
ÖZET 

Çalıkuşu Romanı Üzerinde Sentaks Çalışması 

Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı romanının ikinci baskısı esas alınarak yapılan 

bu çalışmada Türkiye Türkçesi dil bilgisinin cümle bilgisi dalı ile ilgili kapsamlı bilgiler 

verilmiş, başlıklarla ilgili olarak istisnalar, ayrıntılar ve romanda karşılaşılan farklılıklar 

göstermeye çalışılmıştır. Romandaki cümleler ve kelime grupları bu başlıklar için örnek 

olarak kullanılmıştır.  

Bu çalışma yapılırken dil bilgisi, cümle bilgisi, cümle ögeleri, cümle çeşitleri ve 

kelime grupları ile ilgili bilgiler kitaptan alınan cümlelerle incelenmiştir. Yapılan bu çalışma 

üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kelime grupları ve grup içinde kelimenin çeşidi 

ele alınmış ve bunların cümle ögesi olarak çözümlemeleri yapılmıştır. İkinci bölümde 

cümlenin ögeleri incelenmiş, ögeyi oluşturan unsurlar ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise 

geniş bir şekilde cümle çeşitleri incelenmiştir.  

 



SUMMARY 

Syntax Studying On Çalıkuşu Novel 

On this studying, which is done according to second printing of Reşat Nuri 

Güntekin’s novel called by Wren, extensive informations about grammar of Turkey Turkish 

are given and exceptions, details and differences seen in novel about headings are studied to 

show. Sentences and word groups which are in novel are used as example for these headings. 

When this studying is made, informations about gramer, sentence information, 

sentence components, sentence sorts and word groups are examined with sentences taken 

from book. This studying consist of three parts. Word groups and word sort in group are taken 

up end their analysises as sentence component were done. Components of sentence are 

examined, the things which are constituted to component are taken up at second part. 

Sentence sorts are examined comprehensively at third part.    
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G�R�� 

�nsano�lunun dünyadaki yerini ve de�erini belirleyen en önemli unsur, hiç 

�üphesiz onun dü�ünme ve konu�ma yetene�idir. �nsan, duygularını, dü�üncelerini, 

isteklerini bütün incelikleriyle dil sayesinde açı�a vurur. 

Her millet, dü�ündüklerini, duygularını ve tasavvur etti�i kavramları kendi 

dü�ünce yapısına göre de�i�ik seslerden olu�an farklı kelimelerle kar�ılamaktadır. 

Bu �ekilde farklı diller do�mu� olsa da, her dilde nesnelerin ve hareketlerin 

kar�ılı�ı olan isim, fiil ve cümlenin kurulu�unda görev alan çe�itli kelimeler vardır. 

Ancak dil, tek tek kelimelerden olu�an bir ileti�im aracı olarak görülmemektedir. 

Kelimeler belirli kurallar çerçevesinde dizilerek cümleyi meydana getirirler. Cümle, 

dilde bir yargıyı bildirmek için temel birim olarak ele alınmaktadır. Çünkü insanlar, 

aralarında ileti�im kurmak, anla�mak için konu�urken veya yazarken cümleyi 

kullanırlar. Yani dilin temel üyesi kelime, fakat anlatımın temel üyesi ise cümledir. 

Bugün yeryüzünde ya�ayan birçok dil olup, bunların kendilerine göre kuralları 

vardır. Bu kurallar o dilin özelliklerini yansıttı�ı gibi, onu kullanan milletin duygu, 

dü�ünce, sanat, edebiyat, teknoloji vb. anlayı�ını ve ya�ayı�ını da anlatır. Dolayısıyla 

dilin varlı�ı, onu belli disiplin çerçevesinde kullanıp geli�tiren bir milletin varlı�ına, 

milletin devamlılı�ı da millet olma vasfıyla kendini ifade edebilece�i bir dilin varlı�ına 

ba�lıdır. 

Bu nedenle milletler kendilerine ait dilleri dil bilgisi dedi�imiz belli bir disiplin 

çerçevesinde kullanıp, geli�tirmek ve korumak zorundadırlar.  

 Dil bilgisi, bir dilin ses özelliklerini, kelime bilgisini, anlatım özelliklerini ve 

nihayetinde cümle bilgisini inceler. Dil bilgisinin alt birimlerinden biri, belki de en 

önemlisi, o dilin anlatım aracı olan Cümle Bilgisi’dir. Cümle Bilgisi, cümleyi olu�turan 

unsurları, bunların görevlerini, anlam, yapı ve kurulu�larını inceler ve kaidelerini ortaya 

koyar. Dil üzerinde bu çalı�maları yapan dilciler, dile kural koymaz; dilin mevcut 

kurallarını ortaya çıkararak, dilin ana kaidelerini belirlemeye çalı�ırlar. Dil, bu sayede 

bir disipline kavu�mu� olur.  
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Bir dilde cümle üzerinde çalı�ma yapılırken, konunun tam anla�ılması için, ele 

alınan cümlenin, kendinden önceki ve sonraki cümlelerle bir ili�kisi oldu�unu 

dü�ünmek gerekir. Bu nedenle Cümle Bilgisi (Sentaks) çalı�malarında, o dilin 

özelliklerini en güzel bir �ekilde yansıtacak metinlerin esas alınması daha do�ru 

olacaktır. 

Bu dü�ünce ile yapaca�ımız sentaks çalı�masının verimli olması için Türkçeyi 

çok güzel kullanan R. Nuri Güntekin ve onun Çalıku�u romanını çalı�mamıza temel 

metin olarak seçtik. Zira Çalıku�u romanı Türkçenin sadele�mesinde hizmeti olan bir 

eserdir. 

Tezi hazırlarken romanın bütün sayfalarına ve satırlarına numara verilerek, 

kelime grupları ve cümlelerden olu�an fi�lemeler yapıldı. Daha sonra cümle bilgisi 

üzerinde yayımlanmı�, çalı�mamızın kaynakça bölümünde verilen belli ba�lı dil bilgisi 

kitapları ve makaleler, bilimsel bildiriler tarandı. Bu eserlerden çıkan sonuçlara kendi 

yorumlarımız da katılıp, metinden seçilen kelime grupları ve cümleler teker teker 

de�erlendirilerek belli sonuçlara ula�ılmaya çalı�ıldı. Bir bütün olan cümleyi olu�turan 

unsurların ne oldu�u, bu unsurların nasıl kuruldu�u, cümle içinde hangi görevlerde 

kullanıldı�ı açıklanmaya çalı�ıldı.  

Bir güçlük olarak kar�ımıza çıkan “cümle, tümce; eksiltili cümle, eksiltimli 

cümle” gibi aynı �eyi ifade eden terimlerden, öncelikle Türkiye Türkçesinin dil 

bilgisinin öncüleri sayılan dilcilerin kullandı�ı terimler tercih edildi. Bunların içinde 

Türkiye Türkçesinin terim yapma kurallarına aykırılık varsa öncelik yerle�ik terimler 

olmak üzere Türkçeye en uygun olan terimler kullanılmaya çalı�ıldı. 
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RE�AT NUR� GÜNTEK�N 

 HAYATI 

Re�at Nuri Güntekin, 26 Kasım 1889’da �stanbul Üsküdar'da do�mu�tur. Babası 

askerî Doktor Nuri Bey, annesi Lütfiye Hanımdır. 

Re�at Nuri, küçükken oldukça ha�arı bir çocuktur. Teyzesinin o�lu Ru�en E�ref 

Ünaydın ile birlikte olunca bu ha�arılık bir kat daha artar. Lalası Kemahlı �akir A�a’yı 

bir hayli üzer. Çok kez onu kandırıp Selimiye’deki mahalle mektebinden kaçarlar. 

Çocuklu�unda tulumbacılı�a ve onun modern �ekli olan itfaiyecili�e heves eder. On 

ya�larında iken ip cambazlı�ına da heves eden Re�at Nuri, bir gün dü�er ve bu 

hevesinden vazgeçer. 

�stanbul’dan sonra 1900 yılında Çanakkale’ye giderler ve Re�at Nuri oradaki 

mahalle mektebine ba�lar. Sonra Galatasaray Sultanisi’ne kaydolur ve ö�renimini orada 

tamamlar. Müslüman çocuklarının devam etmesi yasak olan bu okula Re�at Nuri’nin 

devamı engellenememi�tir. 

Frerler Okulu’ndan sonra �stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yüksek 

ö�renimine ba�layan Re�at Nuri, 22 ya�ında ö�renimini bitirerek Bursa Lisesi’nde 

ö�retmenli�e ba�lamı�tır. Daha sonra Vefa, �stanbul, Çamlıca, Kabata�, Galatasaray ve 

Erenköy liselerinde ö�retmen ve müdür olarak çalı�mı�tır. 

1927 yılında Milli E�itim Bakanlı�ı müfetti�li�ine atanmı�, bu vesileyle 

Anadolu’yu dola�mı� ve bu gezilerindeki gözlemlerini romanlarına yansıtmı�tır. 12 yıl 

müfetti�lik yaptıktan sonra, 1939 yılında yapılan seçimlerde Çanakkale milletvekili 

seçilmi�tir. Dört yıllık dönem sonunda tekrar müfetti�li�e dönmü� (1943), daha sonra 

ba�müfetti� olmu�, bu görevde iken Paris’teki UNESCO temsilcili�ine atanmı� ve 

emekliye ayrılıncaya kadar bu görevde kalmı�tır. (1954) 

1947 yılında devrimleri savunmak amacıyla “Memleket” adlı günlük bir gazete 

çıkarmı�, fakat bir süre sonra, gazeteyi ba�kasına devretmi� ve gazetecili�i bırakmı�tır. 
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“Emekliye ayrıldıktan sonra �stanbul �ehir Tiyatroları Edebi Kurul Üyeli�ine 

tekrar ba�layan Re�at Nuri, akci�er kanserine yakalanmı� tedavi için gitti�i Londra’da 

7 Aralık 1956 günü ölmü�tür. Cenazesi 13 Aralık 1956 tarihinde Karacaahmet 

mezarlı�ında topra�a verilmi�tir.”(Uyguner 1993: 11-15) 

SANATI 

Edebiyata ilk merakı, lalası �akir A�a’nın anlattı�ı bir masalla ba�lar. 

Çanakkale’de iken hanımların okudu�u, Fatma Aliye Hanım’ın Udî adlı romanı da onu 

etkilemi�tir. Fakat asıl hikâye zevkini ve hikâye yazma iste�ini Hâlit Ziya U�aklıgil’i 

okurken duyar. Okumaya ba�lamadan önce babasının Çanakkale’deki kitaplı�ında 

gördü�ü kitaplarla oyalanır. Çanakkale’de bulundukları sırada, okul ça�ı geldi�i halde 

okula bir yıl gönderilmez ve her yıl Tuhfe-i Vehbî ‘den dört dize ezberletilir. Onun 

edebiyatla ilgisi bu �ekilde ba�lamı�tır. 

Yazarlı�ının ilk yıllarında yazdı�ı yazılarında ve hikâyelerinde kendi adını 

kullanmamı�; Cemil Nimet, Hayrettin Rü�tü, Mehmet Ferit takma adlarını kullanmı�tır. 

Daha sonraları da mizah yazılarında Ate� Böce�i, A�ustos Böce�i gibi takma adlar 

kullanmı�tır. 

Re�at Nuri ilkin imzasız �iirler yayımlamı�, I. Dünya Sava�ı yıllarında Le Pense 

Turgue dergisinde de Türk edebiyatı üzerine yazdı�ı yazıları ile dikkati çekmi�tir. 

Zaman gazetesinde de Tema�a Haftaları adıyla yayımlanan tiyatro yazıları adının 

duyulmasına neden olmu�tur. �lk hikâyesi ise 1917 yılında Diken dergisinde yayımlanan 

Eski Ahbap adını ta�ımaktadır. Zaman gazetesinde de Cemil Nimet takma adı ile 

Harabelerin Çiçe�i adlı romanı tefrika edilmi�tir. (1918) ilk piyesi olan Hakiki 

Kahraman da yine Zaman gazetesinde yayımlanmı�tır. (1919) Dersaadet adlı gazetede 

tefrika edilmeye ba�lanan Gizli El daha ilk gün sansüre takılmı�, üç yıl sonra kitap 

olarak yayımlanabilmi�tir. 

“�stanbul Kızı adı ile yazdı�ı oyunu, konunun Anadolu’da geçmesi nedeniyle 

Darülbedayi’de oynanmamı�; Re�at Nuri de buna kızarak konuyu romanla�tırıp yazmı� 

ve adını da “Çalıku�u” koymu�tur. Önce 1922’de Vakit gazetesinde tefrika edilmi�, 

sonra da kitap olarak basılmı�tır.”(Uyguner 1993: 16) 
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Kelebek adlı güldürü dergisinde takma adlarla güldürü yazıları yayımlamı�tır. 

1947 yılında çıkardı�ı Memleket gazetesi ise uzun ömürlü olmamı�tır. Kendi çıkardı�ı 

bu yayın organları dı�ında �nci, Edebi Mecmua, Nedim, �air, Hayat, Güne�, Muhit, 

Yeni Türk, Ayda Bir, Akbaba, Yedigün, Aile, Varlık, Türk Dili, Türk Yurdu, Tema�a, 

Yeni Mecmua, Darülbedayi, Türk Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu gibi dergi ve 

gazetelerde yayımlar yapmı�tır. 

Ona göre sanatçı: “Duyguları ba�ka insanlardan daha fazla keskinle�mi� 

insandır. Böyle olunca ıstırapları da elbette daha büyük olacak ve bunların yankıları 

eser üzerinde görünecektir. Büyük sanatkârların ço�u büyük muzdariplerdir.”(Uyguner 

1993:17) Re�at Nuri bu acıları yakından görmü�, onların kendinde uyandırdı�ı 

duyguları genellikle roman biçiminde ortaya koymu�tur. �air ve romancı arasındaki 

ayrımı ise �öyle açıklar: “Romancı �air gibi de�ildir. �airin en güçlü zamanı gençlik 

zamanıdır. O, ya�landıkça hızını kaybeder. Oysa romancı en iyi yazısını yazmak için 

çok görmeye, okumaya ve tekni�ini ilerletmeye muhtaçtır. Çünkü romancı insanın 

yüzünü görmeye hayatın iç yüzünü anlamaya mecburdur. Buna da tabi senelerin 

tecrübeleri lazımdır.”(Uyguner 1993:17) 

Re�at Nuri’ye göre yazmak büyük bir mekteptir. Ancak yazmayı bir ideal hâline 

getiren ki�i ba�arılı olabilir. O masa ba�ında plan yaparak ve not alarak yazı 

yazmamı�tır. Aldı�ı notları mutlaka bir kö�eye koyarak yeri ve zamanı geldi�inde 

bunları i�ler ve zamanla eserini meydana getirir. Romanlarındaki olayı kendi a�zından 

de�il kahramanların a�zından anlatmayı tercih eder. Eserlerini genellikle gece 

yarısından sonra yazar. Çünkü sessizli�i ve yalnızlı�ı sever.  

Re�at Nuri edebiyatın her �eyden önce bir dil sanatı oldu�unu anlamı� bir 

yazardır. Yalın bir konu�ma dili kullanmı� bu da onun herkes tarafından okunmasını 

sa�lamı�tır. 

D�L VE ÜSLUBU 

Re�at Nuri’nin dili ahenkli ve üslubu akıcıdır. Romanlarında daha çok kar�ılıklı 

konu�ma �eklindeki cümleleri kullanmı�tır. Romanlarının yazılı�ı da buna elveri�lidir. 

Olayları kahramanlar anlattı�ı için konu�ma biçimine daha uygun dü�mektedir. “Üslubu 
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yalındır ve süsten uzaktır. Söz sanatlarına fazlaca yer vermez. �lk romanlarında 

Fransızca bazı kelimelere yer verse de son romanlarında bu alı�kanlıklarından 

vazgeçmi�tir”.(Uyguner 1993: 65) O, Türkçeyi kendine özgü bir güzellik ve yalınlık ile 

i�lemi�, ki�ilerini de hep Türkçe konu�turmu�, konu�ma diline ve kahramanlarının 

a�ızlarına a�ırlıklı olmasa da ihtiyaç duydukça yer vermi�tir. Her �eyi dilimizin 

imkânlarıyla vermeyi tercih etmi�tir. Halkın kullanmadı�ı ve bilmedi�i Osmanlıca 

Türkçesine ait kelimelere yer vermemi�tir. Ki�ilerin kültür düzeyi, bilgi durumu ise 

konu�malarda önemle göz önünde tutulmu�tur. 

Cümleleri genellikle kısadır.  Okuyanı yormayan cümleler tercih etmi�tir. Devrik 

cümlelere az yer vermi�tir. 

O, azınlıklardan olan ki�ileri onların konu�tukları biçimde konu�turmaya özen 

göstermi�tir. Romanlarında genel kullanımlara yer vermi�, sık sık atasözlerini ve 

deyimleri de kullanmı�tır. 

