birinci bankonun yanında durdu. (14-4) 

 Ağaysa banko işçileriyle konuşuyordu. (14-11) 

 Tam bu sırada elinde birtakım kâğıtlarla Cemile’nin kâtibi iplikhaneden 

içeri girdi. (17-23) 

 Koca göbekli usta da kâtibi görmüştü. (17-25) 

 Ağayı karşıdan gören kâtip de şaşırmıştı. (18-1) 

 Kendi ortağını hatırlayan ağa güldü. (20-15) 

 Ağanın yüzü nefretle buruştu. (20-16) 
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 Orta makinelerden tarafı parmağıyla gösteren dokumahane ustası öne düştü. 

(23-2) 

 Tıpkı kız kardeşi gibi başını öne eğdikçe eğdi. (23-5) 

 Sadri’nin kaşları çatıldı. (23-10) 

 Bir kere ok yaydan çıkmıştı. (24-2) 

 Kolaya zımpara tozunu usta beyin adamları atıyor. (24-20) 

 Ağa bütün bunların farkında değilmiş gibi, renk vermiyordu. (24-25) 

 Muhasebe servisine geldiği zaman ağa, saat dokuz buçuğu gösteriyordu. 

(26-10) 

3.2.3.2. İsim Cümleleri 

“Yüklemi bir isim veya isim grubu olan cümlelerdir. İsim ve isim grupları, 

“i-” ek-fiili ile görülen geçmiş zaman ve öğrenilen geçmiş zaman kipinde çekime 

girerek yüklem görevi yaparlar. İsim cümlelerinde, kip eki taşımayan yüklemler, 

geniş zaman kipindedir. Bu ve diğer bazı kiplerde, anlamı pekiştirmek veya yükleme 

ihtimal anlamı katmak üzere –Dır eki de kullanılır.” (Karahan, 2015: 96). 

 1934 yılı Eylül sonlarının berrak bir gecesiydi. (1-1) 

 Yusyuvarlak ay ta yukardaydı. (1-4) 

 Şehir uzaklarda bir çizgi, ışıktan bir çizgi gibi gözükmekteydi. (2-8) 

 Ulucami’de sabah ezanı okunmaktaydı. (5-18) 

 Bu sırada Deveci Çopur Halil’in deve dizisi, caminin arkasındaki karanlık 

sokağa girmekteydi. (6-3) 

 Üç kantarda üç kâtip, fabrikaca satın alınan tohumlu pamukları tartıp teslim 

almaktaydılar. (6-7) 

 Ortalıkta keskin bir mayıs kokusu vardı. (6-8) 

 Kızın babası aksiymiş. (8-23) 

 Ağa bütün bunların farkında bile değildi. (10-4) 

 Makinelere karşı tükenmez bir hayranlığı vardı. (14-5) 

 Son derece memnundu. (15-14) 

 Kelepçi kızlar da bankodakiler gibi, fazla iplik kopmasından 

şikâyetçiydiler. (16-1) 

 Ondaki onur, kibir kimde var. (17-5) 
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 Ben kaçın kurasıyım. (17-17) 

 Babası uzun boylu bir adam. (19-21) 

 Memleketinde çok ileri, hanedandanmış. (19-22) 

 Üç yüz otomatik dokuma tezgâhının, kulakları sağır eden bir şakırtıyla 

çalıştığı dokumahane toz içindeydi. (20-19) 

 Kadir Ağa bir bakkal, kara cahil bir bakkal kadar ilkeldir. (30-19) 

 Fabrikada çarpışan çıkarların farkındaydı. (30-7) 

 Bununla birlikte, bütün bunlar görülmemiş, bilinmeyen şeyler değil. (31-9) 

 Kadir Ağa’nın propagandasıyla da işçilerin yüzde doksan sekizi aleyhimde. 

(31-10) 

 Ağamın âlemi Sultan Süleyman’da yok. (35-4) 

 Elli beş yaşlarında, gerçekten bir erkek güzeliydi. (36-23) 

 İt kapıda zebun gerek. (36-5) 

 Bu imzalar, birbirine paralel dört beş çizgiydi. (36-14) 

 Köşklerinin, apartman ve yalısının bütün duvarlarında Paris’ten,  

Londra’dan, Hollanda’dan getirtilmiş çeşitli tablolar asılıydı. (36-37) 

 Numan Şerif Bey, özellikle divan ve tasavvuf şiirine düşkün. (37-2) 

 Bana göre hava hoş. (38-22) 

 Ben fabrikada bulunmadığım zamanlar Sinyor Orlando doğrudan doğruya 

benim şahsi temsilcimdir. (39-3) 

 Her paydosta olduğu gibi, dükkân gene ağız ağızaydı. (41-10)  

 Müşteriler sabırsızdılar. (41-13) 

 Memlekette en iyi penaltı atan iki kişi varsa biri oydu. (44-3) 

3.2.4. Yüklemin Yerine Göre Cümleler 

“Yüklem, genellikle cümlenin sonunda yer alır. Bu, Türkçe söz diziminin 

karakteristik özelliğidir. Ancak diğer cümle ögeleri gibi yüklemin de söz dizimi 

içindeki yeri çeşitli sebeplerle değişebilmektedir. Cümlelerin kurallı (düz) veya 

devrik oluşlarında ölçü,  diğer ögelerin değil yüklemin yeridir.” (Karahan, 2015: 

100).   
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3.2.4.1. Kurallı Cümleler 

“Yüklemi sonda bulunan cümleler, kurallı (düz) cümlelerdir. Cümlenin ana 

ögesi olan yüklem,  genellikle cümlenin sonunda yer alır. Yardımcı ögeden ana 

ögeye doğru diziliş, Türk cümle yapısının temel özelliğidir. Yüklemi tamamlayan 

ögeler, yüklemden önce gelir.  Yükleme en yakın öge, genellikle belirtilmek istenen 

ögedir.” (Karahan, 2015: 100).   

 Genel Müdür ellerini ovaladı. (39-6) 

 Size bir söyleyeceğim vardı. (40-2) 

 Servetini nereden topladığını bilmeyenlere yuttursun. (40-8) 

 Genel Müdür hiç de memnun görünmüyordu. (40-15) 

 Tam on bir buçukta dokumahane paydos olmuştu. (41-2) 

 Dokumacı Sadri, kooperatif bakkalına girdi. (41-8) 

 Yolun alt başındaki kebapçının yolunu tuttular. (43-14) 

 Son günlerde hep böyle oluyordu. (43-30) 

 Başının ağrısı gene başlamıştı. (44-4) 

 Sandalye ikram ettiler. (50-10) 

 Cemile’nin kaşları çatıldı. (57-10) 

 Cemile’nin saçlarını okşuyordu. (58-20) 

 İhtiyar Malik’in gözleri parladı. (58-25) 

 Çocuklarım itin köpeğin şerrinden kurtulacaklar. (59-2) 

 Kızı omuz başlarından kuvvetle kavradı. (59-6) 

 Yengem gene hastaymış. (62-6) 

 Koskoca kadın korkuyor. (62-10) 

 Babası hâlâ ustura bilemekteydi. (62-17) 

 Sadri merdivenleri yarı çıkmıştı. (63-17) 

 İhtiyar Malik ise kızını gururla seyrediyordu. (78-6) 

 Bu sırada Güllü koşarak geldi. (79-8) 

3.2.4.2. Devrik Cümleler 

“Yüklemi sonda bulunmayan cümleler, devrik cümlelerdir. Bir anlamı öne 

çıkarma, belirtme, vurgulama ihtiyacı, özellikle şiirde ahenk endişesi diğer ögelerin 

olduğu gibi yüklemin de yerini değiştirebilmektedir. Devrik cümleler, sözlü dilde 
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yazılı dile oranla daha fazla kullanılmıştır. Şiir dilinde devrik cümle çok görülür.” 