ESERLER� 

ROMANLARI 

1. Çalıku�u – �lk Baskı 1338 (1922) 

2. Gizli El – �lk Baskı 1924 

3. Damga – �lk Baskı 1924 

4. Dudaktan Kalbe – �lk Baskı 1924 

5. Ak�am Güne�i – �lk Baskı 1926 

6. Bir Kadın Dü�manı – �lk Baskı 1927 

7. Ye�il Gece – �lk Baskı 1928 

8. Acımak – �lk Baskı 1928 

9. Yaprak Dökümü – �lk Baskı 1930 

10. Kızılcık Dalları – �lk Baskı 1932 

11. Gökyüzü – �lk Baskı 1935 

12. Eski Hastalık – �lk Baskı 1938 

13. Ate� Gecesi – �lk Baskı 1942 

14. De�irmen – �lk Baskı 1944 
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15. Miskinler Tekkesi – �lk Baskı 1946 

16. Harabelerin Çiçe�i, Eski Ahbap, Boyunduruk – �lk Baskı 1953 

17. Kavak Yelleri – �lk Baskı 1961 

18. Son Sı�ınak – �lk Baskı 1961 

19. Kan Davası – �lk Baskı 1962 

H�KÂYELER� 

1. Rem, Gençlik ve Güzellik – 1335 (1919, iki hikâye vardır) 

2. Raçild Bey – 1335 (1919) 

3. Eski Ahbap – Tarihi yok – Resimli 

4. Tanrı Misafiri – 1927 

5. Sönmü� Yıldızlar – 1928 

6. Leyla ile Mecnun – 1928 

7. Ola�an ��ler – 1930 

OYUNLARI 

1. Hançer – 1336 (1920) (3 Perdelik Komedi) 

2. Eski Rüya – 1338 (1922) (3 Perde) 

3. Ta� Parçası – 1926 (1953’te filme alınmı�tır, 2 Perde) 

4. Babür �ahın Seccadesi – 1931 (Komedi) 

5. Felaket Kar�ısında, Gözda�ı, Eski Borç – 1931 (Üç temsil bir arada) 

6. Hülleci – 1935 (halk komedisi, 4 Perde) 

7. Bir Ya�mur Gecesi – 1943 (piyes, 2 Perde) 

8. Yaprak Dökümü – 1971  

9. Eski �arkı – 1971  

10. Balıkesir Muhasebecisi – 1971 

11. Tanrıda�ı Ziyafeti – 1971 

ÇE��TL� K�TAPLARI 

1. Anadolu Notları – �lk Baskı 1936 (Gezi Yazısı) 

2. Dil ve Edebiyat – Tarihi yok  
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3. Fransızca – Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavuzu (�smail Hamî Dani�mend, 

Ali Süha Deliba�ı ve Nurullah Ataç ile) 1935 

4. Türk Kıraati – (Ortaokullar için, Refet Avni �le) 1930(Uyguner 1993) 

           ÇALIKU�U ROMANI HAKKINDA 

Kitabın Konusu: 

�yi e�itim görmü� bir �stanbul kızının, Anadolu'nun köy ve kasabalarında 

ö�retmen olarak ya�adı�ı serüven anlatılmaktadır. 

Romanın ana temasını Feride’nin bir a�k kırgını olarak Anadolu'da ö�retmenlik 

yapmayı seçmesi, oradaki yoksul insanlara kendini adaması olu�turmaktadır. Re�at 

Nuri, bu romanında Kurtulu� Sava�ı Anadolu'sunun insanını ve çevresini gerçekçi bir 

bakı�la yansıtmı�tır. 

 

Çalıku�u, duygusal bir olayı anlatır. Ama bu duygusal olay içerisinde dönemin 

toplumsal sorunlarının ele�tirel olarak ortaya konulması, Feride’nin varlı�ında özverili 

bir ki�ili�in çizilmesi okurları etkileyen unsurların ba�ında gelir. Çalıku�u, Türkiye'de 

yeni bir dönemin ba�lamasını özendiren bir romandır. 

Yer: Hikâye �stanbul, Tekirda�, �zmir, Ku�adası, Bursa ve Çanakkale ile 

Anadolu’nun bazı köylerinde geçiyor. Bunların bazılarının isimleri romanda açık bir 

�ekilde verilmemi�tir. 

Zaman: Romanda tarihten bahsedilmemi�. Ama 1918-1922 yılları arasında bir 

tarih olabilece�i dü�ünülmektedir.  

Yazılı�ı ve Basımı: Re�at Nuri Güntekin, en bilinen romanı Çalıku�u'nu önce 

�stanbul Kızı adıyla dört perdelik bir oyun olarak yazmı�tır. Eseri (1338) 1922’de 

Vakit Gazetesi’nde Çalıku�u adıyla roman olarak yayımlanınca büyük ilgi görmü�; 

bunun üzerine, aynı yıl ilk baskısı de�i�tirilmeden kitabın ikinci baskısı yapılmı�tır. 

1924’te üçüncü, 1928’de dördüncü baskı Arap alfabesiyle yapılmı�tır. Bu tarihten 



 9 

sonraki baskılar Latin alfabesiyle yapılmı� olup 2005 yılı itibarıyla elli be�inci baskıya 

ula�mı�tır. 

Romanın elimizdeki nüshası birinci baskıyla aynı yıl 1922 (1338) ve aynı 

�ekilde basımı yapılan ikinci baskısıdır. Bu nüshada kapaktan sonra 3-462’nci 

sayfalarda roman yer almaktadır. Kitabın arka sayfalarında ise numara verilmeden 

sıralanmı�, yazara ait deneme, fıkra ve �iirler vardır. 

Romanın Dili ve Anlatım Özellikleri: Roman be� bölümden olu�maktadır. �lk 

dört bölüm I.T.ki�i a�zından anlatılmı�, be�inci bölüm ise III.T.ki�i a�zından 

anlatılmı�tır. 

Milli mücadele yıllarında genç nesil arasında memleket dü�üncesi hâkimdir. 

Türk aydınları mektepte ö�rendiklerini memlekete götürmeli, geri kalmı� halkı 

aydınlatmalıydı. ��te bu dü�ünceyle birçok eser yazıldı. 

Bunlardan biri de Çalıku�u romanıdır. Feride burada bir temsilcidir; fakat kendi 

dü�ünce ve dertleriyle u�ra�maktan öte gidememi�tir. Yani romanda yukarıda 

belirtti�imiz amaca yönelik bir ö�retme ve aydınlatma ilk plana yerle�memi�tir.  

 

Roman genellikle sade ve anla�ılır bir dille kaleme alınmı�. Romanda Osmanlı 

Türkçesine ait kelimeler ile az da olsa Fransızca kelime kullanılmı�; ama bunlar 

romanın sadeli�ini büyük ölçüde etkilememi�tir. Romanın ilk kısımları, Feride'nin 

tuttu�u günlükten olu�maktadır. Bu da romana hem farklı bir hava vermektedir, hem de 

günlük yazısının kendisine has olan içtenlik, samimiyet, gerçekçilik, dilin sadeli�i 

hususlarını romana has kılmaktadır. Romanda a�ır tasvirler yerine sırası geldikçe ki�i ve 

yerler kısa belirgin özellikleri ile tasvir edilmi�tir. Çalıku�u’nda yo�un bir psikolojik 

de�erlendirme olmasa da Feride'nin ruhsal durumundan sık sık söz edilmektedir. 

Feride'nin ö�retmenli�i nedeniyle oradan oraya gitmesi, böylelikle birçok yeri gezip 

görmesi ve gezdi�i yerlerden söz etmesi nedeniyle gezi yazıları ve macera türündeki 

yazılarla yakın özellikler göstermektedir.   
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B�R�NC� BÖLÜM 

1. KEL�ME GRUPLARI 

             Kelime gruplarının tanımı ve gruplandırılması hususunda tanınmı� dilcilerin 

genel görü�leri �u �ekildedir. 

Tahsin Banguo�lu, kelime gruplarına“kelime öbekleri”(Banguo�lu 1990:497-

520) adını vermektedir. “Sözü geli�tirmek üzere kelimeler öbeklenirler. Kavramlar 

arasında derece derece ili�kiler meydana getirirler” (Banguo�lu 1990:497-520) diye 

tarif etmi� ve kelime öbeklerini: A) Belirtme öbekleri. B) Yargı öbekleri olarak iki 

kısma ayırmı�tır. Yapılarına göre sekiz çe�it belirtme öbe�i tespit etmi�tir: Ad Takımı. 

Sıfat Takımı, Zarf öbe�i, Takı öbe�i, Çekim öbe�i, Ba�lam öbe�i, Yana�ma Takımı, 

Katma Öbekler. (Banguo�lu1990:497-520) �kinci grup “yargı öbekleri”nden kastetti�i 

ise cümledir. 

M. Kaya Bilgegil, Türkçe Dil Bilgisi adlı kitabında kelime gruplarını belirtme 

(tayin) grupları diye isimlendirmekte ve “birden ziyade kelimeden meydana geldi�i 

hâlde cümledeki görevi bakımından bir tek kelimeden farksız olan, gerekti�i takdirde 

yine bir kelime imi� gibi çekim eki alabilen isim soyundan kelimelerin te�kil etti�i 

birle�ik sözler” (Bilgegil 1984:115-162) diye tarif etmekte ve sekiz gruba ayırmaktadır: 

1) �sim tamlamaları. 2) Sıfat tamlamaları. 3) Ba�laç grupları. 4) Zarf grupları, 5) �sim 

grupları, 6) �kizlemeler. 7) Edat grupları. 8) Unvan grupları.(Bilgegil 1984:115-162) 

Vecihe Hatibo�lu, Türkçenin Sözdizimi adı kitabında yargısız anlatımlar adını 

verdi�i kelime gruplarını, “yargısız anlatımlar yargılı anlatımlara çe�itli yönlerden 

yardımcı olurlar, �eklinde tanıtıp” (Hatibo�lu 1972-a:4-92) bunların en az iki sözcü�ün 

türlü ilgi ve nedenlerle yan yana sıralanmasından do�an birlikler oldu�unu, bu 

birliklerin “yargı bildirmeyen anlatım, kalıpla�mı� sözcük, birle�ik sözcük, deyimler ve 

ikilemeler gibi �ekillerden olu�tu�unu” (Hatibo�lu1972-a:4-92) belirtmekte ve bu 

grupları on kısma ayırmaktadır. Yine Hatibo�lu Kelime Grupları ve Kuralları adlı 

makalesinde kelime gruplarını “kalıpla�mı� (birle�ik kelime, deyim, bilmece, atasözü, 

vecize, argo), kalıpla�mamı�” (Hatibo�lu1965: 203-244) olarak iki kısma ayırmaktadır. 
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Leyla Karahan kelime grupları ba�lı�ını kullanmı� ve “Bir varlı�ı, bir kavramı, 

bir niteli�i, bir durumu, bir hareketi kar�ılamak veya belirtmek, peki�tirmek ve 

nitelemek üzere belirli kurallar içinde yan yana dizilmi� kelimelerden olu�an yargısız 

dil birimidir.” (Karahan 2005:39-84) diye tarif etmi�tir. Ayrıca kelime gruplarını on 

dört ba�lık altında toplamı�tır. 

M. Ergin ise kelime gruplarını “…birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve 

manasında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil 

birli�idir” (Ergin 1990:352) �eklinde tanımlamı�tır. Kelime gruplarına, özellikle “…tek 

kelimenin kar�ıladı�ı nesnelerden ve hareketlerden daha geni� nesneleri ve hareketleri 

kar�ılamak için…”(Ergin 1990:352) ihtiyaç duyuldu�unu belirmi� ve bunları yirmi 

ba�lık altında toplamı�tır.  

Sonuç olarak dilciler kelime gruplarının yapısı, anlam bütünlü�ü ve kullanılı� 

biçimleri konusunda aynı görü�e sahiptirler.  Dilcilerin bu görü�lerinden yararlanarak 

kelime gruplarının; en az iki kelimeden olu�tu�u, grubu olu�turan kelimelerin ekli veya 

eksiz bir araya geldi�i, Türkçenin temel kuralına ba�lı olarak yardımcı unsurun önce, 

asıl unsurun sonda bulundu�u ve cümlede yapı, anlam ve kullanı� bakımından bir bütün 

olu�turarak bir tek kelime gibi de�erlendirildi�i, ayrıca kelime gruplarına, tek kelime ile 

kar�ılanabilen nesne ve hareketlerin anlamlarını geni�letmek, daha da önemlisi tek 

kelime ile kar�ılanamayan nesne, kavram ve hareketleri kar�ılamak için ihtiyaç 

duyuldu�u sonucuna ula�maktayız.  

Yine dilcilerin bu konuda yaptıkları farklı tasnifleri göz önünde bulundurarak, 

bunların ortak noktalarını de�erlendirerek kelime gruplarını a�a�ıda sırasıyla 

inceledi�imiz ba�lıklar altında ele aldık.   

1.1. �S�M TAMLAMASI 

 Dilciler isim tamlamasının tanımı ve isimlendirilmesi konusunda birbirine yakın 

görü�ler belirtirken bunların sınıflandırılmasında ise farklı görü�ler öne sürmektedirler. 

 M. Ergin, iyelik gruplarında birinci ve ikinci �ahıs zamiri ile kurulan 

tamlamalarda, tamlayan unsurun daima �ahıs zamiri olarak kaldı�ını, sadece tamlayan 
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unsurun de�i�ti�ini; hâlbuki üçüncü �ahıs zamiriyle yapılan iyelik gruplarında tamlanan 

unsurun da de�i�ip bunun yerine her türlü isim unsurunun kullanıldı�ını belirterek 

“iyelik grubunun her iki unsuru da isim olan bu �ekline isim tamlaması” (Ergin 1990: 

359-362) demektedir. �sim tamlamasını tamlayan unsurun ekli veya eksik olu�una göre 

“belirli ve belirsiz” (Ergin 1990: 361) olarak ikiye ayırmı�tır. 

 V. Hatibo�lu “Ad Tamlaması” terimini kullanarak “bir veya daha çok adın, bir 

ba�ka adın anlamını tamamlamak için kurdu�u birlikler” (Hatibo�lu 1972-a: 11) 

�eklinde tanımlamı� ve isim tamlamalarını “belirtili, belirtisiz ve takısız” (Hatibo�lu 

1972-a: 11-25) olmak üzere üç gruba ayırmı�tır. 

 H. �brahim Delice “Kelime Öbekleri” (Delice 2003: 19) ba�lı�ı altında yaptı�ı 

gruplandırmada, kelimelerle yapılan gruplar içinde “Eksiz �sim Tamlamasına” (Delice 

2003: 24)   yer vermi�, açıklamalarında ise V. Hatibo�lu’nun “takısız isim tamlaması” 

na benzer örnekler kullanmı�tır. Eklerle yapılan gruplar içinde ise “Belirtili, Belirtisiz 

ve Zincirleme �sim Tamlamaları” na  (Delice 2003: 38) yer vermi�tir. 

 K. Bilgegil ise isim tamlamasını “Basit ve Zincirleme �sim Tamlaması” 

(Bilgegil 1984: 116-127) ba�lıklarında toplamı�tır. �sim tamlamasını “Birden çok isim, 

iyelik (=aitlik), tahsis, tür, cins vb. özellik ifade etmek üzere bir araya gelmesinden hâsıl 

olan birle�ik sözler” (Bilgegil 1984: 116) �eklinde tarif etmi�tir. 

 Banguo�lu, “Adtakımları” (Banguo�lu 1990: 498) ba�lı�ında, “Belirtili, 

Belirtisiz ve Zincirleme Adtakımları” na (Banguo�lu 1990: 498-499) örnekler vermi�tir. 

 L. Karahan, isim tamlamasını “�yelik ekli bir isim unsurunun, iyeli�in i�aret 

etti�i bir ba�ka isim unsuruyla kurdu�u kelime grubu” (Karahan 2005: 42) �eklinde 

tanımlayıp “belirtili ve belirtisiz” olmak üzere iki isim tamlamasına yer vermi�tir. 

Tamlayanı �ahıs zamiri olan grupları da isim tamlaması olarak benimsemi�tir. 

 Altan Akda�, “Türk Dilinin Tamlama Sistemi” adlı makalesinde “Basit, 

Zincirleme ve Geni�letilmi� Tamlama” (Akda� 1998: 301-304) ba�lıklarını kullanmı�tır. 
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 Bu bilgileri esas alarak diyebiliriz ki, isim tamlaması en az iki isim unsurundan 

meydana gelir ve bu unsurlar ya eksiz veya  iyelik sistemi ile birbirine ba�lanır. Bu 

unsurlardan birinci unsura tamlayan, ikinci unsura tamlanan denmektedir. 

 Türkçenin yapısına uygun olarak yardımcı unsur (tamlayan) önce, temel unsur 

(tamlanan) sonra gelir. �sim tamlaması içindeki isim unsurları, aitlik, tür, sınıflandırma, 

içinde bulunma, bir nesnenin parçası olma veya yapılı� maddesini belirtme gibi anlam 

ilgileri çerçevesinde birbirlerine ba�lanmaktadır. 

 �sim tamlamasını olu�turan unsurların sayısını, birbirlerine ba�lanı� �ekillerini 

ve tamlamayı olu�tururken kurdukları anlam ilgilerini dikkate alarak isim tamlamalarını 

�öyle sınıflandırabiliriz: 

1. Belirtili �sim Tamlaması 

2. Belirtisiz �sim Tamlaması 

3. Zincirleme (Geni�letilmi�) �sim Tamlaması 

4. Takısız �sim Tamlaması 

1.1.1. Belirtili �sim Tamlaması 

Belirtili isim tamlaması, tamlayan unsurun ilgi hâli ekini, tamlanan unsurun da 

iyelik ekini almasıyla olu�turulur. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan 

arasında ekle sa�lanan geçici bir ili�ki kurulur. Belirtili isim tamlamasında tamlayan 

belirli bir nesneyi göstererek belirtme görevini üstlenir. 