(Karahan, 2015: 100). 

 Sana emir veriyorum, aç kulağını. (39-2) 

 İki sene önce fabrika muhasebesine bizzat aldığı Milli Mücadele 

arkadaşlarından birinin oğlu olan delikanlıyı tanıdı, Numan Şerif Bey. (39-

25) 

 Açtırmasın ağzımı, kefen soyucu rezil. (40-7) 

 Sana söylüyorum lan, bacısı güzel! (42-20) 

 İki dene çivit boya ver hele şurdan. (42-9) 

 Şurdan bir cigara ver hele! (42-23) 

 Anan seni gül ayında doğurmuş belli! (43-11) 

 Alalım şu kızı fabrikadan baba. (43-18) 

 Anama bile güvenmem diyor Musa. (43-21) 

 Kâtiple konuşuyordu herhalde. (43-32) 

 Eve gidip vuracam kafayı. (44-15) 

 Batağına gidiyor o. (45-20) 

 Suyu saman altından yürütmek marifet. (45-22) 

 Sokaklardaki itler bile piyasaya almaz beni. (48-8) 

 Oğlanı büsbütün kışkırtırız sonra, sevmeyecekse de sever bu sefer. (49-22) 

 Ağa da yallah, dedi, yallah burdan. (50-28)  

 Seni bir daha görmiyecem  buralarda! (50-28)  

 Bize iki şişe kırmızı şarap daha aldırıver şurdan! (53-3) 

 Bir şaçlarım vardı, topuklarımda! (53-16) 

 Adam belledik kendini, girdik yanına, oturduk bir iki. (54-2) 

3.2.5. Anlam Bakımından Cümleler 

“Her cümle, yapısında bulunan kelime ve eklerin yönlendirdiği soru, 

bildirme, emir, istek, ünlem vb. anlam özelliklerinden birine sahiptir. Bir cümle 

hangi anlam özelliklerine sahip olursa olsun, mutlaka ya olumlu ya da olumsuz bir 

anlam taşır. O hâlde cümlelerin temel anlam özelliği olumluluk veya olumsuzluktur. 

Olumlu ve olumsuz cümleler, ayrıca soru, bildirme, emir, istek, ünlem vb. anlamlar 

taşıyabilir.” (Karahan, 2015: 103). 



95 
 

3.2.5.1. Olumlu Cümleler 

“Yargının gerçekleştiğini anlatan cümleler, olumlu cümlelerdir. Böyle 

cümlelerin yüklemi yapma, yapılma veya olma bildirir.” (Karahan, 2015: 103). 

 Deveci Çopur Halil, dokuz deveyi çekmekte olan eşeğinden yere atladı. (1-

4) 

 Böcek çıtırtıları yüklü geceyi huzursuzlukla dinledi. (2-6) 

 Şu karşı çiftliğin bozuk Hanomağını tamir ettim. (3-3) 

 Ulucami’de sabah ezanı okunmaktaydı. (5-20) 

 Şişesini bakkalın tezgâhına bıraktı. (8-1) 

 Kantar başındaki üç kâtibin bütün gece yarışırcasına iş gördüklerini bildiği 

halde, gene de sormuştu. (10-7) 

 Kâtibe ters ters bakan Deveci Çopur Halil yere attığı sigarasının dibini 

ayakkabısının ucuyla ezdi. (11-17)  

 Deveci Çopur Halil’de kalktı, tespihini şalvarının cebine koydu. (12-4) 

 Ağa sağdan birinci bankonun yanında durdu. (14-4) 

 Gözlerini yeşil silindire dikti. (14-6) 

 Tam bu sırada elinde birtakım kâğıtlarla Cemile’nin kâtibi iplikhaneden 

içeri girdi. (17-20) 

 Kâtibin gözü Cemile’ye kaydı. (18-10) 

 İplikhane ustası da peşinden gitti, dışarı çıktılar. (19-7) 

 Ağzını açtı, mağara gibi oyuk bir diş yerini gösterdi. (19-26) 

 Kendi ortağını hatırlayan ağa, güldü. (20-8) 

 Dokumahaneye taraf yürüdü. (20-11) 

 Beş iplik kopmuştu. (22-3) 

 Kaymak gibi bez dokuyorduk. (24-5) 

 Kâtip ismini söyledi. (27-21) 

 Masasına çöken kâtip başını avuçları içine aldı. (28-20) 

 Kapı vuruldu, çırçır kâtibi girdi. (35-9) 

 Zatiniz herifnen beş senelik mukavele imzaladınız. (38-21) 

 Kızların arkasından öfkeyle bakmakta olan Sadri, yere tükürdü. (47-30) 

 Dumanı tüten üç şiş kuşbaşı kebapla çırak geldi. (48-25) 
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 Şarap bardakları kalktı, tokuştu, içildi. (49-15) 

3.2.5.2. Olumsuz Cümleler 

“Yargının gerçekleşmediğini anlatan cümleler, olumsuz cümlelerdir. Böyle 

cümleler, yapmama, yapılmama, olmama bildirir.” (Karahan, 2015: 104). 

 Henüz belli bir işim yok. (3-8) 

 İzzet Usta cevap vermedi. (5-16) 

 Herifi palikeye de ben almadım. (14-21) 

 Avrupalı bir fen adamına karşı sizin şikâyetinizi dinlemem. (16-14) 

 Bu kadar senelik dokumacıyım, başıma böylesi gelmediydi. (22-9) 

 Şimdi günde bir tek top bile çıkaramıyoruz. (22-14) 

 İplik çekip bağlamaktan bez dokuyamıyoruz. (22-10) 

 Hiçbir şey anlamamıştı. (23-11) 

 İtalyan’ın ayağı böyle alınmaz! (25-11) 

 Fabrikaya ortağı Numan Bey’in aldığı bu kâtibin babasını da, ortağı Numan 

Bey kadar sevmezdi. (26-21)     

 Kâtipse gene cevap veremiyordu. (28-13) 

 Herifin düzenini beğenmiyorlar, tövbe beğenmiyorlar. (33-2) 

 Fazla laf istemiyorum. (38-6) 

 Genel müdür hiç de memnun görünmüyordu. (40-15) 

 Çalışmasa benim kazancım yetmez. (47-6) 

 Seni tövbe piyasaya almıyor! (48-3) 

 Seni bir daha görmiyecem buralarda! (50-29) 

 Deveci Çopur Halil aldırış etmedi. (53-20) 

 Hiç iş çıkaramıyoruz. (57-3) 

3.2.5.3. Soru Cümleleri 

“Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümleler, soru cümleleridir. Soru eki 

–mI ile soru sıfatları, soru zamirleri, soru zarfları ve soru edatları bir cümleye soru 

anlamı kazandıran unsurlardır. Konuşma dilinde vurgu yoluyla da soru cümlesi 

yapılmaktadır.” (Karahan, 2015: 107). 