1- Belirtili isim tamlaması: �sim unsuru + �lgi hâli eki + �sim unsuru + �yelik eki 

teyzemin (tyn) zevcesidir (tn) - (339-23)  

i�in do�rusu - (299-1) 

yaramazlıkların eleba�ısı - (17-18). Burada tamlanan unsurda iki iyelik eki üst 

üste gelmi� ve ek yı�ılması olmu�tur. 

2- Belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan unsur birer kelime grubu 

olabilir.  

   Memleketin(tyn) örf ve adedi, ırz ve namusu(tn)-(390-15) 

                                            ba�.grb. 
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ruhunun (tyn) inceli�i ve kibarlı�ını (tn)- (220-12) 
                       ba�.grb. 
           Kaymakam Bey’in (tyn) ni�anlısı (tn) – (88-16) 
      unv. grb.              

          üçüncü / gecenin (tyn)  sabahıydı (tn) – (392-14         
       sf. tm. 

          incelmi� /göz kapaklarının (tyn) arasında (tn) - (379-1   
  sf. tm. 

dalgın /gözlerin (tyn) baskısından (tn) – (353-24) 
                      sf. tm. 

          çocuklu�umun (tyn) mesud / günleri (tn) – (250-17)                             
                                          sf  tm.    
            
 e�lencenin (tyn) en co�kun bir /zamanında (tn) – (47-23)                             
                                                       sf. tm 
                          
 dünyanın (tyn) en temiz en iyi iki /dostu (tn) – (389-9)                             
                                                    sf tm.  

    ayrıldı�ımın (tyn) yirmi dokuzuncu gecesiydi (tn) – (107-11)  
                                                           sf. tm.                    

eczane odasındaki / bir / koltu�un (tyn) içinde (tn) (350-22) 
sf             sf. tm.    

                                            
•••• Her iki unsuru da kelime grubu olan belirtili isim tamlamaları bulunmaktadır.  

            Manastırlı / hanımın (tyn) arsız / muhabbetli (tn) – (152-6)  
                    sf. tm.                              sf. tm.                    
 
 bunca/ gecenin (tyn) bunca /sabahında (tn) – (361-22)  
                    sf. tm.                         sf. tm.                    

             
 Re�it Bey’in (tyn) Kar�ıyaka’daki / kö�kü (tn) – (330-7)  
            unv. grb.                              sf. tm.                                  
      Bahçenin nihayetindeki / çiftli�in (tyn) ortasında (tn) – (94-22)  

               sf                               is. tm                       
     sf. tm.           
 
        3- Belirtili isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan unsur birden fazla olarak 
kar�ımıza çıkamaktadır.  

sefaletin, acının (tyn) türlü �ekilleri (tn) - (398-23)  

           diplomanın (tyn) ötesine, berisine (tn)  - (122-6)             
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4-  Belirtili isim tamlamasının unsurları arasına ba�ka unsurlar girmektedir. 

 Arabacının (tyn) bekleme�e vakti (tn) yoktu (157-10) araya isim-fiil almı�. 

Güzide Hanım’ın (tyn) süt verme�e, çocuklarla u�ra�ma�a kudreti (tn) yoktu(13-6) 

 burasının (tyn) bu aylarda sıcak olması (tn)(49-10) 

      5- Çalıku�u romanında, unsurları Farsça tamlama olup, ilgi hâli ve iyelik ekleri 

kullanılarak Türkçe isim tamlaması �eklinde kullanılan belirtili isim tamlaması 

mevcuttur. 

           Bir kalb-i hassanın (tyn) melal-ı medfununda (tn) – (252-3) 

           Memalik-i irfanın(ty) ana hatları(yn)(230-11) 

       6- Belirtili isim tamlamasında bazen ilgi hâli yerine -den / -den ayrılma hâli ekinin 

kullanıldı�ını görmekteyiz. 

  annesinin elmaslarından biri (225-19) 

 �u pencerelerinden birini (159-20) 

 Kalfa Hanımlardan biri (322-7) 

            bu son sevdalardan bazıları (400-12) 

 Çalıku�u romanında unsurları yer de�i�tirmi� belirtili isim tamlaması mevcut 

de�ildir. 

1.1.2. Belirtisiz �sim Tamlaması 

 Tamlayan unsurun ilgi hâli eki almadı�ı, tamlanan unsurun ise iyelik eki aldı�ı 

isim tamlamasıdır. Belirtisiz isim tamlamasının iki unsuru arasında daimi bir ili�ki 

mevcuttur. Bu nedenle belirtisiz isim tamlamasında araya ba�ka unsurlar giremez. Hatta 

bu sıkı anlam ili�kisine dayalı olarak birçok birle�ik kelime belirtisiz isim tamlaması 

�eklinde yapılmı�tır. 

 Tamlayan unsuru + Tamlanan unsuru + �yelik eki = Belirtisiz �sim Tamlaması. 
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       1- Belirtisiz isim tamlamasını olu�turan unsurlar çe�itli anlam ili�kileriyle 

tamlama olu�turmu�tur. 

  Meslek ismi:    piyano (tyn) muallimesi (tn) (3-2) 

      hasta/ bakıcılı�ı (350-10) 

  Nesne ismi:      resim (tyn) çerçevesi (tn) (140-23) 

      arı / kovanı  (117-3) 

      lal / kırmızısı  (385-13) 

  Mensubiyet:     Avrupa / hayatı  (77-23) 

  Yer ismi:         Harbiye / Mektebi  (221-8) 

      �stanbul / Rü�tiyesi  (122-13) 

  Zaman kavramı:   yaz / mevsimi  (47-6) 

           Ayrılmak/ gününde  (7-8) 

Çe�itli kavram isimleri:  yol / hikâyesi  (129-10) 

           gülmek / sırası (36-20) 

           çocuk / gülü�ü  (35-21) 

            çorap / örmesi  (115-1) 

       parçalanmak/ pahasına  (60-12) 

           2- Belirtisiz isim tamlamalarında tamlayan unsur bir kelime grubu olabilir. 

                                  i�ret ve sefalet (tyn) alemi(tn)-(325-4) 
                                       ba�. grb. 
 
                                  co�rafya ve resim (tyn) dersanesi(tn)-(128-18) 
                                           ba�. grb. 

 �u belirtisiz isim tamlamasında tamlayan unsurun birden fazla oldu�unu 

görmekteyiz. 

Analık, babalık / vazifesi  (305-3) 
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         3- Romanda, tamlayan veya tamlanan unsurdan biri isim-fiil grubu olan 

belirtisiz isim tamlaması çok kullanılmı�tır.  

         �ehre inmek (tyn) / arzusu (tn) (41-13) 

           �ehre inmek: isim fiil grubu 

         o vakayı yazmak (tyn) / kuvvetini (tn) (371-11) 

    o vakayı yazmak: isim fiil grubu 

         hizmet etmek (tyn) / emeli (tn) (349-11) 

    hizmet etmek: isim fiil grubu 

          

     4- Belirtisiz isim tamlamasında tamlayan unsur kalıpla�mı� bir ifade olarak 

kar�ımıza çıkmaktadır. 

      “Ne oldum” (tyn) delileri (tn) (288-25) 

                   Kılıcını çekerek “Hazır ol”(tyn) kumandası(tn) vermesini bekliyor(287-19) 

     5- Belirtili isim tamlamasında oldu�u gibi, belirtisiz isim tamlamasında da 

tamlayan veya tamlanan  unsurun  Farsça tamlama �eklinde oldu�u görülmektedir. 

 divan-ı harp (tyn) kar�ısına (325-82) 

      Makam-ı Nezaret (tyn) levhası (117-16) 

     Köy Heyet-i �htiyariyesi(229-7) 

1.1.3. Geni�letilmi� (Zincirleme) �sim Tamlaması 

Belirtili ve belirtisiz isim tamlamasında iki isim unsuru birbirine 

ba�lanmaktadır. Bazen bu durum geni�leyerek üçüncü bir isim unsuru iyelik ekiyle bu 

tamlamaya ba�lanmaktadır. �sim tamlamaları bu �ekilde geni�ledi�inden bu tür 

tamlamaları, bazı dilcilerin isimlendirme ve gruplarını da dikkate alarak geni�letilmi� 

(zincirleme) isim tamlaması ba�lı�ı altında ele aldık. 
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1-  Geni�letilmi� isim tamlamasının tamlayanı belirtili, belirtisiz veya takısız 

isim tamlaması olabilir. 

gecenin sessizli�i/içinde (150-19) 

teneffüs bahçesinin /parmaklıkları arasında (4-16) 

Çalıku�u’nun çıkıvermesi/ ihtimali (105-1) 

gönül yaraları/masalı (105-1) 

resim dersanesinin/ önünden (9/8) 

ta� köprünün /kenarında (50-18) 

ka�ıt fenerlerin/ mumu (266-18) 

         2- Geni�letilmi� isim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan unsurlar birer 

kelime grubu olabilir. 

kimsesiz kızların kalbi üstüne (329-22) 
         sf. tm. 

 

 
yüksek pencerelerin / tahta kepenkleri (159-4) 
            sf. tm.                  tkz.is. tm 

 
        Çeçen arabasının / ince yanık sesli çıngırakları (307-4)                         
                                           sf. tm. 

 
siyah  mektep önlü�ünün / kayı� kemeri (38-1) 

          sf. tm.                         tkz.is. tm 
 

 
     3- �u örnekte tamlamayı olu�turan unsurlardan birinin ortak kullanıldı�ı 

görülmektedir. 

Ayın (tyn) on be�i (tn) karanlıksa on be�i (tn) aydınlıktır… (128-13) 

1.1.4. Takısız �sim Tamlaması 

 Takısız isim tamlamasını, dilcilerin bir kısmının ele aldı�ını görmekteyiz. V. 

Hatibo�lu isim tamlamaları ile ilgili yaptı�ı gruplandırmada bu tamlamayı “Takısız Ad 
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Tamlaması” olarak ayrı bir ba�lıkta ele almı� ve “iki adın tamlayan eki ve tamlanan eki 

almadan anlam bakımından birbirine ba�lanması” (Hatibo�lu 1972-a:18) �eklinde 

tanımlamaktadır. Hatibo�lu bu konuyla ilgili bir makalesinde ise bu tamlananın eski 

Türkçede kullanıldı�ını belirterek �u açıklayıcı bilgiyi vermektedir. “Yer adlarından 

ba�ka isim birliklerinde tayin edilmesi istenen ismin hangi maddeden yapıldı�ını 

gösteren terkipler Orhun Yazıtlarından beri eksiz olarak kullanılmaktadır. Demir kapı 

gibi”  (Hatibo�lu 1967: 50-56). Yine aynı makalenin devamında takısız isim tamlaması 

için, ta�-köprü, altın-bilezik, naylon-çorap örnekleri vermektedir. Sınıflandırmalarında   

“ demir kapı, fildi�i tarak, inci di�”(K. Bilgegil 1984:116) ve “demir kapı, cam bardak, 

me�in kemer” (H. �brahim Delice 2003:24) örneklerini kullanarak takısız isim 

tamlamalarına yer vermi�lerdir. 

             Sonuçta isim tamlamalarında gruplandırma yapılırken isim unsurlarının sadece 

�ekil bakımından de�il, anlam ilgisi bakımından da birbirine ba�landı�ını dü�ünerek bir 

nesnenin neden yapıldı�ını gösteren tamlamaları Takısız �sim Tamlaması ba�lı�ı 

altında ele almanın uygun olaca�ı kanaatindeyiz. 

 1- Takısız isim tamlamasında birinci unsur ikinci unsurun neden yapıldı�ımı 

belirtir. 

  demir (tyn) parmaklık (tn) (141-4) 

  mermer / kaideler  (140-16) 

  ta� / merdiveni  (141-4) 

  demir / karyolada  (105-10) 

  teneke / lamba  (159-7) 

  demir / bir pençe (tn) (1313-23) 

2- Çalıku�u romanında takısız isim tamlamalarının daha çok ba�ka grupların 

içinde birer unsur olarak kullanıldı�ını görmekteyiz. 

bir demir karyolanın / içinde (273-24) 

bir demir karyola: Geni�letilmi� isim tamlamasının bir unsuru. 

kocaman me�in kunduraların / at nalı �eklinde süslü tabanları (240-10) 

kocaman me�in kunduralar: Geni�letilmi� isim tamlamasının bir unsuru. 
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altın gözlüklerini/ takarak (292-4) 

altın gözlükler: Zarf-fiil grubu içinde kullanılmı�tır. 

   1.1.5. �sim Tamlamalarının Cümle içindeki Görevleri 

        Dört ba�lık altında inceledi�imiz bu isim tamlamalarından belirtili, belirtisiz 

ve zincirleme isim tamlamaları  müstakil bir kelime grubu olarak cümle içinde, 

yüklem, özne, yer tamlayıcısı, nesne ve zarf tümleci görevlerinde kullanılmı�tır. 

Burada her bir isim tamlamasına birkaç örnek vermekle yetinece�iz. 

 Bu gece Kozyata�ı’ndaki kö�kten ayrıldı�ımın tam yirmi dokuzuncu gecesiydi  
(107–11)                                                                                     y 

               Bir haftadan beri Alacakaya çiftli�indeyim(384-15)                                      
               y 

 O hareketi yüz karası olanlar yapar (107-11)  
                             ö 
       Ka�ıt fenerlerin mumu artık tükeniyordu(266-18)  

                           ö    
              Kula�ımda, Çeçen arabasının o ince yanık sesli çıngırakları  a�lıyordu(307-4)                        

      ö 
 Size Anadolu ikramı yaparım (417-5)  
                       n 
       Munise yüzü gibi ruhunun inceli�ini ve kibarlı�ını da bu talihsiz anneden 

almı�tı.(220-13)                             n 
  
 Merkez Rü�tiye’sinde açık bulunan bir co�rafya ve resim dersine tayin edilmi� 
                                           yt.  

 bulunuyorum(128-8)  

 Diplomanın ötesine berisine bakıyor… (122-6) 

                      yt. 
      Müslüman karısına kara giymek yakı�maz(247-4) 
       yt 

Gecenin sessizli�i içinde çocuk feryatları, bo�uk hırıltılar, sille tekme 
                     zt 

gürültülerine karı�ıyordu.(150-19) 
  
 Tenha ak�am üstleri mektepten dönerken Munise ile oraya u�ruyoruz (282-19) 
                         zt.   
Gecenin sessizli�i içinde, çocuk feryadları, bo�uk hırıltıları, sille tekme  
  zt     ö        yt 

gürültülerine karı�ıyordu.(150-19)        
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• Takısız isim tamlamaları ise cümle içinde daha çok ba�ka kelime gruplarının 

içinde yer alarak kar�ımıza çıkmaktadır. 

     Muallimenin odasında kocaman bir çini soba yanıyordu.(247-6): Sıfat 
tamlaması içinde                                           ö   

        Yıkık bir ta� köprünün kenarında oturdu(50-18):Sıfat tamlaması içinde          
               yt 

 Odanın kö�esinde, dolap vazifesi gören eski bir ocaktan bir teneke lamba 
        n 
çıkardı(159-6): Sıfat tamlaması içinde 

Mektepte, heykellerin mermer kaidelerine kur�un kalemle yaptı�ım resimler için ne  
       zt 
kadar azarlar i�itmi�tim(140-15) 

          

1.2. �YEL�K GRUBU 

 �yelik grubu da isim tamlaması gibi kurulur. Fakat iyelik grubunda tamlayan 

unsur �ahıs zamiri olup sürekli ilgi hâli ekini, tamlanan unsur ise iyelik ekini alır. �sim 

tamlamalarında tamlayan unsur her türlü isim ve isim unsuru olabilece�i halde iyelik 

grubunda sadece �ahıs zamirleri olur. Kısaca iyelik eklerine ba�lı olarak tamlayan 

unsuru �ahıs zamiri ile kurulan gruplara iyelik grubu denir.  �yelik grupları cümle içinde 

isim gibi kullanılırlar. 

 Her halde benim muallimli�imden daha rahat, daha karlı i� olacak.  (330-17) 

 Ku�adası ne güzel isim, benim adam (342-12) 

 Ben bu evden kıymetli bir �ey alıp götürecektim: Senin sevgin, senin hayalin 

(108-23) 

 Sen do�rudan do�ruya onun a�abeyisi sayılırsın. (411-4) � Tamlananı iki iyelik 

almı�tır. Ek yı�ılması olmu�tur. 

 Sizin lambanızı gördük(110-17) 
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• �yelik gruplarında birinci unsur hiçbir kelime veya kelime grubu ile 

ili�kilendirilemezken, ikinci unsur isim unsuru oldu�undan di�er kelimelerle ili�ki 

kurmaktadır.  

     Genelde iyelik grubunun ikinci unsuru sıfat unsuru ile tamamlanmakta ya da 

iyelik grubunda iki unsur arasına ba�ka kelimeler girmektedir. 

benim az buçuk servetim (396-23)  
     sf.          is. 

benim uykuya benzeyen dalgınlıklarım (379-13)  
        sf.  is. 

benim samimi bir ahbabım (385-16)  
               sf.              is. 

senin bu diploman (125-1) 
           sf.      is. 

onun bazı ufak tefek tereddütleri (66-18)  
            sf.                  is. 

onun eski bir arkada�ı (112-13)  
sf.           is. 

onun da ba�ımın üstünde yeri var. (330-22): �yelik grubu arasına ba�ka bir isim 
                         blt. is.tm.                                  tamlaması almı�.  

onun sadece kalbi de�il izzet-i nefsi de yaralanmı�tı (406-12): Araya ba�ka  
                  ba�.grb.                                                                      kelimeler girmi�. 
                                               

• �yelik grupları ba�ka unsurlarla birle�erek oların bir unsuru olabilirler. 

senin ni�anlın olmak / hissini (361-22) 
      iye. grb.             

           is.f. grb. 

 
bizim de bir kalbimiz oldu�unu (300-5) sıfat fiil grubunun bir unsuru olmu�tur. 
         sf. tm        

             sf.f. grb. 

• �yelik grupları cümlenin özne, yüklem, nesne ve yer tamlayıcımsı olarak 

kullanılmı�tır. 

O, benim velinimetimdir (138-18) 
                      y    
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Kamuran, benim en büyük dü�manımsın (115-21)  
            y 
Benim az buçuk servetim ikimize de yeter (396-23) 
         ö 

Senin adın ne? (100-24)  
        ö 

Senin karnın aç olmalı (100-13)  
             ö 

Pür ate�im açtırma benim a�zımı zinhar (428-20)  
       n 
Sizin lambanızı gördük (110-17)  
           n 

Benim ü�enmemden korkmu� (350-24) 
                      yt. 

 
 
1.3. SIFAT TAMLAMASI 

 
 Sıfat tamlaması,  bir sıfat unsuru ile bir isim unsurundan meydana gelen kelime 

grubudur. Sıfat tamlamasında sıfat yardımcı, isim ise asıl unsurdur. Sıfat unsuru isim 

unsurunu bir yönüyle niteler veya belirtir. Sıfat tamlamasında, sıfat her zaman ismin 

önünde bulunur ve yer de�i�tirmesi ise söz konusu olamaz. �ki unsur da grupla�mayı 

sa�layan herhangi bir ek almazlar ve sıfat daima teklik halde bulunur. 

 En basit �ekliyle bir sıfat tamlaması bir sıfat ve bir isimden olu�aca�ı gibi, grubu 

olu�turan her iki unsur da geni� bir kelime grubu olabilir. Sıfat tamlamaları birer isim 

unsuru olup cümle içinde di�er isim unsurları gibi görev alırlar. 

 Sıfat tamlaması: Sıfat unsuru + isim unsuru �eklinde kurulur.  

•••• Çalıku�u romanında niteleme ve belirtme sıfatlarıyla yapılan tamlamaların 

hepsine örnek olabilecek kullanımlar mevcuttur. 

 Belirtme sıfatları ile yapılanlar: 

              Bu çar�afta garip hassalar var(4-10)  

 O sene, onlar da o nispette kuvvetli baharlar açtı (6-20) 
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 Bir gün servinin tepesine ku�lara tahta ve bez parçalarıyla yuva kurma�a çıkar 
(21-9) 
 Yedi sene güne� aydınlı�ı görmeden çile doldurmu� (162-2) 

 Birinci defasında Masör Terez seni ça�ırıyor diye kapıcıyı aldattım (10-23) 

 Sene içinde birer iki�er ay izin ile üç defa memleketine gitmi� (78-2) 

 Birkaç saat içinde vakayı duymayan kalmamı� (139-3) 

 Öbür ak�am ihtimal ki bu vaziyette evde bunu sana soracak (83-11) 

 Bir alay çocu�um olacak (114-23) 

 Yarım saat evvel Düldül’e binerek bilmem hangi köye gitmi�? (368-18) 

              Bugünkü gurbet komedyasının son perdesini yukarıdaki salonda oynadık (299-

24) 

•••• Çalıku�u romanında “birçok”  belirsizlik sıfatının isimlerin çokluk �ekilleriyle 

kullanıldı�ını da görmekteyiz. Bu kullanım günümüz Türkiye Türkçesinde pek tercih 

edilmemektedir. 

            Odanın yarım aydınlı�ında birçok /gözlerin bana baktı�ını hissediyordum (317-2    
                                                           sf            is.                                                                                                           
 
                     Manastırlı Beyler’den birçok / kimseler (133-3) 
                                                            sf.         is. 
 
 

•••• Yine “bir, birkaç, bazı”  kelimelerinin, bazı sıfat tamlamalarında �ekil ve anlam 

bakımından günümüz Türkiye Türkçesinden farklı kullanıldı�ını görmekteyiz. 

 

 Bir parça / kolonya diye fısıldıyordu (376-7) . 
                  sf                is. 
 

            Küçük bir kuma� parçası, birkaç / para ile memnun oluyor (282-6)   
                                                         sf           is. 
 
 Eve bazı / yeni e�ya satın almak için  be� gün evvel �zmir’e gitti (399-7)   
                       sf.         is.  
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•••• �nceledi�imiz eserde “bir” kelimesi sayı veya belirsizlik sıfatı olarak oldukça 

fazla kullanılmı�tır. Burada birkaç örnek vermekle yetinece�iz. 

 

 Kö�e ba�ında kötürüm bir/ dilenci oturuyor. (277-4) 

 Dokuma bir/ çar�afa bürünmü�. (133-21) 

 Onların ba�ka bir/ yoldan dönme ihtimalini dü�ündü. (50-22) 

 Kar�ıdaki koyu ye�il tepeler soluk, yanık bir/ renk ba�ladı(263-5) 

 Fakat zevcesinin vefatı onu bir/ ikinci ayrılı�a katlanmak mecburiyetinde 

bırakmı�(17-14) 

 Bir gün önünde misafir bekleyen bo� bir/ arabaya atlamı� (21-9) 

 Niteleme (Vasıflandırma) sıfatlarıyla yapılanlar:  

•••• Çalıku�u romanında a�ır tasvirlere yer verilmedi�inden tanıtılacak ki�i ve yerler 

sırası geldi�inde kısa ve belirgin �ekilde sıfatlarla tasvir edilmektedir. Buna ba�lı olarak 

niteleme sıfatlarının belirgin bir �ekilde kullanıldı�ı çok zaman da niteleme sıfatlarının 

belirtme sıfatları ile bir arada kullanıldı�ı görülmektedir.  

             Müdür, siyah sakallı, yer yer çiçek bozu�undan yanmı�, kocaman kalın karınlı, 

kalın ka�lı, gayet esmer bir/ adamdı(118-15) 

           Huriye Hanım, kırk be� ya�larında, kara gözlü, hırçın tavırlı, ufak tefek bir 

/kadındı(135-20) 

        Ben bu dersleri bu,” Saliha, akile, zahide, abide/ hatunca�ıza” bırakmalı, kendim 

ba�ka i�lerle me�gul olmalı inmi�im(158-1) 

          Duvarları mavi ku�lu beyaz bir ka�ıtla kaplı mini minicik bir /otel odası…(100-1) 

         Bu bitmez tükenmez / yolculuklarda, yüksek/ da�ların sert/ havasına, çöllerin 

ate�lerine dayanacak/ vücudu yoktu(12-5)  

         Bu programsız, akılsız, hafif /  mahluklar hepimizden iyi e�leniyorlar(5-10) 
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 simsiyah di�leri (101-24) 

 girintili, çıkıntılı sofa (117-2) 

 yılankavi yollarda (258-3) 

 sevgili muallimem (5-5) 

 zavallı Çalıku�u (11-22) 

 yarı kapalı gözler (261-16) 

 dokuma bir çar�af (132-21) 

 kadınlı erkekli bir takım kimseler (118-1) 

 kırk yıllık iki dost (348-16) 

 sekiz on ki�ilik bir kafile (263-4) 

 bu küçük pembe çehrede (18-22) 

 iki kucak çiçek (383-8) 

 kırk gün kırk gecelik dü�ün (422-11) 

 bu küçük vah�i yaramaz kız (21-1) 

 siz ya�larında küçük bir hanım (26-7) 

 tıknaz, güler yüzlü ihtiyar bir masör (3-2) 

 sekiz dokuz ya�larında toparlak bir kız çocukla (8-8) 

 ma�rur, mesud, muhte�em bir hanım (89-4) 

 pek zayıf pek adi ruhlu bir kadın (90-4) 

  
•••• Bazı sıfat tamlamalarının -lı/-li yapım ekini alarak tekrar sıfat oldukları ve 

geni�letilmi� sıfat tamlaması te�kil ettikleri görülmektedir. Bu tür tamlamalarda bir sıfat 

tamlaması, bir isim unsurunun sıfatı olarak kullanılır. 

 parlak bıyıklı bir / zabit (153-23) 

  parlak bıyık: sf. tm. 

 sarı basma entarili, ye�il gözlü bir / kadın (10-20) 
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  sarı basma entarili: sf. tm. 

  ye�il göz: sf. tm. 

 üç odalı, mini mini bahçeli �irin bir / evce�iz (249-16) 

  üç oda: sf. tm. 

  mini mini bahçeli: sf. tm. 

 uzun boylu, yanık yüzlü, sert tavırlı bir / Türk zabiti (8-9) 

  uzun boy: sf. tm. 

  yanık yüz: sf. tm. 

  sert tavır: sf. tm. 

 çıplak ayaklı bir /çocu�a (156-19) 

                         çıplak ayak: sf. tm. 

 kara gözlü, hırçın tavırlı, ufak tefek bir / kadındı (135-20) 

  kara göz : sf. tm. 

  hırçın tavır: sf. tm. 

••••  �sim unsuru bir kelime grubu olan sıfat tamlaması, sıfat unsuru kelime grubu 

olan sıfat tamlamalarına oranla daha az kullanılmı�tır. 

 derin bir / korku ve tela� (21-14) 

 tepelerindeki / dalları ve yaprakları (282-22) 

              gizli/ gönül macerası(45-6) 

              tenha/ ak�am üstleri(282-21)  

••••  Çalıku�u romanında uzun tasvirler yapılmamı� ve ba�laçlar sık kullanılmamı�tır. 

Ki�i, yer ve olayların tasviri yeri geldikçe daha çok sıfatlar ve sıfat fiiller kullanılarak 

yapılmı�tır. Dolayısıyla sıfat tamlamasının tamlayan unsuru sıfat fiil grubu oldu�u 

durumlarda, isim unsurunun hareket niteli�i tasvir edilmi� olmaktadır. 

 pencereden giren / rüzgar (95-19) 

 açık seçik gezen / muallimelerden (116-18) 
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 kuruyası / dilim (123-18) 

 nasıl yendi�ini bilmedi�i / bir yeme�i (293-18) 

 ku� uçmaz kervan geçmez / bir yermi� (149-3) 

 söyleme�e utandı�ım / �ey (335-18) 

 denizden geni� yüzlü bir yol ile ayrılmı� / büyük bir bahçenin ortası (49-19) 

 suyu çekilmi� / de�irmen (47-10) 

 meraklı bir hokkabazı seyreden / köylüler (235-3) 

 hatırı sayılır / bir korku (19-4) 

 ho�una gidecek / yerler (306-1) 

 elinden i� gelecek/ adam (353-1) 

•••• Sıfat tamlamalarında unsurlardan biri veya her ikisi birer kelime grubu olabilir. 

Özellikle belirtisiz ve takısız isim tamlamaları bir sıfat unsuru ile tamlanarak sıfat 

tamlaması olarak kar�ımıza çıkmaktadır. 

       tenha / ak�am (tyn) üstleri (tn) (282-21) (�sim unsuru:bls is.tm) 
        sf.          bls.is.tm.              
 
       gizli  / gönül (tyn) macerası (tn) (45-6) (�sim unsuru:bls is.tm) 
        sf.             bls.is.tm.             
  

                                (Bu)  yetim / teyze (tyn) kızına (tn) (201-9) (�sim unsuru:bls is.tm) 
          sf.      sf.              bls.is.tm.       
 
     Teneffüs bahçesindeki / çitlembik (tyn) a�acında (tn) (23-8) (Sıfat  
                   bls.is.tm.                       bls.  is. tm  
 
Unsuru: bls.is. tm,�sim unsuru :                    

 
  nazik ve üstü örtülü / kelimelerle (293-11) (Sıfat unsuru: ba�. grb) 
       sf.                     is. 

 istida ile �ahadetname arasındaki / fark (19-17) (Sıfat unsuru: ba�. grb) 
   sf.     is.  
  
 çıtıdık  pıtıdık / fındık kurdu (327-10) (Sıfat unsuru:tkr.grb, �sim unsuru: is. tm) 
  sf.    is.tm. 
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 bir / demir karyolada (105-13) (�sim unsuru: is.tm) 
 sf.         is.tm.  
  
 denizden geni� yüzlü yol ile ayrılmı� / büyük bir bahçenin ortasında (49-19)  
     sf.        is. 
 (Sıfat unsuru: sf f. grb, �sim unsuru: sf. tm) 

 

�u belirtisiz isim tamlamasında ilk önce sadece tamlayan unsur sıfat almı� daha 

sonra isim tamlamasının tamamı bir sıfat alarak sıfat tamlaması olmu�tur.                  

         (hiç durmayan) kuru yaprak (tyn) / ya�muru (tn) (247-18) 
   sf.            sf.                            bls. is.tm.                        
                                                       

                                          sf. tm.                   

•••• Çalıku�u romanında kullanılan sıfat tamlamalarının bazılarında, bir sıfat 

unsurunun ba�ka bir sıfat tamlamasının sıfat veya isim unsuru olarak kullanılabildi�i 

görülmektedir. 

 bir / ikinci ayrılı�a (17-14) 
 sf.       is. 

 ikinci ayrılı�a: Sıfat tamlamasıdır. Bu sıfat tamlaması “bir” sıfatını almı�tır.  
     sf.      is. 
Bu sıfat tamlamasının yapısı bir ikinci / ayrılı�a �eklinde de�ildir. 
        sf            is. 
  
              iki / kocaman gün (80-21) 
 sf.        is. 
  
 da�ınık / birkaç parça e�ya (392-7) 
    sf.        is. 
  
 bu / güzel mayıs gününde (41-15) 
 sf.  is.  
  
 kırk yıllık / iki dost (348-16) 
       sf.            is. 
    
 iki / biçare insanımız (364-19) 
 sf.          is.  

• �yelik ekini alan kelimeler genel olarak sıfat olarak kullanılmazlar. Ancak bazen 

iyelik ekinin kalıpla�masıyla olu�an istisna sıfatlara rastlamaktayız. “�yelik ekini alan 

kelimeler, bir kavramı ba�ka bir kavrama �ahıs cinsinden ait oldu�unu gösterir. Bunlar 

daima tamlanan unsur durumundadırlar. Bu tamlanan unsurlar bazı istisnalar dı�ında 
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sıfat olarak kullanılmazlar.” (Karabörk 2004: 1573-1576) Bu istisnalar, bazı 

kalıpla�malarla -dık/-dik ve -acak/-ecek sıfat fiilleridir.(bk.sıfat fiil grubu) 

 çocuk canlısı bir kadın (13-9) 
                  sf.                  is. 

 çiçek mavisi göz (247-15) 
  sf.        is. 

 güzelim Fransızcasıyla (237-2) 
     sf.              is. 

 çiçek güzeli sarı gülünü (115-9) 
        sf.                  is. 

• Çalıku�u romanında  bazı kalıpla�mı� ifadelerden kurulmu� sıfat tamlamalarına 
da rastlamaktayız. 

 hastalar tepesi isminde / bir yer (383-11) 
  sf.            is. 

 ça�layanlar dedikleri bu / yerde (263-13) 
  sf.   is.  

••••   Sıfat tamlamaları cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılırlar. 

Cümlenin bütün ögelerini te�kil eder. 

 Bu Hatice Hanım iri yarı, kocaman yüzlü, biraz kamburu çıkmı� yetmi�lik  
          ö                            y 
bir / ihtiyardı. (158-9) (�sim, isim) 

Huriye Hanım, kırk be� ya�larında, kara gözlü, hırçın tavırlı, ufak tefek bir /  
        y 
kadındı. (135-20) (isim.) 

Bu tahtanın üstünde kadınlı erkekli /birtakım / insanlar oturuyordu. (118-1) 
(�sim,sıfat)  yt    ö 

                                                     
Hayrullah Bey, yanımızdaki / yatakta bir / askeri muayene ediyordu. 

     yt.         n 
(352-10) (�sim, Sıfat) 

Araba beyaz bir ta� binanın önünde durdu�u / zaman, kısa boylu, tıknaz,  
         zt.     ö 
beyaz önlüklü bir / ihtiyar, kapının üstündeki / lüks lambasını yaktı. ( Zarf, isim, isim,  
 ö    n 
isim) 

Bir gün servinin tepesine ku�lara tahta ve bez parçalarıyla yuva kurmaya  
   zt. 

çıkar. (21-9) (Zarf) 
 

          Bir ikinci defa/dır ki talebelerimin gelin oldu�unu görüyorum. (263-19)  (Zarf) 
   zt.  
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1.4. SIFAT F��L GRUBU 

Bir sıfat fiil ile ona ba�lı unsurların olu�turdu�u kelime grubudur.  

Bu grupta sıfat fiil sonda bulunur, ona ba�lanan unsurlar önce gelir. Sıfat fiil 

grupları fiile dayalı bir grup olup kendine ba�lı bazı unsurları bulundurmalarına ra�men 

ek-fiil almadı�ı müddetçe temel yargı bildirmez ve ba�ımsız bir cümle olamazlar. 

 Çalıku�u romanı nesir türü bir eser oldu�u için bu gruplarda, sıfat fiiller her 

zaman sonda, ona ba�lı unsurlar ise önde olacak �ekilde sıralanmı� ve unsurlar yer 

de�i�tirmemi�tir. Ayrıca bu sıfat fiiller kendilerine ba�lı bazı unsurları alabilirler. 