 Tanıyamadın mı ne? (2-6) 
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 Bu saatte buralarda ne arıyon? (3-3) 

 Fabrikadan ayrıldın mı? (3-6) 

 Şimdi ne iş görüyon? (3-10) 

 Ne bekliyon? (3-30) 

 Günah değil mi? (4-4) 

 Ne dedi? (8-17) 

 Hangi kızın? (8-26) 

 Memnun musun İtalyan’ın düzeninden? (14-14) 

 Bu kız kimin nesi? (19-9) 

 Niye idare ediyorsun? (21-11) 

 İşçi ne yapsın? (21-4) 

 İplikhanedeki Boşnak kızının kardeşi hangisi? (23-1) 

 Senin iplikhanede bacın var mı? (23-9) 

 İşler nasıl gidiyor? (23-17) 

 İzmirli de kim? (24-17) 

 Hani onur, itibar, kabadayılık? (29-5) 

 Niçin dolaşır fabrika içlerini? (30-4) 

 Kimdir bu sabotör? (31-3) 

 Nasıl cesaret eder bu böyle? (34-21) 

 Kimdir orada dikilen? (39-19) 

 Bir arzunuz mu vardı? (40-1) 

 Kim gidiyor köye? (46-23) 

 Senin bacın çalışmamış mı? (47-6)  
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                                           Cümle Tahlilleri 

                                                         1 

Deveci Çopur Halil, dokuz deveyi çekmekte olan eşeğinden yere atladı, 

/kara donunun cebinden Serkdoryan sigara paketini çıkardı, / bir sigara 

yaktıktan sonra baş ve şehadet parmaklarıyla kırıp fırlattı. (1) 

1. Deveci Çopur Halil, / dokuz deveyi çekmekte olan eşeğinden / yere atladı. 

     Cümlenin Öğeleri: 

 Yere atladı: Yüklem 

 Deveci Çopur Halil: Özne 

 Dokuz deveyi çekmekte olan eşeğinden: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Deveci Çopur Halil: Birleşik İsim Grubu 

 Yere atladı: Birleşik Fiil 

 Dokuz deveyi çekmekte olan eşe(k): Sıfat Fiil Grubu 

2. Kara donunun cebinden / Serkdoryan sigara paketini / çıkardı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Çıkardı: Yüklem  

 Kara donunun cebinden: Yer Tamlayıcısı 

 Serkdoryan sigara paketini: Belirtili Nesne 

Kelime Grupları: 

 Kara don: Sıfat Tamlaması 

 Kara donunun cebi: Belirtili İsim Tamlaması 

 Sigara paketi: Belirtisiz İsim Tamlaması 

3. Bir sigara yaktıktan sonra / baş ve şehadet parmaklarıyla kırıp / fırlattı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Fırlattı: Yüklem 

 Bir sigara yaktıktan sonra: Zarf 
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 Baş ve şehadet parmaklarıyla kırıp: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Baş ve şehadet parmaklarıyla kırıp: Zarf Fiil Grubu 

 Baş ve şehadet parmaklarıyla: Bağlama Grubu 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir. 

                                                      2 

Bu sırada / Deveci Çopur Halil’in deve dizisi, / caminin arkasındaki 

karanlık sokağa/ girmekteydi. (6)  

Cümlenin Öğeleri: 

 Girmekteydi: Yüklem 

 Deveci Çopur Halil’in deve dizisi: Özne 

 Caminin arkasındaki karanlık sokağa: Yer Tamlayıcısı 

 Bu sırada: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Deveci Çopur Halil’in deve dizisi: Belirtili İsim Tamlaması 

 Deve dizisi: Belirtisiz İsim Tamlaması 

 Caminin arkası: Belirtili İsim Tamlaması 

 Caminin arkasındaki karanlık soka(k): Zarf Fiil Grubu 

 Karanlık soka(k): Sıfat Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumlu cümledir. 
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                                                        3 

Balyacıların kantara koydukları pamuk balyalarını tartıp 

numaralarıyla kilolarını önündeki deftere kaydetmekte olan kâtip, 

gözlüğünün üstünden Deveci Çopur Halil’e baktı, / lahavle çekti. (11) 

1.Balyacıların kantara koydukları pamuk balyalarını tartıp 

numaralarıyla kilolarını önündeki deftere kaydetmekte olan kâtip, / 

gözlüğünün üstünden / Deveci Çopur Halil’e/ baktı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Baktı: Yüklem 

 Balyacıların kantara koydukları pamuk balyalarını tartıp numaralarıyla 

kilolarını önündeki deftere kaydetmekte olan kâtip: Özne 

 Deveci Çopur Halil’e: Yer Tamlayıcısı 

 Gözlüğünün üstünden: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Pamuk balyaları: Belirtisiz İsim Tamlaması 

 Kaydetmek: Birleşik Fiil Grubu 

 Balyacıların kantara koydukları pamuk balyaları: Sıfat Fiil Grubu 

 Balyacıların kantara koydukları pamuk balyalarını tartıp: Zarf Fiil Grubu 

 Önündeki defter: Zarf Fiil Grubu 

 Deftere kaydetmekte olan kâtip: Sıfat Fiil Grubu 

2. Lahavle / çekti. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Çekti: Yüklem 

 Lahavle: Özne 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir.  

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir.  
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 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir.                                                       

                                                       4 

Ağa tam dokumahane kapısına gelmişti ki, / İtalyan mühendis Orlando, 

Fabrikanın “Memurlar Kapısı” nda göründü. (20) 

1. Ağa / tam / dokumahane kapısına / gelmişti/ ki/ 

Cümlenin Öğeleri 

 Gelmişti: Yüklem 

 Ağa: Özne 

 Dokumahane kapısına: Yer Tamlayıcısı  

 Ki: Cümle Dışı Öğe 

 Tam: Cümle Dışı Öğe 

Kelime Grupları: 

 Dokumahane kapısı: Belirtisiz İsim Tamlaması 

2. İtalyan mühendis Orlando, / fabrikanın ‘’Memurlar Kapısı” nda / göründü. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Göründü: Yüklem 

 İtalyan mühendis Orlando: Özne 

 Fabrikanın “Memurlar Kapısı” nda: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Memurlar kapısı: Belirtisiz İsim Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Bağlı cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir. 
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                                                    5    

Kâtip, tohumdan ayrılmış pamuk balyalarını tartıyor, / Deveci Çopur 

Halil de bacak bacak üstüne atmış, / odada sigara içiyordu. (10) 

1. Kâtip, / tohumdan ayrılmış pamuk balyalarını / tartıyor(du). 

Cümlenin Öğeleri: 

 Tartıyor(du): Yüklem 

 Kâtip: Özne 

 Tohumdan ayrılmış pamuk balyalarını: Belirtili Nesne 

Kelime Grupları: 

 Tohumdan ayrılmış pamuk balyaları: Sıfat Fiil Grubu 

 Pamuk balyaları: Belirtisiz İsim Tamlaması 

2. Deveci Çopur Halil  /de/  bacak bacak üstüne atmış(tı). 

Cümlenin Öğeleri: 

 Bacak bacak üstüne atmış(tı): Yüklem 

 Deveci Çopur Halil: Özne 

 de: Cümle Dışı Öğe 

3. Odada / sigara / içiyordu. 

Cümlenin Öğeleri: 

 İçiyordu: Yüklem 

 Sigara: Özne 

 Odada: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Sigara içiyordu: Birleşik Fiil Grubu 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 
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 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir. 