Ancak cümle içinde bu unsurlarla birlikte grup hâlinde tek bir cümle unsuru olarak 

görev yaparlar.  

          Çalıku�u romanında sıfat fiillerin“-an/-en, -maz/-mez, -ar/-er, -dık/-dik, -acak/-

ecek,  -mı�/-mi�” ekleriyle yapıldıkları görülmektedir.  

Bu küçük evi (n) bilenler (y) söylüyor, musiki müzesi gibiymi� (240-18) 

Albümün içinde gözlerime bakarak / gülümseyen foto�raf Kamuran’ın 

foto�rafıydı (339-18)  

            Bu kadar vah�i tabiatlı / olaca�ını nasıl tahmin edebilirdik? (318-6) 

…siyah çar�aflı kadının a�ır a�ır dü�üne dü�üne  / geçti�ini  gördü(3-2) 

Masa altından / topladı�ı ekmek kırıntılarını tabaktaki yemek artıklarıyla 

karı�tırarak küçük bir sepete doldurdu(10-1) 

Çocu�unu mesut etmek için elimden geleni/ esirgemeyece�imi, onu kendisine 

/gösterece�imi vaat ettim(196-21) 

Biraz evvel onu / be�endi�inizi, güzel buldu�unuzu söylediniz ya(301-4) 

Ku� / uçmaz, kervan / geçmez yermi� (149-3) 

Geldi�inden birkaç gece sonra Feride büyük annesine hatırı / sayılır bir korku 

geçirtti (19-4) 
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Bu yolcuyu beklemek için yolda toplanan teyzeler, ye�enler, a�la�arak etrafına / 

ü�ü�tükleri (vakit) (18-2) 

Aziz Bey’in evi denizden geni� yüzlü bir yol ile / ayrılmı� büyük bir bahçenin 
ortasında idi) (49-19)  
 
 

•••• Bazı sıfat fiil gruplarında tekrardan kaçınmak için sıfat fiil ortak kullanılmı�tır. 

… boynuna dolanan kolların, / (verdi�i) yüzüne yakla�ıp çekilen mor lekeli 

dudakların / verdi�i (45-8) 

    Bu adi �arkı parçasının ne güftesinde (a�lanacak / bir �ey) ne bestesinde 

a�lanacak / bir �ey yok (308-12) 

 

•••• Türkçede sıfat olarak kullanılan kelimeler istisnalar dı�ında çekim eki almazlar. 

“-dık/-dik ve -acak/-ecek” sıfat fiiller bir isim çekim eki olan  iyelik ekleriyle 

geni�letilerek sıfat görevinde kullanılabilirler. “�yelik ekini alan kelimeler, bir 

kavramın, ba�ka bir kavrama �ahıs cinsinden ait oldu�unu gösterir. Bunlar daima 

tamlanan unsur durumundadırlar. Tamlayanları ise sık sık dü�er ve bunların bir kısmı 

iyelik kalıpla�masına u�rar. Bu tamlanan unsurlar bazı istisnalar dı�ında sıfat olarak 

kullanılmazlar. Bu istisnalardan biri de -dık / -dik, -duk / -dük, ve –acak / -ecek 

ekleriyle yapılan sıfat-fiillerdir. Bu sıfat-fiillerin, sıfat olarak kullanı�ları çok sınırlı 

oldu�undan, iyelik ekleriyle kayna�arak kullanım sahasını geni�letirler.” (Karabörk 

2004 : 1573-1576) 

 
-dık / -dik, -duk / -dük, ekleriyle yapılan sıfat fiillerde: 

geçen sene talebeye / verdi�im (in�a vazifesi) (4-22) 

a�açlar ta�layarak ku� / kaldırdı�ım (günler) (140-17) 

bendeki yüz yumu�aklı�ının / verdi�i (ümit) (226-2) 

mektepten / çıktı�ınız (zaman) (4-23) 

demir parmaklı�ına kollarımızı / dayadı�ımız (vakit) (141-4) 
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-acak / -ecek ekleriyle yapılan sıfat fiillerde: 

Mamafih sizden ayrılaca�ıma biraz müteessir olaca�ım(5-16) 

ömrümde acısını / unutamayaca�ım (dakikalar) (126-16) 

ilk defa / giyece�i (çar�afın içinde) (4-6) 

memnun / olaca�ınız (bir karar) (393-8) 

•••• Sıfat fiil grupları cümle içinde yaygın olarak sıfat isim ve az da olsa zarf 
görevinde bulunulurlar. 

         …benim için herhalde iyi olmayan �eyler / fısılda�anlar yok de�ildi (245-14):isim 
                                                          ö                                         

 Seni tekrar evlendirme�i / dü�ündü�üm, bunun içindi Feride (397-15) isim 
                                     ö. 

 Bana birkaç sözle  etti�i/ iyilik do�rusu az �ey de�ildi (328-20) sıfat  
                                 ö 

 Yav Hocahanım, hediye  dedi�in    para edecek/ �ey olmamalı (154-6) isim, sıfat 
                                                  ö                    n 

 Munise daha bunları / anlayacak ya�ta de�ildi (332-4) sıfat  
                                                        y. 

 Sen, sevmek, sevilmek için / yaratılmı� bir mahluksun (358-12) sıfat 
                                                          y 

Günlerden beri  kaybetti�im/ ne�emi hemen hemen bulmu� gibiyim (99-12) sıfat 
                                   n 

 Bir �ey söylemek istedi�i fakat / cesaret edemedi�i anla�ılıyordu (124-2) isim 
ö 

Sevdanın hiçbir dul kadın ruhu ve vücudunu benim kadar / hırpaladı�ını  
                                                     n  

yıprattı�ını zannetmiyorum (405-3)  

Bendeniz, bu bestekar sanatına layık olacak bir eser vücuda / getirdi�ime kani  
                                                                                yt 
de�ilim (249-8) isim 

 Sizi / yaralayaca�ıma çok müteessirim (90-22) (zarf) 
                               zt 

         Bu garaz hissi bende do�du�u / vakit daha on iki ya�ında bile de�ildim (144-5) zarf 
                             zt.  
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1.5. �S�M F��L GRUBU 

Fiillerin isim �ekilleri ile onlara ba�lı olan unsurların olu�turdu�u kelime 

grubudur. Fiil ismi sonda bulunur ve kendisinden önce gelen unsurlarla birlikte isim fiil 

grubunu olu�turur. 

•••• �sim fiiller, fiillere getirilen  “-ma / -me, -mak / -mek ve -ı� /-i�” ekleri ile yapılır. 

Bunun önüne di�er unsurlar getirilerek grup kurulur. �sim fiil grubu nihayetinde fiile 

dayalı bir grup oldu�u için kendine ba�lı bazı unsurları alabilir. Ancak grubun ana 

unsuru olan isim fiiller ek- fiil olmadı�ı müddetçe temel yargı bildirmez ve yüklem 

olmaz. 

                 Daha kaynana(ö) / olmana(y) iki kocaman gün ister(81-12)  

Onun sesini (n) /dinlemek (y) söyleyen dudaklarını, gecenin içinde parlayan 

ela gözlerini (n) / görmek (y)  öyle bir zarafet ki… (412-9) 

••••  Çalıku�u romanında isim fiil yapan -mak / -mek eki ünlü ile ba�layan bir ek 

aldı�ında sonda bulunan sert ünsüz olan “k” nın yumu�ayarak “�” ye dönü�tü�ünü       

(-k- > -�-) dolayısı ile bu ekin belirgin olarak –ma�a / -me�e, -ma�ı / -me�i �eklinde 

kullanıldı�ı görülmektedir. 

 (B..)de onu bulma�a /gitti�im vakit ise i� i�ten geçmi�ti(407-2) 

 Ben muallimli�e tayin edildi�im günden beri hafiflik / etmeme�e yeminliyim 

(132-11) 

 Felaketi a�ır a�ır  / haber vermek, testereyle adam  / kesme�e benzer (391-6) 

Bana, izdivacın bir sözden ibaret oldu�unu  / söyleme�i bile faydasız gördü 

(452-2) 

Seni tekrar evlendirme�i dü�ündü�üm bunun içindi Feride(397-15) 

 -ma/-me ekiyle yapılan isim filler daha az kullanılmı�tır. 

Çocu�u yanımda  / barındırmama imkan yok (8-15) 

            Fakat geçen gün bir adamla  / görü�meniz, sonra da bu kadar kısmeti 

reddetmeniz nazar-ı dikkatimi celbetti (306-5) 
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            Feride’nin bütün kabahatlerini böyle fütursuzca  /itiraf etmesi (11-9) 

            Gözlerinde öyle bir pırıltı, öyle bir müstehzi / meydan okuyu�u vardı ki (62-24) 

Merkez Rü�tiyesi’nden istifa ederek hücra bir köye / gidi�in �üpheli bir firar 

imi� (390-1) 

Her  /geli�inde darılıp duruyor (49-14) 

•••• �sim fiil grubu cümle içinde isim görevi yapar. �sim çekim eklerini aldıkları için 

isimler gibi  yüklem, özne, nesne ve yer tamlayıcısı olarak rahatlıkla kullanılmaktadır.  

Halbuki derdin bu biçareyi parçalamak  de�il mi? (278-24) 
                                             y 

Bu küçük mahluku güldürmek yahud a�latmak kendi elindeydi (85-20) 
                                             ö 

Çalı�mak, bütün ruhuyla ba�kalarına vermek  ne güzel �ey (346-15) 
                                             ö 

Onba�ının bu saatte Ku�adası’ndan buraya gelmesi  mühim bir vaka idi (386-9) 
                                         ö     

Bana artık kimse faydasız Çalıku�u gözüyle bakma�a cesaret edemeyecekti 
                                                         yt                                              (128-20) 

Bir sı�ıntı gibi evlerinde kalma�a, merhametleri ile ya�ama�a ne a�ı�ım ne 
                                                                       yt                                     
muhtaç (94-10)      
 

Benimle gizli bir mücadeleye giri�me�i  bir meslek mecburiyeti bildi (294-4) 
                                              n                          

Muallimler onun her türlü kahrını çekme�i   vazife biliyorlar (288-17) 
                                                                       n 
 

1.6. ZARF F��L GRUBU 

Bir zarf fiil ile bu zarf fiile ba�lı unsurlardan olu�an kelime grubudur. Zarf fiil 

sonda bulunur ve ona ba�lı unsurlar önce gelir. 

•••• Bir zarf  fiil, fiillere “-a / -e, -alı / -eli, -arak / -erek,  -dıkca / -dikçe, -ınca / ince, 

-(i)ken, -madan / -meden, -(ı)p” ekleri getirerek yapılır. Bu zarf fiiller kendilerine ba�lı 

unsurlar alabilirler. Ancak grubun ana unsuru olan zarf fiil temel bir yargı ta�ımaz ve 

bütün grubun cümle içinde zarf tümleci vazifesi görmesini sa�lar. 
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Muharebe (ö) / ba�layalı(y) on be� gün oldu (347-5) 

Çalıku�u (ö) buraya (yt) / döneli (y) on gün olmu�tu (422-9) 

                  Kamuran’ın gizli gizli üzüldü�ünü (n) / gördükçe (y) Müjgan adeta seviniyor 

(416-5) 

     Bu ses (ö) kula�ıma (yt) / geldikçe (y) a�layacak gibi olurdum (413-11)  

    Bu son sözü (n) / i�itince (y)hayret ettim (186-14) 

               Kedi yavrusu alı�tırır gibi, saçlarını, çehresini (n) / ok�ayarak (y) uzun uzun 

yüzünü seyretti (18-21) 

•••• -arak/-erek zarf fil ekiyle yapılan grubun kar�ılıklı konu�malarda konu�ma 

cümlelerinden önce gelerek tarz bildirmek için kullanıldı�ı görülmektedir. 

             �htiyar Bey gülümsedi, hafifçe gülümseyerek: Böyle dikkatsizliklerin 

yeti�mi� bir küçük hanıma zararı dokunaca�ını bilmiyor musun?(26-15) 

              Fazla belli etmemek için diplomanın ötesine berisine bakıyor, elinde evirip 

çevirerek:  “Güzel…Güzel” diyordu.(122-6) 

•  -a / -e ekini alan zarf fiiller günümüz Türkçesinde ikileme olarak 

kullanılmaktadır. 

… ba�ını omzuma dayıyor, hıçkıra hıçkıra a�lıyordu (440-16) 

•••• -madan / -meden: Olumsuzluk ifade eden zarf fiillerde kullanılır. 

               Bir buse gibi (zt) korkutup ürkütmeden (y) dudaklarından öpüyordu (376-1) 

          Tevbe olsun, Maarif Müdürüne  (yt) / sormadan (y) pasaportunu eline verdim 

(240-19) 

            … bir saate (zt) / kalmadan (y) bütün muamele bitmi�ti (147-21) 
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•••• -(ıp):Bazen ikileme oldu�u çok zaman da zarf fiil grubunun içinde kullanıldı�ı 

görülmektedir. 

behamehal bir kart verip (228-10) 

elinde evirip çevirerek (122-6) 

ne yapıp yapıp (61-4) 

••••  (i-) ken)-ken aslında i- fiilinin zarf fiilidir. Bugünkü Türkiye Türkçesi'nde 

zaman eki almı� fiillere ve isimlere gelerek zarf yapmaktadır.“Yalnız (i-)  fiilinin zarf-

fiil ekidir. Di�er fiillere getirilmedi�i gibi “i-” fiilinin de “i-ken” den ba�ka �ekli 

yoktur.”  (Ergin 1990: 327) 

Onlar (ö) / çocukken (y) �en, yaramaz, kayıtsız oluyor (6-12) 

Yara (ö) / sıcak iken (y) acısını duymaz insan (104-8) 

i-ken zarf-fiili çekimli fiillerle kullanılarak onlara ba�lı unsurlarla zarf-fiil 

grubunu olu�turmu�tur. Çalıku�u romanında daha çok geni� zaman ile kullanıldı�ı 

görülmektedir. 

 Bir resim dershanesinin önünden (yt) /geçerken(y) içerde büyük bir gürültü 

i�itmi�ti. (9-8) 

 Feride (ö) bu sözleri (n) /söylerken (y) yava� yava� eski cesaretini, ne�esini 

bulma�a ba�lamı� (89-17) 

 

•••• “-r…maz, -dı…mı, -casına/-cesine  kalıplarıyla kurulan gruplarda birer zarf-fiil 

grubudur” (Karahan 2005: 58) 

Çalıku�u (ö) müdür ile (zt) / göz göze gelir gelmez(y), sıranın üstüne atlamı�. (9-

14) 

Çocuklar (ö) kitaplarını (n) açar açmaz (y) dik bir sesle ba�ıra ba�ıra okuma�a 

ba�lıyorlar (169-8) 
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Burada (yt) kar (ö) bir kere (zt) / ya�dı mı (y) mayısa kadar kalkmazmı� (189-

24) 

Bana (yt) gizli bir �ey (n) söylediniz mi (y) içimde durmuyor, söyleyiveriyorum 

(29-15) 

Gözle (zt) görülürcesine (y) eriyip gitme�e ba�ladı (272-9) 

Bir muallimenin a�larcasına ba�ırıp ça�ırdı�ı i�itiliyordu(9-10) 

Bugünkü programımın ö�leden sonraki kısmı geldim geleli çantamda duran 

defterime son altı ayın vakalarını yazmaktı (281-7) 

• Zarf-fiil grubu cümleye zaman, tarz, sebep ve kar�ıla�tırma anlamları katarak 

cümlenin zarf tümleci olur. 

              Bu çehredeki ciddiyeti gördükçe gülmeden kendimi alamıyorum (107-3) : 

Zaman anlamı katmı�. 

 

Acele acele çar�afımı giyerken kendi kendime gülüyordum (211-16) :Zaman 

anlamı katmı�. 

 

 Orda tutmak istemeyerek bir ihtiyar kadının kulübesine göndermi�ler (221-13) 

sebep anlamı katmı�. 

 Yarım saate kadar kah pencereden teneffüs pencerelerini seyrederek, kah 

dı�arıdaki levhaların karı�ık yazılarını okuma�a çalı�arak onu bekledim (239-16):Tarz 

anlamı katmı�. 

 Dersler ba�layalı iki hafta oluyor (267-13) :Zaman anlamı katmı�. 

 

 �nsan ne kadar Çalıku�u olsa da on be� ya�ına girince bazı �eyleri anlar de�il 

mi Kamuran! (38-13) :Zaman anlamı katmı�. 

 

 Ne yapıp yapıp mutlaka mesud, hatta bahtiyar olmanın yolunu buluyorlar. (6-

14) tarz anlamı katmı�. 
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 Gecenin rutubeti iliklerime i�lemi� gibi titreyerek a�a�ı indim (323-1) tarz 

anlamı katmı�. 

 

 Hacı Kalfa beni görür görmez meyus bir vaziyetle kollarını kaldırdı. (138-11) 

Karanlıkta uzak bir ayak sesi i�ittikçe yüre�im titriyordu. (110-2) 

 

 �nsan bu dumanlı yamaçların rüzgarları içinde saçını ba�ını da�ıtarak, etekleri 

uçarak dola�madıkça, yalçın kayaların üstünde keçi yavruları gibi ko�up e�lenmedikçe 

neye yarar? (140-11):�art anlamı katmı�. 

 

 Ke�ke onları bana göstermeden ate�e atsaydın kızım (201-7) tarz anlamı 

katmı�. 