                                                            6 

Kâtibe ters ters bakan Deveci Çopur Halil / yere attığı sigarasının dibini 

/ ayakkabısının ucuyla / ezdi. (11) 

Cümlenin Öğeleri: 

 Ezdi: Yüklem 

 Kâtibe ters ters bakan Deveci Çopur Halil: Özne 

 Yere attığı sigarasının dibini: Belirtili Nesne 

 Ayakkabısının ucuyla: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Kâtibe ters ters bakan Deveci Çopur Halil: Sıfat Fiil Grubu 

 Ters ters: Tekrar Grubu 

 Yere attığı sigara: Sıfat Fiil Grubu 

 Sigarasının dibi: Belirtili İsim Tamlaması 

 Ayakkabısının ucu: Belirtili İsim Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Basit bir cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı bir cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumlu cümledir.                                                            

                                                             7 

Bankolardan gelen iplik masuraları koca koca teknelerle keleplere 

taşınır, / keleplerde çözülür, / çileler hâline getirildikten sonra paketlenip 

pazara gönderilirdi. (15) 

1. Bankolardan gelen iplik masuraları / koca koca teknelerle / keleplere/ 

taşınır(dı). 
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Cümlenin Öğeleri: 

 Taşınır(dı): Yüklem 

 Bankolardan gelen iplik masuraları: Özne 

 Keleplere: Yer Tamlayıcısı 

 Koca koca teknelerle: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Bankolardan gelen iplik masuraları: Sıfat Fiil Grubu 

 Koca koca: Tekrar Grubu 

2. Keleplerde / Çözülür(dü). 

Cümlenin Öğeleri: 

 Çözülür(dü): Yüklem 

 Keleplerde: Yer Tamlayıcısı 

3. Çileler hâline getirildikten sonra / paketlenip / pazara / gönderilirdi. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Gönderilirdi: Yüklem 

 Çileler hâline getirildikten sonra: Zarf 

 Paketlenip: Zarf 

 Pazara: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Çileler hâline getirildikten sonra paketlenip: Zarf Fiil Grubu 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir.  

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir.  
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                                                     8 

Dokuma ustası / ağayı, / yeğeni Camgöz Sadık’ın tezgâhına / götürdü. (21) 

Cümlenin Öğeleri: 

 Götürdü: Yüklem 

 Dokuma ustası: Özne 

 Ağayı: Belirtili Nesne 

 Yeğeni Camgöz Sadık’ın tezgâhına: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Dokuma ustası: Belirtisiz İsim Tamlaması 

 Camgöz Sadık’ın tezgâhı: Belirtili İsim Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre Cümle: Basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir 

 Anlamına Göre: Olumlu cümledir. 

 

                                                             9 

Bir ayıbalığını hatırlatan geniş omuzlu, kocaman kocaman elli Genel 

Müdür Yahudi Salamon, iri burnunu önündeki kâğıtlara indirmiş, / yanı 

başındaki koltukta, İtalyan kırmalı Fransızcasıyla hararetli hararetli 

konuşmakta olan Sinyor Orlando’yu dinliyordu. (29) 

1. Bir ayıbalığını hatırlatan geniş omuzlu, kocaman kocaman elli Genel 

Müdür Yahudi Salamon, / iri burnunu / önündeki kâğıtlara / indirmiş(ti).   

Cümlenin Öğeleri: 

 İndirmiş(ti): Yüklem 

 Bir ayıbalığını hatırlatan geniş omuzlu, kocaman kocaman elli Genel Müdür 

Yahudi Salamon: Özne 
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 İri burnunu: Belirtili Nesne  

 Önündeki kâğıtlara: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Ayıbalığı: Birleşik İsim Grbu 

 Önündeki kâğıt: Zarf Fiil Grubu 

 Bir ayıbalığını hatırlatan geniş omuz: Sıfat Fiil Grubu 

 Geniş omuz: Sıfat Tamlaması 

 İri bur(u)n: Sıfat Tamlaması 

 Kocaman kocaman: Tekrar Grubu 

2. Yanı başındaki koltukta, / İtalyan kırmalı Fransızcasıyla hararetli 

hararetli konuşmakta olan Sinyor Orlando’yu / dinliyordu. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Dinliyordu: Yüklem 

 İtalyan kırmalı Fransızcasıyla hararetli hararetli konuşmakta olan Sinyor 

Orlando’yu: Belirtili Nesne 

 Yanı başındaki koltukta: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Yanı başındaki koltuk: Zarf Fiil Grubu 

 Hararetli hararetli konuşmak: İsim Fiil Grubu 

 Hararetli hararetli konuşmakta olan Sinyor Orlando: Sıfat Fiil Grubu 

 Hararetli hararetli: Tekrar Grubu 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir. 
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                                                     10 

Neşesi gene iyice kaçan Kadir Ağa, masadan kalkmış, / gözlüğünü 

kılıfına, stilosunu da yerine koymuştu. (37) 

1. Neşesi /gene/ iyice kaçan Kadir Ağa, / masadan / kalkmış(tı). 

Cümlenin Öğeleri: 

 Kalkmış(tı): Yüklem 

 Neşesi iyice kaçan Kadir Ağa: Özne 

 Masadan: Yer Tamlayıcısı 

 Gene: Cümle Dışı Öğe 

Kelime Grupları: 

 Neşesi iyice kaçan Kadir Ağa: Sıfat Fiil Grubu 

2. Gözlüğünü / kılıfına, / stilosunu /da/ yerine / koymuştu. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Koymuştu: Yüklem 

 Gözlüğünü: Belirtili Nesne 

 Kılıfına: Yer Tamlayıcısı 

 Stilosunu: Belirtili Nesne 

 da: Cümle Dışı Öğe 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir. 

                                                     11 

Hiç kimse / asalet nişanlarını / doğarken / birlikte getirmez. (37) 
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Cümlenin Öğeleri: 

 Birlikte getirmez: Yüklem 

 Hiç kimse: Özne 

 Asalet nişanlarını: Belirtili Nesne 

 Doğarken: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Asalet nişanlarını doğarken: Zarf Fiil Grubu 

 Hiç kimse: Sıfat Tamlaması 

 Asalet nişanları: Belirtisiz İsim Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumsuz cümledir. 

                                                         12 

 Sadri, arkalarından nefretle baktı, / yere tükürdü, / bir sigara yaktı. (43) 

1. Sadri, / arkalarından / nefretle / baktı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Baktı: Yüklem 

 Sadri: Özne 

 Arkalarından: Yer Tamlayıcısı 

 Nefretle: Zarf 

2. Yere / tükürdü. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Tükürdü: Yüklem 

 Yere: Yer Tamlayıcısı 
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3. Bir sigara / yaktı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Yaktı: Yüklem 

 Bir sigara: özne 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir.                                  