• Zarf fiil gruplarının içinde bulunan unsurlar birer kelime grubu olabilir. 

 parmaklarıyla tutup / kaldırarak (81-10) 
        zf..f. grb                               
   
 yanına alarak / konu�tu�unu / görünce (180-21) 
        zf.f. grb                                
                       sf.f. grb                            
     

 çocuk masalı / dinler gibi / gülümseyerek dinliyor (113-16) 
        is.tm                             
                       e. grb                             
  

 

1.7. TEKRAR GRUBU 

Aynı cinsten iki kelimenin bir nesneyi, bir niteli�i, bir hareketi kar�ılamak üzere 

arka arkaya getirilmesiyle meydana gelen kelime grubudur. Tekrarı meydana getiren iki 

kelime gruba e�it olarak katılır. 

•••• Türkçede hemen hemen her türlü kelime tekrar yapabilir. Ancak zamirler tekrara 

çok elveri�li de�ildir. Edatlardan da sadece ünlem edatlarıyla tekrar grubu 

yapılabilir. 
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••••   �ekil bakamından  

Aynen tekrarlar: Bir kelimenin aynen tekrar edilmesiyle yapılır. 

Burasını mini mini bir göl bir havuz hâline getirmi�ti (14-2) 

Unutulmu� bir dost mezarına yakla�ır gibi titreye titreye yanına gittim(250-13) 

Bu sıra sıra dizilmi� siyah ta�lara bakarken o eski masalı hatırladım(16-12) 

Vah vah siz de benim için meraklandınız dedim(138-3) 

E� Anlamlı veya Yakın Anlamlı Tekrarlar: Aynı anlamı ifade eden ya da 

anlamları birbirlerine yakın olan kelimelerin tekrarı ile yapılırlar. 

Hani bazı terk edilmi� lo� odalarda toz toprak içinde gülümsedikleri seçilen 

kadın resimleri vardır(112-19) 

 �rili ufaklı bütün talebeler kayalı�ın üstünde araba yoluna kadar beni 

selametleme�e gelmi�ler(223-14) 

Maarif Nazırı’nın açık seçik gezen muallimlerden ho�lanmadı�ını i�itiyordum 

(116-18) 

Ay bu ne çıtıdık pıtıdık fındık kurdu böyle ?(327-10) 

 Bir muallimenin a�larcasına ba�ırıp ça�ırdı�ı i�itiliyordu (9-10) 

Kılı�ım kıyafetim bir �eye benzese neyse (280-12) 

Zıt Anlamlı Tekrarlar: Anlam bakımından birlerinin zıttı olan kelimelerle 

yapılır. Burada grubu olu�turan kelimeler birbirinin zıt anlamını de�il, birlikte bir anlam 

ifade ederler.            

Çalıku�u müdür ile göz göze gelir gelmez sıranın üstüne atlamı� (9-4) 

Fakat gel git tam bir ay sürüklendi (124-23) 

Araba ini�li çıkı�lı da� yollarına girmi�ti (154-9) 
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�laveli Tekrarlar: Tekrarı yapılacak kelimenin ba�ına “m” harfi getirilerek 

yapılır. �kinci kelime tek ba�ına bir anlam ifade etmez. 

Ölür mölür de ba�ımız derde girer, dedi (152-15) 

 

•••• Tekrar grupları cümle içinde anlamı kuvvetlendirir, nesne ve harekete çokluk ve 

süreklilik anlamı kazandırır. 

Ev ev,  köy köy onu gezdirip dola�tırdı (54-9) : Çokluk 

Burasını mini mini bir gül, gizli bir havuz hâline getirmi�ti (54-2) : 

Kuvvetlendirme 

… dane dane söyleme�e ba�ladı (144-17) : Süreklilik 

A�laya a�laya kendimi kollarına atıp her �eyi anlatacaktım (108-2) : Süreklilik 

•••• Tekrar grupları cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevi yaparlar. 

… yemeden içmeden kesildi (23-11) : isim 

  Haydi odana çık da sana öte beri getirivereyim(132-6): isim 

  Toz toprak içinde belli belirsiz gülümsedikleri seçilen kadın resimleri vardı (112-

19) : �sim 

  Aman bu ne çıtıdık pıtıdık fındık kurdu böyle (327-10) : Sıfat 

   Araba ini�li çıkı�lı da� yollarına girememi�ti (154-9) : Sıfat 

   … yanakları gül gül olmu�tu (23-20) : Zarf 

  Karman a�acın altında buram buram ter döküyordu (34-14) : Zarf 

• Ünlemler de tekrar grubu olu�turup, cümle dı�ı unsur olarak bir cümleyle 

beraber kullanılırlar. 

Haydi haydi biraz daha… (61-17) : Ünlem 

     Vah vah siz de benim için meraklandınız, dedim(138-3) 
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           1.8. EDAT GRUBU 

 Bir isim unsuru ile bir son çekim edatından meydana gelen kelime grubudur. 

Son çekim edatları isim unsurlarının sonuna gelerek ismin hal ekleri gibi onlara, i�lerlik 

kazandırırlar. 

• Edat grubunda isim unsuru bir veya daha fazla kelimeden olu�abilir. Bu isim 

unsuru zamir veya isim olma durumuna veya ba�landı�ı edatın türüne göre ba�lı olarak 

çe�itli hâl eklerini alabilir. Edatlar ise grubun de�i�mez unsuru olarak kalır ve ek 

aldıkları çok az görülür. 

              Ke�ke o�luma senin gibisini bulsam(27-21) gibi. 

             Kısaca edat grubu; isim unsuru (�smin Hâl Eki) + Son çekim edatı �eklinde 

kurulur, hal ekleri ise her zaman kullanılmaz. Çalıku�u romanında edat gruplarını 

olu�turan son çekim edatları �unlardır: “ile, için, diye, evvel,  gibi, kadar, göre, dolayı, 

üzere, beri, sonra, kar�ı, do�ru, ba�ka, ra�men” 

•••• Edat grubunda her zaman isim unsuru önce, edat ise sonra gelir. 

Binba�ı izin çıkmasını beklemek için Beyrut’a inmi�ti (16-17) 

Feride’yi sepet gibi tepesinin üstüne oturtarak garip rakslar ederdi (16-1) 

Binba�ı hizmetçi diye onu evine aldı (15-12) 

Elindeki ince bastonuyla hafif hafif tahtalara vuruyordu (31-20) 

Biliyorum ki elimi öldürmek için güler yüzden, cesaretten ba�ka silah yok(164-22) 

Bir iki güne kadar Arnavutluk’a hareket edece�im (8-14) 

Buna ra�men sizi epeyce sevdim(5-18) 

bahçenin öte tarafına do�ru (437-9) 
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Doktorların tavsiye üzerine �sviçre’ye gitmi�ti (90-10) 

�htiyar Hanımefendi’ye yedi sene evvel  kızını gönderdi�i yoldan…(17-24) 

•••• Eksiz olarak yapılan edat grupları: “gibi, için, ile, diye, evvel, kadar” 

edatlarıyla kurulur. 

Feride’yi kendi çocu�u gibi sevmi�ti (8-22) 

Gizli bir zehri ne�ir eder gibi beni sarartıp solduruyordu(202-9) 

Pi�mi� kelle gibi ne sırıtıp duruyorsun (244-2) 

Ba�ka gün ocak ba�ından ta� atıp a�çıyı korkutmak için dam tepelerine 

tırmanırdı (21-10) 

Neriman Hanım için kim bilir ne kadar üzülür (64-11) 

Yüz güzelli�i kadar dünyada lüzumsuz hatta muzır bir �ey olmadı�ını... (355-12) 

Yine, o bozuk Fransızcasıyla sırna�ma�a ba�ladı (214-22) 

Gözlerinin üstüne kadar dü�en kırpma perçemleriyle hala çocuktu (38-1) 

�ki saat sonra kara sakallı yüzba�ı ile  köyü terk etti (211-1) 

Binba�ı hizmetçi diye onu evine aldı (15-12) 

Bu kadar insan ku� kadar çocu�un üstüne çullanırsa ne olur?(391-9) 

Zevcem üç ay evvel kanserden vefat etti (440-14) 

•••• �lgi ekiyle (-nın/-nin) kurulan edat grupları:  “gibi, için, ile”  edatlarıyla 

kurulur. 

Hem o senin gibi bir ba�ına gurbete gitmiyordu(129-20) 

Benim de sizin gibi zevahire kapıldı�ım, yanlı� hüküm verdi�im oldu(6-4) 

Sonra benim için bazı fena sözler çıktı�ını haber alıyordum(441-20) 

Biçare, bunun benim için ne kadar acı oldu�unu tahmin edemedi(441-17) 

Onun için sözlerini tekrar ediyordu! ( 39-2)  
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Senin için ne benimle ya�ama�a, ne kendi kendine ya�ama�a imkan yok (398-3) 

           Seni tekrar evlendirme�i dü�ündü�üm bunun içindi(397-15)  

          Seninle konu�aca�ım var, dedi(33-17) 

         Biz seninle dünyanın en temiz en iyi iki dostuyuz, de�il mi? (389-9) 

 

•••• Yönelme hâli ekiyle  (-a / -e) kurulan edat grupları:  “do�ru, göre, kadar, 

kar�ı, ra�men” edatları kurulur. 

Ak�ama do�ru birden bire a�ırla�tım(271-6) 

 Dördüncü günün ak�amına do�ruydu (429-6) 

Müjgan onu kendisiyle beraber bahçenin öte tarafına do�ru yürüme�e mecbur 

etti (437-9) 

Senin anlatı�ına göre ailesinin hâli, vakti pek fena de�il (180-1) 

Melek Nine’nin anlatı�ına göre zabıtçık Ferde’ye deli oluyormu� (57-1) 

Yerine göre kar�ısındakilere de duman attırır. (210-11) 

Bir iki güne kadar Arnavutluk’a hareket edece�im (8-14) 

Feride’yi gece olup ortalık kararıncaya kadar oradan indirememi�lerdi (22-11) 

Sana “Ayı Yüzba�ı” adını takanların yerden gö�e kadar hakkı varmı�(206-20) 

Annemize kar�ı bir büyük mürüvvet ve hürmet vazifesiydi(17-16) 

Her �eye ra�men bu küçük tebdil hava beni çok e�lendirdi (432-14) 

Cuma olmasına ra�men çocuklar mektebe ko�uyorlar (215-10) 

Derin bir sükunete ra�men heyecan içinde oldu�u…  (254-15) 

•••• Ayrılma hâli ekiyle (-dan/-den) kurulan edat grupları: “beri, ba�ka, dolayı, 

sonra” edatlarıyla kurulur. 

Hoca oldu�undan beri ikinci defadır ki talebelerimin gelin oldu�unu görüyorum 

(263-19) 
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Ya�murlar on günden beri devam ediyor  (268-18) 

Ben de zaten bir yaralıdan ba�ka bir �ey de�ilim (272-13) 

Bu, rüzgar sarsıntısından ba�ka bir gürültü idi (192-1) 

Bütün bu sebeplerden dolayı Trablus’a tayin edilmek zabıt için adeta bir teselli 

oldu (17-13) 

            �ki sene uslu uslu oturduktan sonra..(292-11) 

Senelerce bu ba�ı, bu gözleri “benim, yalnız benim” diyebildikten sonra bir gün 

böyle… (407-6) 

•••• Edat grupları ek-fiil çekimine girerek yüklem olabilirler.  

 
A�ustos bitmek üzereydi (47-15) 
  y 
Günlerden beri kaybetti�im nedeni hemen hemen bulmu� gibiyim (99-12) 
                                                                                       y 
Seni tekrar evlendirme�i dü�ündü�üm bunun içindi (397-15) 
            y 
 

•••• Edatların az da olsa iyelik  ekinden sonra hâl eklerini aldı�ı görülmektedir. 

Onu ba�kasına çaldırdı�ın saat çaldı gibime geliyor(457-5)  

Ke�ke o�luma senin gibisini bulsam(27-21) 

•••• Edat grubunda isim unsuru bir kelime grubu alabilir. 

          On sene/ evvel yine böyle bir yaz günüydü(8-7) 
             sf. tm. 
 

 izin çıkmasını beklemek / için (16-17) 
       is.f. grb 

onu bu kadar üzdü�üm / için (93-20) 
       sf.f. grb 

büyük adam / gibi (16-1) 
 sf. tm. 
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Sekiz ya�larında /bir çocuk / gibi (81-24) 
       sf. tm.                sf tm 

               sf. tm. 

 
o maden gibi kulakları çınlatan sesi / yle (243-9) 
  e. grb  
              sf.f. grubu 
                  sf. tm. 

 
•••• “diye” ve“gibi” edatları iç içe birle�ik cümlelerde iç cümleden sonra gelip edat 

grubu yapabilirler. Meydana gelen bu edat grupları, temel cümlenin zarf tümleci olur. 

“Vallahi sen sebep oldun sarı zalim” / diye hırçınla�ıyordu (462-1) 
                      zt. 
Esmer yüzlü çikolataya hiç ehemmiyet vermiyor / gibi görünüyordu (462-1) 
                                  zt. 

 Siz “Kamuran Bey” derken e�leniyorsunuz/ gibi geliyor (417-12) 
        zt. 

•••• Edat grupları cümle içinde isim, sıfat, zarf görevi yaparlar: Edat grupları cümle 

içinde zaman, yer-yön, durum, benzetme, sebep, miktar anlamları ta�ıyarak, cümlenin 

genellikle zarf tümleci olmakla beraber di�er unsurları olarak da görev almaktadırlar. 

�imdi Çalıku�u onu tamamen unutmu� gibiydi (45-10) 
                                                       y  
 
unutmu� gibiydi: isim görevinde, benzerlik anlamı katmı� 
 
 
Seni tekrar evlendirme�i dü�ündü�üm bunun içindi (397-15) 
            y 

bunun içindi: isim görevinde, sebep anlamı katmı� 
 
 
Bu, rüzgar sarsıntısından ba�ka bir gürültü idi (192-1)   
                                      y 
 
rüzgar sarsıntısından ba�ka / bir gürültü: Sıfat görevinde, ba�kalık anlamı katmı� 
                       sf.                      is. 
 
Fakat, bunu anlatabilmek için on iki gün evvelki bir vakaya dönmeye mecburum 
                   zt. 
(296-5) 
bunu anlatabilmek için: zarf görevinde, sebep anlamı katmı� 
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Bir iki güne kadar Arnavutluk’a hareket edece�im (8-14) 
               zt. 
Bir iki güne kadar: zarf görevinde, zaman anlamı katmı� 
 

Öyle ya, bu kadar insan (ö) ku� kadar çocu�un üstüne(yt) çullanırsa (Yrd. y) ne 

olur? (391-9)                                                 zt. 

bu kadar (insan): Sıfat görevinde, miktar anlamı katmı� 

ku� kadar (çocuk): Sıfat görevinde 

 
            Onun için, Feride öteki çocuklar gibi onu istiskâl etmez (22-1) 

       zt.                              zt. 
Onun için: Zarf görevinde, sebep anlamı katmı� 
 
Öteki çocuklar gibi: Zarf görevinde tarz anlamı katmı� 
 
 
… bu, bir genç kız için biraz fazla serbest olmaz mıydı? (301-7) 
                      zt. 
 
bir genç kız için: Zarf görevinde, sebep anlamı katmı� 
 
 
Ben senin gibi güzel de�ilim (210-13) 
           zt. 
 
senin gibi: Zarf görevinde, benzerlik anlamı katmı� 
 
 
… etrafımda onu ararken kısa boylu bey bana do�ru yürüyordu. (211-21) 
                   zt. 
 
bana do�ru: Zarf görevinde, yer-yön anlamı katmı� 
 
 
Elindeki ince bastonuyla hafif hafif tahtalara vuruyordu (31-20) 
                  zt. 
 
Elindeki ince bastonuyla: Zarf görevinde, vasıta anlamı katmı� 
 
 
Bu zabit, “bir yaralıdan ba�ka bir �ey de�ilim” dedi (272-13)  
 
bir yaralıdan ba�ka: Sıfat görevinde, ba�kalık anlamı katmı� 
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1.9. BA�LAMA GRUBU 

Ba�lama edatlarıyla birbirine ba�lanmı� iki veya daha fazla isim unsurunun 

olu�turdu�u kelime grubudur. �sim unsurları, grubun kurulu�una e�it olarak katılırlar. 

Ba�lama grubunu olu�turan unsurlar da birer kelime grubu olabilirler. 

•••• Ba�lama edatı isim unsurlarının arasında bulunur. Çalıku�u romanında ba�lama 

edatlarının kullanımına fazla yer verilmemi� olup mevcut ba�lama grupları, “ve,  ile, 

fakat,  yahut” ba�lama edatlarının yanında “hem…hem, kâh…kâh, ne…ne” sıralama 

yapan edatlarla olu�turulmu�tur. Birinci grup edatlar grubu olu�turan unsurların 

arasında bulunurken, di�erleri unsurların ba�ında yer almaktadır. 