                                                            13 

Şapkasıyla ceketini çıkarıp odacısına verdi, / her sabah fabrika içlerini 

kontrole giderken giydiği uzun, beyaz iş gömleğini sırtına, lacivert beresini de 

tüysüz fakat kuvvetli başına geçirdi; / her günkü gibi, fabrika içlerini kontrole 

çıktı. (10) 

1. Şapkasıyla ceketini / çıkarıp / odacısına / verdi. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Verdi: Yüklem 

 O: G.Ö 

 Şapkasıyla ceketini: Belirtili Nesne 

 Çıkarıp: Zarf 

 Odacısına: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Şapkasıyla ceketini çıkarıp: Zarf Fiil Grubu 

2. her sabah fabrika içlerini kontrole giderken / giydiği uzun, beyaz iş 

gömleğini / sırtına,/ lacivert beresini /de / tüysüz  / fakat / kuvvetli başına / 

geçirdi. 
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Cümlenin Öğeleri: 

 Geçirdi: Yüklem 

 O: G.Ö 

 Her sabah fabrika içlerini kontrole giderken: Zarf 

 Giydiği uzun, beyaz iş gömleğini: Belirtili Nesne 

 Sırtına: Yer Tamlayıcısı 

 de: Cümle Dışı Öğe 

 Fakat: Cümle Dışı Öğe                                                

 Tüysüz kuvvetli başına: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Her sabah: Sıfat Tamlaması 

 Fabrika içlerini kontrole giderken: Zarf Fiil Grubu 

 Fabrika içleri: Belirtisiz İsim Tamlaması 

 Giydiği iş gömleği: Sıfat Fiil Grubu 

 Uzun  gömle(k): Sıfat Tamlaması 

 Beyaz gömle(k): Sıfat Tamlaması 

 İş gömleği: Belirtisiz İsim Tamlaması 

 Lacivert bere: Sıfat Tamlaması 

 Tüysüz baş: Sıfat Tamlaması 

 Kuvvetli baş: Sıfat Tamlaması 

3. Her günkü gibi, / fabrika içlerini kontrole / çıktı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Çıktı: Yüklem 

 Her günkü gibi: Zarf 

 Fabrika içlerini kontrole: Yer Tamlayıcısı 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 
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 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir. 

                                                     14 

Dumanı tüten üç şiş kuşbaşı kebapla çırak geldi, / şişleri kirli tabağa 

sıyırdı. (48) 

1. Dumanı tüten üç şiş kuşbaşı kebapla / çırak / geldi. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Geldi: Yüklem 

 Çırak: Özne  

 Dumanı tüten üç şiş kuşbaşı kebapla: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Dumanı tüten üç şiş kuşbaşı kebap: Sıfat Fiil Grubu 

2. Şişleri / kirli tabağa / sıyırdı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Sıyırdı: Yüklem 

 Şişleri: Belirtili Nesne 

 Kirli tabağa: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Kirli taba(k): Sıfat Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir. 
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                                                        15 

  Cemile koşarak merdiveni çıktı, / gitti / babasının kalın kemikli dizine 

oturdu, / boynuna sarıldı. (58) 

1. Cemile / koşarak / merdiveni / çıktı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Çıktı: Yüklem 

 Cemile: Özne 

 Koşarak: Zarf 

 Merdiveni: Belirtili Nesne 

Kelime Grupları: 

 Cemile koşarak: Zarf Fiil Grubu 

2. Gitti. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Gitti: Yüklem 

 O: G. Ö 

3. Babasının kalın kemikli dizine / oturdu. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Oturdu: Yüklem 

 Babasının kalın kemikli dizine: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Kalın kemik: Sıfat Tamlaması 

 Kalın kemikli diz: Sıfat Tamlaması 

4. Boynuna / sarıldı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Boynuna: Yer Tamlayıcısı 

 Sarıldı: Yüklem 
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Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Dört cümle de basit cümledir.  

 Yüklemin Türüne Göre: Dört cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Dört cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Dört cümle de olumlu cümledir. 

                                                          16 

Son günlerde bu türlü hayallere kendini fazlaca kaptırıyor, / 

Türkiye’ye ilk geldikleri zaman, hükümetin iskân edip verdiği on beş 

dönümlük tarlanın bulunduğu Karagöl Köyü’nü dilinden düşürmüyordu. (60)   

1. Son günlerde / bu türlü hayallere / kendini / fazlaca / kaptırıyor(du).  

Cümlenin Öğeleri: 

 Kaptırıyor(du): Yüklem 

 O: G.Ö 

 Fazlaca: Zarf 

 Son günlerde: Zarf 

 Bu türlü hayallere: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Karagöl: Birleşik İsim Grubu 

 Son gün: Sıfat Tamlaması 

 Türlü hayal: Sıfat Tamlaması 

2. Türkiye’ye ilk geldikleri zaman, / hükümetin iskân edip verdiği on 

beş dönümlük tarlanın bulunduğu Karagöl Köyü’nü / dilinden / 

düşürmüyordu. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Düşürmüyordu: Yüklem 

 Türkiye’ye ilk geldikleri zaman: Zarf 

 Hükümetin iskân edip verdiği on beş dönümlük tarlanın bulunduğu Karagöl 

Köyü’nü: Belirtili Nesne 
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 Dilinden: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Türkiye’ye ilk geldikleri zaman: Sıfat Fiil Grubu 

 Hükümetin iskân edip: Zarf Fiil Grubu 

 On beş dönümlük tarla: Sıfat Tamlaması                                                            

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir.                                                

                                                        17 

Merdivenin alt basamağına oturdu, / kabaralı postallarının bağlarını 

çözmeye başladı. (62) 

1. Merdivenin alt basamağına / oturdu. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Oturdu: Yüklem 

 O: G.Ö 

 Merdivenin alt basamağına: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Alt basama(k): Sıfat Tamlaması 

 Merdivenin basamağı: Belirtili İsim Tamlaması 

2. Kabaralı postallarının bağlarını / çözmeye başladı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Çözmeye başladı: Yüklem 

 Kabaralı postallarının bağlarını: Belirtili Nesne 
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Kelime Grupları: 

 Kabaralı postallar: Sıfat Tamlaması 

 Postallarının bağları: Belirtili İsim Tamlaması 

 Çözmeye başladı: Birleşik Fiil Grubu 

 Bağları çözme: İsim Fiil Grubu 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: iki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir. 

                                                          18 

Kocaman bir çocuk uysallığıyla merdivenleri indi, / ayaklarını 

yıkamaya gitti. (63) 

1.  Kocaman bir çocuk uysallığıyla / merdivenleri / indi. 

Cümlenin Öğeleri: 

 İndi: Yüklem 

 O: G.Ö 

 Merdivenleri: Belirtili Nesne 

 Kocaman bir çocuk uysallığıyla: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Kocaman çocuk: Sıfat Tamlaması 

 Bir çocuk: Sıfat Tamlaması 

2. ayaklarını / yıkamaya gitti. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Yıkamaya gitti: Yüklem 

 Ayaklarını: Belirtili Nesne 
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Kelime Grupları: 

 Ayaklarını yıkama: İsim Fiil Grubu 

Cümle Çeşidi:  

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: iki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir. 

                                                     19 

Ekmeklerinin içlerini babalarına verdiler, / kabukları kendilerine 

kaldı, / İhtiyar adam sert lokmaları çiğnemekte zorluk çekiyordu. (64) 

1. Ekmeklerinin içlerini / babalarına / verdiler.  

Cümlenin Öğeleri: 

 Verdiler: Yüklem 

 Onlar: G.Ö 

 Ekmeklerinin içlerini: Belirtili Nesne 

 Babalarına: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Ekmeklerinin içleri: Belirtili İsim Tamlaması 

2. Kabukları / kendilerine / kaldı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Kaldı: Yüklem 

 Kendilerine: Yer Tamlayıcısı 

 Kabukları: Belirtili Nesne 

3. İhtiyar adam / sert lokmaları çiğnemekte/ zorluk çekiyordu. 

Cümlenin Öğeleri: 

 İhtiyar adam: Özne 
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 Zorluk çekiyordu: Yüklem 

 Sert lokmaları çiğnemekte: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Zorluk çekiyordu: Birleşik Fiil Grubu 

 İhtiyar adam: Sıfat Tamlaması 

 Sert lokmalar: Sıfat Tamlaması 

 Sert lokmaları çiğnemek: İsim Fiil Grubu 

 Sert lokmaları çiğnemekte zorluk: Bulunma Grubu 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir.  

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir. 

                                                    20 

İri parça Sadri’ye gitmişti, / ağzına atıverdi. (66) 

1. İri parça / Sadri’ye / gitmişti.  

Cümlenin Öğeleri: 

 Gitmişti: Yüklem 

 İri parça: Özne 

 Sadri’ye: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 İri Parça: Sıfat Tamlaması 

2. Ağzına / atıverdi. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Atıverdi: Yüklem 

 Ağzına: Yer Tamlayıcısı 
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Kelime Grupları: 

 Atıverdi: Birleşik Fiil Grubu 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir. 

                                                             

                                                        21 

Yemekten sonra Sadri elini ağzını sabunladı, / koca bir tas su içti, / 

pencerenin önünde daima serili duran kola kokulu yatağına girdi, / uyumaya 

hazırlandı. (66) 

1. Yemekten sonra / Sadri / elini ağzını / sabunladı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Sabunladı: Yüklem 

 Sadri: Özne 

 Yemekten sonra: Zarf 

 Elini ağzını: Belirtili Nesne 

Kelime Grupları: 

 Yemekten sonra: Ayrılma Grubu 

2.  koca bir tas su / içti. 

Cümlenin Öğeleri: 

 İçti: Yüklem 

 Koca bir tas su: Özne 

Kelime Grupları: 

 Bir tas su: Sıfat Tamlaması 



119 
 

 Koca bir tas su: Sıfat Tamlaması 

3. Pencerenin önünde daima serili duran kola kokulu yatağına / girdi. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Girdi: Yüklem 

 Pencerenin önünde daima serili duran kola kokulu yatağına: Yer 

Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Pencerenin önü: Belirtili İsim Tamlaması 

 Pencerenin önünde serili duran kola kokulu yata(k): Sıfat Fiil Grubu 

 Kokulu yatak: Sıfat Tamlaması 

3. uyumaya / hazırlandı. 

 Hazırlandı: Yüklem 

 Uyumaya: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları 

 Uyuma: İsim Fiil Grubu 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Dört cümle de basit cümledir.  

 Yüklemin Türüne Göre: Dört cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Dört cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Dört cümle de olumlu cümledir. 

                                                            22 

Dışarda, Dokumacı Musa’nın çocuklarının çelik çomak oynadıkları 

avlunun kenarındaki ocakta kaynayan bulaşık suyunu yere indirdi, / sonra 

çamaşır kazanını istemek üzere, üst kata, Dokumacı Musalara çıktı. (66) 

1. Dışarda, / Dokumacı Musa’nın çocuklarının çelik çomak oynadıkları 

avlunun kenarındaki ocakta kaynayan bulaşık suyunu / yere / indirdi. 
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Cümlenin Öğeleri: 

 İndirdi: Yüklem 

 O: G.Ö 

 Dokumacı Musa’nın çocuklarının çelik çomak oynadıkları avlunun 

kenarındaki ocakta kaynayan bulaşık suyunu: Belirtili Nesne 

 Dışarda: Yer Tamlayıcısı 

 Yere: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Dokumacı Musa: Birleşik İsim Grubu 

 Dokumacı Musa’nın çocukları: Belirtili İsim Tamlaması 

 Çelik çomak: Tekrar Grubu 

 Dokumacı Musa’nın çocuklarının çelik çomak oynadıkları avlu: Sıfat Fiil 

Grubu 

 Avlunun kenarı: Belirtili İsim Tamlaması 

 Avlunun kenarındaki ocak: Zarf Fiil Grubu 

 Ocakta kaynayan bulaşık suyu: Sıfat Fiil Grubu 

 Bulaşık suyu: Belirtisiz İsim Tamlaması 

2. Sonra / çamaşır kazanını / istemek üzere, / üst kata,  Dokumacı 

Musalara / çıktı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Çıktı: Yüklem 

 Sonra: Zarf 

 Çamaşır kazanını: Belirtili Nesne 

 İstemek üzere: Zarf 

 Üst kata,  Dokumacı Musalara: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Çamaşır kazanı: Belirtisiz İsim Tamlaması 

 Çamaşır kazanını istemek: İsim Fiil Grubu 

 Üst kat: Sıfat Tamlaması 
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Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir. 

                                                          23 

Musa’nın karısı Zahide / kısa boylu, eğri bacaklı, karnı burnunda / bir 

kadındı. (67) 

Cümlenin Öğeleri: 

 Bir kadındı: Yüklem 

 Musa’nın karısı Zahide: Özne 

 Kısa boylu, eğri bacaklı, karnı burnunda: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Musa’nın karısı: Belirtili İsim Tamlaması 

 Kısa boy: Sıfat Tamlaması 

 Eğri bacak: Sıfat Tamlaması 

 Kısa boylu bir kadın: Sıfat Tamlaması 

 Eğri bacaklı bir kadın: Sıfat Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İsim cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumlu cümledir. 

                                                        24 

Kapının eşiğine oturmuş, / kocasının gömleğini siyah tireyle dikiyordu. (67) 

1. Kapının eşiğine / oturmuş. 
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Cümlenin Öğeleri: 

 Oturmuş: Yüklem 

 O: G.Ö 

 Kapının eşiğine: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Kapının eşiği: Belirtili İsim Tamlaması 

2. Kocasının gömleğini / siyah tireyle / dikiyordu. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Dikiyordu: Yüklem 

 Siyah tireyle: Zarf 

 Kapının eşiğine: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Kocasının gömleği: Belirtili İsim Tamlaması 

 Siyah tire: Sıfat Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: İki cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: İki cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: İki cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: İki cümle de olumlu cümledir. 

                                                            25 

Kocasının gömleğini eşiğe bırakan Zahide, / eğri bacaklarıyla / sofanın 

avluya bakan demir parmaklıklarına doğru / gitti. (67) 

Cümlenin Öğeleri: 

 Gitti: Yüklem 

 Kocasının gömleğini eşiğe bırakan Zahide: Özne 

 Eğri bacaklarıyla: Zarf 

 Sofanın avluya bakan demir parmaklıklarına doğru: Yer Tamlayıcısı 
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Kelime Grupları: 

 Kocasının gömleği: Belirtili İsim Tamlaması 

 Kocasının gömleğini eşiğe bırakan Zahide: Sıfat Fiil Grubu 

 Eğri bacak: Sıfat Tamlaması 

 Sofanın demir parmaklıkları: Belirtili İsim Tamlaması 

 Sofanın avluya bakan demir parmaklıkları: Sıfat Fiil Grubu 

 Demir parmak: Sıfat Tamlaması 

Cümle Çeşidi:  

 Yapısına Göre: Basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumlu cümledir. 

                                                           26 

Cemile çamaşır kazanını iyice çalkaladıktan sonra ocağa oturttu, / suyu 

doldurdu, / altını da güzelce parlattı. (70) 

1. Cemile / çamaşır kazanını / iyice çalkaladıktan sonra / ocağa / oturttu.  

Cümlenin Öğeleri: 

 Oturttu: Yüklem 

 Cemile: Özne 

 Çamaşır kazanını: Belirtili Nesne 

 İyice çalkaladıktan sonra: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Çamaşır kazanı: Belirtili İsim Tamlaması 

 Çamaşır kazanını iyice: Zarf Fiil Grubu 

 Yıkadıktan sonra: Ayrılma Grubu 

2. Suyu / doldurdu. 
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Cümlenin Öğeleri: 

 Doldurdu: Yüklem 

 Suyu: Belirtili Nesne 

3. Altını / da / güzelce / parlattı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Parlattı: Yüklem 

 Altını: Belirtili Nesne 

 da: Cümle Dışı Öğe 

 Güzelce: Zarf  

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir. 