Çocukların bu kadar a�ır ve ne�esiz olmalarına Hocahanım bir hayli yardım 

etmi� (174-3) 

Dün ak�am bu merdivenlerden çıkarken ne kadar hasta ve bezgin idim (132-1) 

Nazmiye de tıpkı karde�i gibi hâlim ve sessizdi. (23-18) 

Evet yahut hayırdan ba�ka cevap veriyorsun(403-20) 

Arkasında mor çizgili sarı atlastan bir yelek yahud bir gömlek vardı (240-6) 

Söylemek istedi�i fakat cesaret edemedi�i anla�ılıyordu (124-12) 

Biçarenin sade fakat hazin bir sergüze�ti var (221-1) 

                                  
•••• “�le” kelimesi Türkçede hem ba�lama edatı hem de son çekim edatı olarak 

kar�ımıza çıkmaktadır. Bunların karı�tırılmaması gerekir. “ile” ba�lama edatı görevi 

oldu�u durumda yerine “ve” ba�lacı konulabilir. Son çekim edatı görevinde kullanıldı�ı 

durumlarda ise cümleye vasıta, araç ve tarz anlamları katar. Yerine ba�ka kelime 

kullanılması mümkün olmadı�ı gibi cümleden çıkarılması da imkânsızdır. Ayrıca “ile” 

ba�lama ve son çekim edatı oldu�u zamanlarda kendinden önceki unsurla birle�erek      

–la / –le, –(y)la / –(y)le �eklinde de yazılmaktadır. 
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�stida ile �ahadetname arasındaki farkı bilmezler (119-7) 
          ve                           
      ba�. grb 

Jandarmalardan bir zabit ile bir nefer �ehit dü�mü� (205-5) 
                             ve 
    ba�. grb 
 
Senenin on ayını Avrupa’da babasının parasını yemekle (ile)geçirmi� (333-20): 
                                                     e. grb. 

 tarz anlamı katmı�. 
 … siyah mektep önlü�ünün kayı�ı ile oynayan elleri, gözlerinin üstüne dü�mü�  
                                    e. grb.                                                           e.grb. 
 
kırpma perçinleriyle hala çocuktu (38-1) : vasıta anlamı katmı�  
           e. grb. 
               
                    

•••• hem…hem, kâh…kah, ne…ne ba�laçları ba�lama görevinde kullanılmı�tır. 
 

Siz hem güzel hem yalnız bir taze oldu�unuz için kendinizi biraz daha iyi 

korumanız lazım gelir. (304-14) 

 
Bu bir bir sevenin kâh aydınlık, kâh karanlık günlerini bir bir hayalimden 

geçirdim (266-21) 

O vakit ne geceden, ne fırtınadan, ne felaketten hiçbirinden korkmayaca�ım 

(194-24) 

Bu adi �arkı parçasının ne güftesinde ne bestesinde a�lanacak hiç bir �ey yok 

(308-12) 

•••• Ba�lama gruplarının unsurları da birer kelime grubu olabilir. 

             ...söylemek istedi�i fakat cesaret edemedi�i (124-12) 
                  sf.f.grb.                                      sf.f.grb. 
             

 ..mor çizgili atlastan bir yelek yahut gömlek(240-6) 
                                   sf. tm. 

• Ba�lama grupları cümle içinde isim, sıfat görevi yapmakta ve cümlenin herhangi 
bir ögesi olarak kullanılmaktadır. 

 
 Dün ak�am bu merdivenleri çıkarken ne kadar bezgin ve hasta idim (132-1) : 

isim                                                                                           y 
             Ekseriya onu görme�e annesiyle kız karde�i giderlerdi. (41-3) : isim 

                                                    ö 
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… teyzezadesi Kamuran’la Neriman Hanım’ı fark etti (31-6) : isim 
                                       n 
 Söylemek istedi�i fakat cesaret edemedi�i anla�ılıyordu (124-12) : isim 
                                      n 

            Bu bir senenin kâh karanlık kâh aydınlık günlerini bir bir hayalimden geçirdim 
(266-21) : sıfat                           n 
 

Munise ile bana kö�kün üst katında denize kar�ı bir oda verdiler (331-4) : isim 
         yt. 
Fakat ne talebelerime ne arkada�larıma söz anlatamıyordum (259-5) : isim 
                               yt. 
 
Zavallıyı yabancı bir topra�a gömdükten sonra tek ba�ına oraya dönmek çok güç 

ve acı olacaktı (17-8) : zarf                                                                                            zt 
         

 1.10. UNVAN GRUBU 

Unvan grubu, bir �ahıs ismiyle bir unvan veya akrabalık isminden meydana 

gelir. �ahsın ismi önce, unvan veya akrabalık ismi sonra gelir. Unsurlar ek almadan 

birle�irler. 

•••• Çalıku�u romanında daha çok unvanlarla olmakla beraber az da olsa akraba 

isimleriyle unvan grubu yapılmı�tır. 

“Bey, Efendi, Beyefendi, Hanım, Hanımefendi, Hoca, Hocahanım” 

unvanlarıyla yapılanlar: 

Feride’nin babası Nizamettin Bey isminde süvâri binba�ıydı (12-1)  

Munise’yi kom�ulardan alay imamı Hafız Kurban Efendi’nin karısıyla beraber 

gönderdim (277-10) 

Beni affetti�inizi söylemek mürüvvetini esirgemeyiniz, Feride Hanım (335-13) 

Nadide Hanımefendi hastalar tepesinin en güzel yerinde oturur (288-11) 

Arif Hoca isminde bir Arnavut varmı� ki… (104-17) 

Kamuran Bey (417-2) 

Hayrullah Bey (374-6)  

Aziz Bey (223-16) 
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Ra�it Beyefendi (344-24) 

Hatice Hanım (158-9) 

Cemile Hanım (235-11) 

Afife Hocahanım (99-22) 

Meslek isimleriyle kullanılanlar 

(Merhum) Saadettin Pa�a’nın kö�kü de�il mi?  (86-16) 

Abdurrahman Pa�a (289-2) 

Gül Misal Kalfa (110-10) 

Akraba isimleriyle yapılanlar 

Ay�e Teyzesi Feride’yi iki ay için oraya davet etmi� (47-7) 

Ömer Amcamız seni Sefaret Katipli�ine tayin ettirmi� (72-7) 

Yalnız Besime Teyzesinin o�lu Kamuran’la geçinebiliyordu (21-21) 

Di�er unvan grupları 

Cafer A�a (175-9) 

(Sarı Çizmeli) Mehmet A�a (228-16) 

•••• Unvan grupları cümle içinde isim görevi yaparlar. Dolayısı ile di�er kelime 

gruplarının bir unsurunu olu�turabilirler. 

(Merhum) Saadettin Pa�a’nın kö�kü de�il mi? (86-14) 
   sf.   is.tm 
Güzide Hanım’ın süt vermeye, çocukla u�ra�ma�a kudreti yetmez (13-6) 
  is.tm 

 
•••• Unvan grupları cümle içinde öge olarak çe�itli görevler yaparlar. 

Güzide Hanım (ö) hafif hasta bir kadındı (12-5) 

Ay�e Teyze (ö): “Demek senin çocu�un vardı, bilmiyorduk” dedi (414-8) 

Bu Feride Hanımefendi’yi (n) görmek istiyoruz (86-21) 

Hayrullah Bey’e (yt) söz anlatmak kabil de�il (385-20) 



 52 

 

1.11. B�RLE��K �S�MLER: 

 Bir �ahsa özel ad olmak üzere bir araya gelen kelime toplulu�udur. 

•••• Unvan gruplarının bir kısmında �ahıs isimleri birle�ik isim �eklindedir.  

 Munise’yi alay imamı Hafız Kurban (Efendi)’nin karısıyla gönderdim(277-10) 

           Eyüp Sultan’da rahmetli anneci�imin Gül Misal (Kalfa) isminde bir Çerkez 

dadısı vardı (111-10) 

       “Unvan grupları kalıpla�arak bir �ahsın devamlı kullanılan ismi hâline gelmi�se 

birle�ik isim sayılır”(Ergin 1990:364) 

           �nce sesiyle ta uzaktan, Zeyni Baba türbesi civarından “Efendim �imdi 

geliyorum” diye cevap verdi(216-14) 

          Melek Nine’nin anlatı�ına göre zabıtcık Feride’ye deli oluyormu� (57-1) 

           � Pederinizin  ismi? 

 � Nizamettin (214-13) 

            � �u halde Feride Nizameddin (214-14) 

 Babasının adı Ali Efendi diyece�inize Melahat Ali deseniz olur(214-10) 

  

1.12. ÜNLEM GRUBU 

 Bir ünlem ile bir isim unsurundan meydana gelen kelime gruplarıdır. Burada 

ünlem önce ve isim unsuru sonra gelir. Ünlem tek kelimeden isim unsuru ise bir isim 

veya kelime grubundan olu�ur. Bu gruptaki unsurlar eksiksiz bir �ekilde birle�ir, ünlem 

önce isim unsuru sonra gelir.. 

A kızca�ızım, gözümü açtım onu gördüm (103-20) 

Ah anneci�im titreye titreye hıçkırıyor… (383-23) 
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Ah sevgili muallimem, böyle tuhaf sualleri hangi hain can sıkıntısı �eytanı 

size ilham eder, bilmem ki?(5-5) 

                  Aferin Feride (27-20) 

Allah Allah belki ben dayak yemekten ho�lanıyorum, der (382-21) 

 �lahi kızım, bunlar yeti�mi� kızlar (170-8) 

Aman Ya Rabbi, bu onar on birer ya�ındaki solucan gibi soluk, renksiz 

çocuklar mı yeti�mi� kız? (170-10) 

Of Ya Rabbi mektep hocası da oldum(281-3)  

Vay Hocahanım bu da kim, nerden çıktı? (224-22) 

Ara sıra vay yavrum diye  içini çekerdi (113-16) 

•••• Bu ünlem gruplarından bazılarını isim unsuru bir kelime grubu �eklindedir. 

Ah sevgili muallimem (5-5) 
             sf  tm 
 
Vay aksi çocuk (259-14)              
           sf. tm 
 

             Ah bu küçük deli kız! (200-21) 
                              sf. tm 

••••  Ünlem grubu cümlenin kurulu�una katılmaz, cümlenin herhangi bir yerinde hitap 

�eklinde bulunur ve cümle dı�ı unsur olarak görev yapar. Ancak Çalıku�u romanında 

ünlem grupları a�ırlıklı olarak cümle ba�ında kullanılmı�tır. 

 

 Â kızım, çocukları dü�ürmek �art de�il ya! (61-10) 
              CDU 
 

Ah sevgili muallimem, böyle tuhaf sualleri hangi hain can sıkıntısı �eytanı size  
CDU 

ilham eder bilmem ki (5-5) 

�lahi kızım, bunlar yeti�mi� kızlar! (170-8) 
  CDU 

Aman Ya Rabbi, onar on birer ya�ındaki solucan gibi soluk, renksiz çocuklar mı  
        CDU 

yeti�mi� kızlar? (170-10) 
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Haydi Çalıku�u nazlanma artık (456-8) 
         CDU      
Vay Hocahanım, bu da kim, nereden çıktı? (222-22) 
         CDU 
Ne ayıp Ya Rabbi! (286-8) 
       CDU 

1.13. SAYI GRUBU 

 Basamak sistemine göre sıralanmı� sayı isimleri toplulu�udur. Türkçede sayılar 

üç �ekilde kar�ımıza çıkar: Tek kelime, sayı sıfatı ve sayı grubu. Ana sayılar sıfatı, ara 

sayılar sayı grubudur. 

 Sayı grubunun ba�lama noktaları “onlar, yüzler, binler, milyonlar ve 

milyarlardır.”(Ergin1990:369) Sayı grubu arka arkaya gelen büyük sayı ve küçük sayı 

olmak üzere iki unsurdan yapılır. Büyük sayı önce küçük sayı sonra gelir. Bunlar ek 

almadan do�rudan do�ruya yan yana getirilirler. 

 �ki yüz, be� bin, otuz milyon (sıfat tam.) 

 On bir, doksan iki, yüz elli  (sayı grubu) 

 Görüldü�ü gibi büyük sayı + küçük sayı = sayı grubu olmaktadır. 

••••  Çalıku�u romanında sayısal ifadelere fazla yer verilmemi�tir. Dolayısıyla sayı 

grubu da az kullanılmı�tır. 

 bir sene üç yüz / altmı� be� gün (164-12) 
            sf tm     sf tm         S. grb. 
 
 iki yüz  / elli kuru� (229-12) 
             sf tm            
              S. grb. 
 
 yirmi / be� gün (164-12) 
              S. grb. 
 
 on / bir ya�larında (141-11) 
              S. grb. 
 
 Muharebe ba�layalı on / be� gün oldu (347-5) 
                                               S. grb 
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1.14. B�RLE��K F��LLER 

Birle�ik fiil, bir yardımcı fiille bir isim veya fiil unsurunun birle�mesiyle olu�ur. 

Birle�ik fiillerde yardımcı unsur sonda bulunur. 

Yardımcı fiilin ba�ına getirilen unsurun isim veya fiil olması ve olu�an bu 

birle�ik fiilin bir hareketi kar�ılamak ya da tasvir etmek gibi i�levlerini de göz önüne 

alarak birle�ik fiilleri �u �ekilde tasnif edebiliriz. 

1.14.1. Bir �sim Unsuru �le Bir Yardımcı Fiilden Kurulan Birle�ik Fiiller: 

Bir isim unsuru ile bir fiil unsurunun birle�mesiyle olu�ur. Burada asıl anlamı isim 

unsuru ta�ır. Bu isim unsuru isim ve sıfat fiil olabilece�i gibi yabancı asıllı bir kelime de 

olmaktadır. Fiil ise yardımcı olarak kurulu�ta fiille�tirme görevi yapar. 

 Ana Yardımcı Fiille Kurulan Birle�ik Fiiller: Bazı dilciler yardımcı fiille 

yapılan birle�ik fiil de demektedirler. Bu birle�ik fiillerin kurulu�unda “et-, ol-, eyle-

yap-,kıl-, bulun-, ba�la-“ fiilleri yardımcı fiil olarak kullanılır. 

•••• Çalıku�u romanında, bu birle�ik fiillerin kurulu�unda “et-, ol-, yap-, ba�la-” 

yardımcı fiilleri kullanılmı�tır. 

isim unsuru + yardımcı fiil: Birle�ik fiil 

rica + ederim = rica ederim (27-7) 

devam ediyordu (32-15) 

teselli oldu (17-14) 

kabul olmadı (96-6) 

mahsus yaptım (136-5) 

•••• Çalıku�u romanında a�ırlıklı olarak “et-” yardımcı fiili olmakla beraber “ol-” 

yardımcı fiili de çok kullanılmı�tır. 

“et-” yardımcı fiili: Hem Türkçe hem de yabancı asıllı kelimelerle birle�erek 

yardımcı fiil olarak çok kullanılmı�tır. Burada belirli sayıda örnek vermekle 

yetinece�iz.
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Müdirenin odasından çıktıktan sonra her zamankinden daha fazla yaramazlık 

etmi� (8-3) 

Ben muvakkaten �stanbul’a hareket edece�im (8-14) 

Bunlardan biri yoldan geçen bir beyin fesine tesadüf etti(26-3) 

kavga ederdi (16-10) 

aldırı� etmez (230-13) 

yemin etti (114-2) 

vefat etti (24-7) 

müsaade edersen (138-17) 

tahammül edemem (116-3) 

tayin edilmi� (128-18)

ilave ederim (44-8) 

 

“ol-” yardımcı fiili: Bu yardımcı fiil Türkçe, yabancı asıl ve aynı zamanda sıfat 

fiillerle de kullanılmı�tır. 

Derileri güne� altında pul pul olmu�tu (23-20)  

Haydi kızım, bahtiyar ol (11-21) 

Kiraz bitmeden o�luma da at Feride, memnun olurum (30-19) 

Gönlü rahat olsun (38-22) 

yazıklar olsun (137-22) 

adam olmayacak (80-7) 

bizar olurdum (50-4) 

kabul olmadı (96-6) 

utanacak olduk (237-24) 

kaçmı� olmayasın (163-6) 
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 “yap-” yardımcı fiili: 

Mahsus yaptım, hem�ire hanım böylelerine göz da�ı vermek lazım (138-5) 

sürpriz yapmı� (286-24)  

hesap yaptım (23-20) 

•••• Tek ba�ına kullanılmayan veya kullanıldıklarında aslî �ekillerini koruyamayan 

bazı isimler yardımcı fiille biti�ik yazılmaktadır. 

af + edermi� = affedermi� (26-13) 

ke�if + etti = ke�fetti (14-1) 

kayıp + oldu = kayboldu (47-5) 

•••• Bu birle�ik fiillerde isim unsuru birden fazla olabildi�i gibi yine isim unsuru bir 

kelime grubu olarak da kar�ımıza çıkmaktadır. 

 
kabul hatta takip edivermelisiniz (214-8) 
    ba� grb  

 
a�layacak gibi olurdun (413-11) 
   e. grb 

 
görünüyor gibi oldum (109-21) 
   e. grb 

…bazılarının notasını bana ilham/ edebilir misiniz?(252-4) 

                                                          brl�.f. 

can ci�er olduk (197-21) 
 tkr grb 

 

•••• Bu yardımcı fiillerin dı�ında “ba�la-” fiilinin bir yardımcı fiil gibi kullanıldı�ını 

görmekteyiz. “ba�la-” fiilinin kullanıldı�ı birle�ik fiillerde isim unsuru yönelme hâli    

(-a / -e) ekini almaktadır. 

Kamuran sahil kenarını takibe ba�ladı (49-24)  

Kayalıkların arasında ba�ıra ba�ıra hayvanı ko�turma�a ba�ladı (58—14) 

Rast geldi�ine onu sorma�a ba�ladı (95-3) 



 58 

Vapur kalkaca�ı vakit hıçkıra hıçkıra a�lama�a ba�ladı (129-18) 

 �çim kan a�lıyorken gülme�e, türkü söyleme�e, ıslık çalma�a ba�lıyordum 

(164-15) 

1.14.2. Bir Fiil Unsuru �le Bir Yardımcı Fiilden Kurulan Birle�ik Fiiller: 

 Bu birle�ik fiiller, zarf fiil eki ta�ıyan ana fiil unsuruna tasvirî bir fiil 

eklenmesiyle olu�turulur. 