                                                            27 

Oysa, babası bir gün alt evde keser ararken bunları bulmuş, / gülmüş, 

/ tekrar yerine sokmuştu. (71) 

1. Oysa, babası / bir gün alt evde keser ararken / bunları / bulmuş(tu). 

Cümlenin Öğeleri: 

 Bulmuş(tu): Yüklem 

 Babası: Özne 

 Oysa: Cümle Dışı Öğe 

 Bir gün alt evde keser ararken: Zarf 

 Bunları: Belirtili Nesne 

Kelime Grupları: 

 Bir gün: Sıfat Tamlaması 

 Alt ev: Sıfat Tamlaması 
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 Keser ararken: Zarf Fiil Grubu 

2. Gülmüş(tü). 

Cümlenin Öğeleri: 

 Gülmüş(tü): Yüklem 

 O: G.Ö 

3. Tekrar / yerine / sokmuştu. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Sokmuştu: Yüklem 

 Yerine: Yer Tamlayıcısı 

 Tekrar: Zarf 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir.                                                  

                                                         28 

İhtiyar adam kalktı, / yeşil boyalı tahta sandığı açtı, / bohçaların 

üstünde duran alfabeyle defteri alırken, Cemile’nin beştaşı bohçaların arasına 

döküldü. (71) 

1.  İhtiyar adam / kalktı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Kalktı: Yüklem 

 İhtiyar adam: Özne 

Kelime Grupları: 

 İhtiyar adam: Sıfat Tamlaması 
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2. Yeşil boyalı tahta sandığı / açtı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Açtı: Yüklem 

 Yeşil boyalı tahta sandığı: Belirtili Nesne 

Kelime Grupları: 

 Yeşil boya: Sıfat Tamlaması 

 Tahta sandı(k): Sıfat Tamlaması 

 Yeşil boyalı tahta sandı(k): Sıfat Tamlaması 

3. Bohçaların üstünde duran alfabeyle defteri alırken, / Cemile’nin 

beştaşı / bohçaların arasına / döküldü. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Döküldü: Yüklem 

 Cemile’nin beştaşı: Belirtili Nesne 

 Bohçaların üstünde duran alfabeyle defteri alırken: Zarf 

 Bohçaların arasına: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Bohçaların üstü: Belirtili İsim Tamlaması 

 Bohçaların üstünde duran alfabe: Sıfat Fiil Grubu 

 Alfabeyle defteri alırken: Zarf Fiil Grubu 

 Cemile’nin beştaşı: Belirtili İsim Tamlaması 

 Bohçaların arası: Belirtili İsim Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir.                         
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                                                        29 

Pencerenin önüne yan üstü uzanmış, / gözünde gözlük, kalın bir kitabı 

okumakta olan İzzet Usta, başını bir an kitaptan kaldırdı, / tatlı tatlı 

gerindikten sonra, karşısındaki yatakta sırtüstü uyumakta olan karısına uzun 

uzun baktı. (71) 

1. Pencerenin önüne / yan üstü / uzanmış. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Uzanmış: Yüklem 

 O: G.Ö 

 Yan üstü: Zarf 

 Pencerenin önüne: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Pencerenin önüne: Belirtili İsim Tamlaması 

   2. Gözünde gözlük, kalın bir kitabı okumakta olan İzzet Usta, / başını / 

bir an / kitaptan/ kaldırdı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Kaldırdı: Yüklem 

 Gözünde gözlük, kalın bir kitabı okumakta olan İzzet Usta: Özne 

 Başını: Belirtili Nesne 

 Bir an: Zarf 

 Kitaptan: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Gözünde gözlük: Bulunma Grubu 

 Bir kita(p): Sıfat Tamlaması 

 Kalın kita(p): Sıfat Tamlaması 

 Kitabı okumak: İsim Fiil Grubu 

 Kalın bir kitabı okumakta olan İzzet Usta: Sıfat Fiil Grubu 

 Bir an: Sıfat Tamlaması 
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 Başını kaldırdı: Birleşik Fiil Grubu 

3. Tatlı tatlı gerindikten sonra, / karşısındaki yatakta sırtüstü 

uyumakta olan karısına  /uzun uzun / baktı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Baktı: Yüklem 

 Tatlı tatlı gerindikten sonra: Zarf 

 Karşısındaki yatakta sırtüstü uyumakta olan karısına: Yer Tamlayıcısı 

 Uzun uzun: Zarf  

Kelime Grupları: 

 Tatlı tatlı: Tekrar Grubu 

 Karşısındaki yatak: Zarf Fiil Grubu 

 Sırtüstü uyumak: İsim Fiil Grubu 

 Sırtüstü uyumakta olan karısı: Sıfat Fiil Grubu 

 Uzun uzun: Tekrar Grubu 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir. 

                                                          30 

İzzet Usta, yanı başındaki pencereden ilaç kutusunu aldı, / gözlüğünü 

taktı, / birtakım irili ufaklı kutuların, ilaç şişelerinin arasından küçücük bir 

şişe ayırdı. (72) 

1. İzzet Usta, / yanı başındaki pencereden / ilaç kutusunu / aldı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Aldı: Yüklem 

 İzzet Usta: Özne 

 Yanı başındaki pencereden: Yer Tamlayıcısı 
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 İlaç kutusunu: Belirtili Nesne 

Kelime Grupları: 

 İzzet Usta: Unvan Grubu 

 Yanı başındaki pencere: Zarf Fiil Grubu  

 İlaç kutusu: Belirtisiz İsim Tamlaması 

2. Gözlüğünü / taktı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Taktı: Yüklem 

 Gözlüğünü: Belirtili Nesne 

3. Birtakım irili ufaklı kutuların, ilaç şişelerinin arasından / küçücük / 

bir şişe ayırdı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Bir şişe ayırdı: Yüklem 

 Küçücük: Zarf 

 Birtakım irili ufaklı kutuların, ilaç şişelerinin arasından: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 İrili ufaklı: Tekrar Grubu 

 İlaç şişeleri: Belirtisiz İsim Tamlaması 

 İlaç şişelerinin arası: Belirtili İsim Tamlaması 

 Küçücük şişe: Sıfat Tamlaması 

 Bir şişe: Sıfat Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Üç cümle de basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Üç cümle de fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Üç cümle de kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Üç cümle de olumlu cümledir.      
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                                                 31 

İzzet Usta, / ihtiyar dostunun müthiş gözlerinden / korktu. (73) 

Cümlenin Öğeleri: 

 Korktu: Yüklem 

 İzzet Usta: Özne 

 İhtiyar dostunun müthiş gözlerinden: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 İhtiyar dost: Sıfat Tamlaması 

 İhtiyar dostunun gözleri: Belirtili İsim Tamlaması 

 Müthiş göz: Sıfat Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Basit Cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumlu cümledir. 

                                                  32 

Onları / şehirde / bırakmak istemiyorum. (73) 

Cümlenin Öğeleri: 

 Bırakmak istemiyorum: Yüklem 

 Ben: G.Ö 

 Şehirde: Yer Tamlayıcısı 

 Onları: Belirtili Nesne 

Kelime Grupları: 

 Şehirde bırakmak: İsim Fiil Grubu 
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Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumsuz cümledir. 

                                                      33 

Anası başında olsaydı, / çocuğunu dizinde dibinde /oturtsaydı. (74) 

1. Anası / başında / olsaydı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Olsaydı: Yüklem 

 Anası: Özne 

 Başında: Yer Tamlayıcısı 

2. Çocuğunu / dizinde dibinde / oturtsaydı. 

Cümlenin Öğeleri: 

 Oturtsaydı: Yüklem 

 Çocuğunu: Belirtili Nesne 

 Dizinde dibinde: Yer Tamlayıcısı 

Kelime Grupları: 

 Dizinin dibi: Belirtili İsim Tamlaması 

Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Şartlı birleşik cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumlu cümledir. 

                                                        34 

Cemile alfabesini açarken, / ihtiyar Malik / raftan / kahve, şeker 

kavanozlarıyla dörtlük yeşil cezveyi, ispirtoluğu / indirdi. (75) 
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Cümlenin Öğeleri: 

 İndirdi: Yüklem 

 İhtiyar Malik: Özne 

 Cemile alfabesini açarken: Zarf 

 Raftan: Yer Tamlayıcısı 

 Kahve, şeker kavanozlarıyla dörtlük yeşil cezveyi, ispirtoluğu: Belirtili 

Nesne 

Kelime Grupları: 

 Alfabesini açarken: Zarf Fiil Grubu 

 Kahve kavanozları: Belirtisiz İsim Tamlaması 

 Şeker kavanozları: Belirtisiz İsim Tamlaması 

 Yeşil cezve: Sıfat Tamlaması 

Cümle Çeşidi:  

 Yapısına Göre: Basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir.  

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumlu cümledir.                                           

                             35 

Küllü suda / sabun / gayet iyi / köpürüyordu. (75) 

Cümlenin Öğeleri: 

 Köpürüyordu: Yüklem 

 Sabun: Özne 

 Küllü suda: Yer Tamlayıcısı 

 Gayet iyi: Zarf 

Kelime Grupları: 

 Küllü su: Sıfat Tamlaması 

 Küllü suda sabun: Bulunma Grubu 
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Cümle Çeşidi: 

 Yapısına Göre: Basit cümledir. 

 Yüklemin Türüne Göre: Fiil cümlesidir. 

 Yüklemin Yerine Göre: Kurallı cümledir. 

 Anlamına Göre: Olumlu cümledir. 
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                                                    SONUÇ 

Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden biri olan Orhan Kemal’in dili 

ustaca kullandığının ve eserinde kökü Türkçe olan kelimelerin yoğunlukta 

olduğunun farkına varıldı. Yazar, yalın bir Türkçe kullanmıştır ve bu sayede romanı 

kolay anlaşılmıştır. Böyle açık ve anlaşılır bir dil kullanmasının sebebi toplumdaki 

her kesimin eserlerini rahatça okuması ve anlamasıdır. Eserinde topluma faydalı 

mesajlar vardır. Bir de şiveye, halkın konuşma diline çok yer vermiştir. Bu da 

yazarın yöresel ağızlara ne kadar hâkim ve kelime hazinesinin ne kadar geniş 

olduğunu göstermiştir. Çalışmada şöyle bir sonuca varıldı: Yazarın Türkçeyi iyi 

kullandığı ve söz dizimindeki çoğu konuların örneklerinin eserde mevcut olduğu 

görüldü. Romanda söz dizimi üzerine verilen örneklerin sayısı ile şöyle bir sonuca 

varıldı:   

Cümlenin öğelerinden; yüklem 117, özne 78, zarf, 67, yer tamlayıcısı 90, 

nesne 95, cümle dışı öğe 26 adet tespit edilmiştir. Yazarın cümle öğelerinden en 

çok yüklem, nesne ve yer tamlayacısından yararlandığı görülmüştür.  

Kelime gruplarından; isim tamlaması 74, sıfat tamlaması 76, sıfat fiil grubu 

48, isim fiil grubu 40, zarf fiil grubu 47, tekrar grubu 34, edat grubu 44, bağlama 

grubu 27, unvan grubu 18, birleşik isim grubu 11, ünlem grubu 15, sayı grubu 9, 

birleşik fiil grubu 40, belirtme grubu 5, yönelme grubu 5, bulunma grubu 8, ayrılma 

grubu 13, vasıta grubu 4, isnat grubu 3 adet tespit edilmiştir. Yazar, kelime 

gruplarından en çok isim tamlaması ve sıfat fiil grubundan yararlanırken en az 

kısaltma gruplarından; vasıta grubu, yönelme grubu, belirtme grubu ve isnat 

grubundan yararlanmıştır.   

Cümle çeşitlerinden; basit cümle 80, şartlı birleşik cümle 11, iç içe birleşik 

cümle 10, bağlama edatlarıyla bağlanan cümleler 38, ortak kip/şahıs ekleriyle 

bağlanan cümleler 11, anlam ilişkileriyle bağlanan cümleler 8, ortak cümle 

öğeleriyle bağlanan cümleler 4, fiil cümleleri 105, isim cümleleri 33, kurallı 

cümleler 93, devrik cümleler 20, olumlu cümleler 97, olumsuz cümleler 20, soru 

cümleleri 25 adet tespit edilmiştir. Yazarın yapısına göre cümlede en çok basit 

cümleyi, yüklemin türüne göre en çok fiil cümlesini, yüklemin yerine göre en çok 

kurallı cümleyi, anlamına göre ise en çok olumlu cümleyi kullandığı görülmüştür.    
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Bu sayılardan da anlaşılacağı üzere Orhan Kemal, Türkiye Türkçesi söz 

dizimine önemli derecede katkıda bulunmuştur.   

Çalışmada Türkiye Türkçesi ile ilgili söz dizimi çalışması yapanların çeşitli 

görüşlerine de yer verildi. Fakat Türkçe söz dizimi üzerine çalışanlar, dil bilgisi 

terimleri hakkında farklı adlandırmalar kullanmıştır. Türkiye Türkçesi söz dizimi 

ile ilgili çalışmaların taranması sonucu karşılaşılan farklı terimlerden bazıları şu 

şekildedir:   

     Mazhar Kükey: –i’li sözcük öbeği, akuzatif öbeği (belirtme grubu), -e’li sözcük 

öbeği, datif öbeği (yönelme grubu), yükleme öbeği (isnat grubu), de’li sözcük öbeği, 

lokatif öbeği (bulunma grubu), -den’li sözcük öbeği, ablatif öbeği (ayrılma öbeği), 

ilgeç öbeği (edat grubu), bağlama öbeği (bağlama grubu).  

Muharrem Ergin: Datif grubu (yönelme grubu), lokatif grubu (bulunma 

grubu), ablatif grubu (ayrılma grubu), partisip grubu (sıfat fiil grubu).  

Vecihe Hatiboğlu: kalmalı tamlama (bulunma grubu), çıkmalı tamlama 

(ayrılma grubu), ilgeçli tamlama (edat grubu), bağlaçlı tamlama (bağlama grubu).  

Günay Karaağaç: Bağlama öbeği (bağlama grubu), birleşik ad öbeği 

(birleşik isim grubu), zarf eylem öbeği (zarf fiil grubu), eylem adı öbekleri (isim fiil 

grubu), yineleme öbeği (tekrar grubu).  

  Tahsin Banguoğlu: Sıfat takımı (sıfat tamlaması), san öbekleri (unvan 

grubu). Türkiye Türkçesi söz diziminde farklı adlandırmaların kullanılmasının, 

sosyal bilimlerin yoruma açık olmasına bağlanılabir.   

   Çalışmada tespit edilen cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri ve kelime grupları 

sayıları ise aşağıdaki istatistikte gösterilmektedir:  
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