Fiil + Zarf Fiil + Tasviri Fiil = Birle�ik Fiil 

kurtar + a + bil-mi�ti (54-22) 

u�ra(y) + ı + ver-irim (39-22) 

al + ı + koy-mak (323-22) 

don + up + kal-mı�tı (40-13) 

• Çalıku�u romanında “bil-, ver-, koy-, dur-, kal-, git-” yardımcı fiilleri 

kullanılmı�tır.  

“bil-” fiili: �ktidarî fiil olarak da bilinir. Yeterlik anlamında 

Kızım ne yapsak da seni bu eve ba�layabilsek acaba? (344-7) 

…sokaktaki insanlar bile ne dedi�ini açık açık anlayabiliyorlardı (230-5) 

•••• Bu fiilin olumsuzunda “bil-” kullanılmaz. “Menfi iktidarîde ise eski �eklin devamı 

kullanılıp gitmektedir. Yalnız menfi ‘-uma’ fiili ek hâline gelmi�tir.” (Ergin 1990:366). 

Bu fiilin –ama / -eme �eklini kullanmaktayız. 

…fakat bir �eyi sormaya cesaret edemiyordum (387-21) 

…birlerine söyleyecek söz bulamıyorlar (410-22) 

•••• �zin, rica anlamı katmı�tır. Bu durumda soru cümlesi �eklinde kar�ımıza çıkar.  

Hem bana ait resmi bir tezkireyi nasıl açabilir? (387-5) 

            �lahilerin bazılarının notasını bana ihsan edebilir misiniz?(252-4) 
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            Memleketin hangi bahtiyar mektebinde muallim oldu�unuzu sorabilir miyim? 

(236-23) 

•••• �htimal anlamı katmı�tır 

             Kim bilir ne güzel �eyler, ne güzel mektuplar yazabiliyor (401-15) 

“ver-” fiili: Tezlik anlamı katmı�tır. 

            Be�ikta�’tan geçerken Neriman Hanım’a u�rayıveririm. (39-22) 

            Bana gizli bir �ey söylediniz mi içimde durmuyor, söyleyiveriyorum. (29-15) 

            O da diplomamı görür görmez beni Anadolu’nun bir memleketine tayin 

ediverecekti(116-21) 

“koy-, dur-” Süreklik anlamı katmı�tır. 

            Ku�ları zorla kafeslerinde alıkoymalı Müdire Hanım (323-22)  

            Pi�mi� kelle gibi ne sırıtıp duruyorsun (244-2) 

“kal-” fiili: beklenmezlik anlamı katmı�tır. 

              Kamuran oldu�u yerde donup kalmı�tı. (40-13) 

•••• “git-” fiili süreklik anlamı katmı�. Z. Korkmaz bu fiili ayrı bir ba�lıkta 

uzakla�ma fiili olarak ele almı�tır. (Korkmaz 2005: 831-833) 

Seninle beraber mektepten bir bahar havası, bir parça ziya uçup gidecek (11-22) 

Kamuran senin ihmalcili�in me�hurdur, unutur gidersin (39-18) 

Deli dolu ama bu kız bizi e�lendirip gidiyordu.(47-10) 

•••• Bir hareketi kar�ılayan birle�ik fiillerde oldu�u gibi bu birle�ik fiillerde de 

birinci unsur bir kelime grubu olarak kar�ımıza çıkmaktadır. 

…ziyan olup / gitmi�ti (22-24) 
       zf.f. grb. 

…kanım kayna / yıvermi�ti (121-19) 
        brl�.f 

…tahmin et / ebilirdik (318-21) 
       brl�. f. 

…cesaret ed / emiyordum (387-21) 
       brl�. f 
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1.14.3. Anlamca Kayna�mı� Birle�ik Fiiller: 

 Bu yapıda yer alan kelimelerin biri veya hepsi, ya sözlük anlamlarını kaybetmi� 

ya da deyimle�mi�tir. 

�htiyar muallime derin bir kanaatle cevap verdi (6-1) 

 Candarmalardan bir nefer zabıt ile bir nefer �ehit dü�mü� (205-15)  

Fakat ba�ıma bir çatkı çattım (277-12) 

haber verdiler (75-17) 

kula�ıma çalındı (124-24) 

hak veriyordum (230-21) 

alaya alıyorlar (338-21) 

•••• Bu yardımcı fiillerin isim unsuru çekim eki alarak kullanılmaktadır. 

Mamafih Feride elbette benim daha i�ime gelir (66-21) 

Ümitsizli�imi, zehrimi hazmetme�e çalı�ıyorum (439-15) 

Vallahi çok görece�im geldi (47-11) 

kula�ıma çalındı (124-24) 

gözden geçiriyor (229-4) 

gözüme kestirdim (118-3) 

tela�a dü�tü (113-19) 

•••• Bu birle�ik fiillerde isim unsuru bir kelime grubu olabilir 

akla karayı seçtik (162-7) 
   tkr. grb. 

manastırlı hanımın arsız muhabbeti nihayet zabıtın canına yetmi� (152-6) 
          blt is. tm                
               brl�. f 

 
…hayret verici bir sükun ve tahammül gösteriyordu (274-5) 
                  ba� grb         
    sf tm 
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•••• Bundan ba�ka Çalıku�u romanında, “gel-” fiili ile olu�turulmu� ve belirgin 

olarak kullanılan “lazım gel-” birle�ik fiili vardır ki bu fiilin günümüz Türkiye 

Türkçesinde pek kullanılmadı�ını görmekteyiz. 

              Dün gece geç vakte kadar a�ır yaralı bir ihtiyar yüzba�ı ile me�gul olmak lazım 

geldi. (350-20) 

               Siz hem güzel hem yalnız oldu�unuz için kendinize biraz daha iyi bakmanız 

lazım gelir. (304-14) 

            Dairenin bo� beyaz sofasında tam üç saat müdürü beklemek lazım geldi. (223-5) 

            Bu hazin muzafferiyetin hazin yıl bayramını görmek lazım gelecek. (267-2) 

            Onu bu halde gördü�üm vakit hesapça sevinmem lazım gelirdi. (287-7)     

            Bursa’nın bu aylarda çok sıcak olması lazım gelirdi. (49-10) 

 

1.15.�SNAT GRUBU 

 Biri di�erine isnat edilen iki isim unsurundan meydana gelir. �snat edilen unsur, 

bir sıfat veya sıfat yerine kullanılan bir kelime grubu olup sonda bulunur. Kendisine 

isnat edilen unsur ise tek bir isim olabilece�i gibi isim yerine geçen bir kelime grubu da 

olabilir. Bu unsur yalın halde bulunabilece�i gibi çok zaman iyelik eki alır. Bu grup 

genellikle bir sıfat fiil grubunun kısalmı�ı gibidir. 

 Kalabalıkta ba�ı bo� de�ildi(19-1) 

 Arkasına soluk çuhadan yakası kapalı bir ceket… (150-3) 

 Birden bire siyah çar�aflı, uzun boylu, yüzü sımsıkı kapalı bir hanımla 

kar�ıla�tım (86-10) 

 �ki a�acın arsında ba�ı yüksek, vücudu dik…duruyor (297-15) 

 Tabi �stanbul’dan eli bo� dönmedin Kamuran? (52-12) 

           Kolları sıvalı, mavi �alvarlı softa… (223-10) 

            Muallime kısmının öyle yüzü gözü boyalı sınıfa girmesi caiz de�il (241-23) 
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•••• Genellikle sıfat görevinde kullanılırlar. Zarf görevinde olanları da mevcuttur. 

   Arkasına soluk çuhadan, yakası kapalı, uzun etekli bir ceket… giymi�ti (150-3) 
                                                            sf. 

   Birden bire siyah çar�aflı, uzun boylu yüzü sımsıkı kapalı, bir hanımla kar�ıla�tı. 
                                                                                 sf.  
      (186-10) 

                                                             
   �ki çam a�acının arasında ba�ı yüksek, vücudu dik… birbirine yapı�mı� duruyor 
                                                               zf  
      (287-15) 
  Yüzünü Kamuran’a yakla�tırdı: � Tabiî �stanbul’dan eli bo� dönmedin Kamuran?  
                                                                                             zf 
      (50-12) 
 
 

1.16. A�TL�K GRUBU 

 Aitlik ekine dayanan bir gruptur. –ki aitlik eki ile ondan önceki bir kelime 

grubundan olu�ur. Çalıku�u romanında bu gruba oldukça az rastlamaktayız. 

 … her zamankinden bir parça daha fazlı (8-2)         

           …beni bile azarladı�ı zaman her zamankinden daha çok seviyor(366-16) 

1.17. �SM�N HAL EKLER�YLE YAPILAN GRUPLAR: 

 Bunlar aslında birer kısaltma grubu olup kendilerinden sonraki bir unsur 

dü�mü�tür. Aynı tip gruplar olan belirtme hâli, yönelme hâli, bulunma hâli ve ayrılma 

hâli grupları daha çok sıfat tamlamalarına benzerler fakat sıfat tamlaması olamadıkları 

muhakkaktır. Genitif grubu (ilgi hâli), kısalmı� bir iyelik grubu, di�erleri ise kli�ele�mi� 

birer fiil grubu gibidir. (Ergin 1993: 371-372) 

1.17.1.  �LG� HÂL� GRUBU 

 �lgi ekiyle birbirine ba�lanan iki isim unsurunun olu�turdu�u kelime grubudur. 

�lgi hâli unsuru önce, ona ba�lı unsur daha sonra gelir. 

   … benim mavi ku�lu oda iki günden beri bo� (225-4) 
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1.17.2. BEL�RTME HÂL� GRUBU: 

                Bunu tamire imkan yok muydu?(406-16) 

            1.17.3. YÖNELME HÂL� GRUBU: 

                 Güzellik ba�a beladır diye me�hur bir söz vardır. (304-13) 

                 �imdi mebusa layık bir alafranga hanım arıyor.(339-5) 

                  Bugün sade dört ya�ına yakın çocu�um var(404-14) 

1.17.4. BULUNMA HÂL� GRUBU: 

      Haftada bir (gün) ders veriyormu� (245-22) 

1.17.5. AYRILMA HÂL� GRUBU: 

                Bütün isyanın bundan ibaret kaldı(447-22) 

                Fırsattan istifade ile kızını görmek için �stanbul’a gelmi�ti(26-3) 

                Senden daha yakın kimsem yok(447-22) 

                Kamuran’dan bir ya� küçük bir kızı vardı.(23-12) 

                Bu sonradan görme ne oldum delilerine güzel bir ders vermek…(289-20) 

 

•••• Çalıku�u romanın da bu kelime gruplarının dı�ında de�i�ik �ekillerde yapılan 

kısaltma grupları da mevcuttur.  

Annemin hastalı�ı iyiden iyiye artmı�tı (16-12) 

Güzide Hanım günden güne solup eriyordu(13-11) 

Çalıku�u müdür ile göz göze gelir gelmez sıranın üstüne atlamı� (9-4) 

            Bir ku� gibi  içi içine sı�madı (4-16)  
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�K�NC� BÖLÜM 

2. CÜMLE  

 Bir dili olu�turan çe�itli birlikler vardır. Ses, hece, kelime; tamlama, söz öbe�i 

gibi. Dilin kurulu�unda yer alan bu ögeler yargı olarak kesin bir anlam kazanmazlar. 

“Dilin bildirme, belirtme, yaptırma görevlerinin gerçekle�mesi için bunların üstünde bir 

ba�ka birime ihtiyacı vardır; bu birim cümledir.”(Dizdaro�lu1976:7) Yani cümleyi 

olu�turan ve cümleden küçük olan unsurlar vardır, ama cümle kendisinden daha büyük 

hükmün parçası de�ildir. 

 Bu fikir do�rultusunda tanınmı� veya tanınmamı� birçok dilci, cümleye 

kendilerine göre farklı tanımlar getirmi�lerdir. Fakat genel olarak dil bilgisi 

kitaplarında, cümle için, üzerinde birle�ilen nokta, cümlenin: “Bir dü�üncenin, bir 

duygunun ya da bir yargının ba�lı ba�ına anlatımına yarayan ve içindeki sözcüklerin 

sayısı sınırlı olmayan, dile ait bir birim”(Aksan 1995:284) olu�udur.  

 M. Ergin cümleyi, “Bir fikri, bir dü�ünceyi, bir hareketi bir duyguyu, bir 

hadiseyi tam olarak bir hüküm hâlinde ifade eden kelime grubu”(Ergin1990: 376)  

�eklinde tanımlar ve cümlenin varlı�ı için çekimli bir fiilin yeterli olaca�ını belirtir. 

Nitekim V. Hatibo�lu “Bir yargıyı bildirmek üzere tek ba�ına kullanılan çekimli bir 

eyleme veya çekimli bir eylemle birlikte kullanılan sözcükler dizisine tümce 

denir”(Hatibo�lu1972-a:99), ifadesi ile bu fikri desteklemektedir. Zeynep Korkmaz ise 

cümle tanımını aynı do�rultuda yaptıktan sonra cümlenin varlı�ı için” asgari bir çekimli 

fiili”(Korkmaz 1992:32) �art ko�maktadır. Tek ba�ına çekimli bir fiil yanında isimlerin 

ek-fiille çekimini de bir cümle olarak kabul etmeliyiz. Nitekim “bir hüküm, bir 

dü�ünce, bir duygu vb. ifade etmek üzere çekimli bir fiille veya sonuna cevher fiili 

getirilen bir isimle kullanılan kelimeler dizisidir.”(Topalo�lu1989:49) tanımında bunu 

açık olarak görmekteyiz. Burada cevher fiilden kasıt ek-fiil olsa gerek ki; “isim soylu 

kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sa�layan fiil” (Topalo�lu 1989:47) olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Cümle tanımlarında kelime sayısının yanında çok kullanılan di�er bir terim ise 

“yargı”dır. “Kendi kendine yeten bir yargı bir cümle sayılır”(Banguo�lu 1990:522), 
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“Bir ya da birçok sözcükten olu�an yargılı anlatım birimi tümcedir”(Atabay 2003:17-

19), “Bir yargıyı, dinleyende soruya yer bırakmayacak �ekilde, haber, dilek, olu� ve 

bildirme yoluyla ifade eden…”(Delice 2003:133) gibi tanımlarda “yargı” ifadesi 

kullanılmı�tır. Yargı ise “Yüklemle bildirilen karar ve dü�ünce”(Hatibo�lu1972-b:105) 

�eklinde tanımlanmı�tır. Bundan dolayı cümlede asıl olan ögenin “yüklem” oldu�u ve 

yargıyı üzerinde ta�ıyarak tek ba�ına cümleyi olu�turdu�u söylenebilir. “Cümlelerin 

bütün ögeleri yüklem sayesinde varlık kazanır”(Bilgegil1984:13) ifadesi de bu fikri 

desteklemektedir.  

 Yine, cümlenin olu�umunda ölçü alınmaya çalı�ılan kelime sayısının yanında 

yargı sayısı da tanımlarda farklı geçmektedir. Cümle “�çinde ya bir tek ba�ımsız yargı 

ya da yeteri kadar yan yargıyla tek temel yargı bulunduran kelime 

dizisidir.”(Ediskun1985:323) tanımı bunlardan biri olup cümlenin yapısı konusunda da 

bize fikir sunmaktadır. 

 Bütün bu bilgiler do�rultusunda cümleyi kısaca, “…dü�ünceyi, bir duyguyu, bir 

durumu, bir olayı yargı bildirerek anlatan kelime veya kelime dizisi”(Karahan 2005:9) 

olarak benimseyip burada kelimenin sayısına, türüne ya da yargının sayısına bir 

sınırlama getiremeyece�imizi belirtmek isteriz. 

••••   Cümle, yargı bildiren kelime ve kelime grubudur. En küçük cümle çekimli bir 

fiil veya ek-fiil ile çekime girmi� bir isimdir. Çalıku�u romanında tek kelimelik 

cümle oldukça az kullanılmı�tır.  

Görüyorsun (461-4) 

Açılırsın (53-21) 

Açınız (269-20) 

Sevdim(425-3) 

Küçük (331-5) 

Do�ru(417-15) 

 

•••• “Varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri kar�ılayan bütün kelime ve kelime 

gruplarını ekli veya eksiz olarak yargı yüklemek, böylece bunları cümleye dönü�türmek 

mümkündür’’.(Karahan 2005:10) 
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       — Senin ismin ne, hanım kızım? (27-14) 

— Çalıku�u, beyefendi. (27-15) 

 

   — Ben dün ak�am mühim bir �eye karar verdim (393-9) 

   — Neye? (393-10) 

   — Ya�amaya(393-11) 

   — Bu ne demek?(393-12) 

   — Gayet sade (393-13) 

 

•••• Bazı dilciler bir soruya kar�ılık olan “evet” ”hayır” “elbette” gibi sözleri cümle 

kabul etmektedirler. (Emre:1954,s.105-180; Dizdaro�lu:1976,s.37) Bu tür ifadeler de 

kesik cümle grubunda incelenmi�tir.  

   — Mektup arkada�ın beni tanıyor mu? (88-11) 

— Hayır. (88-12) 

 

   — �stanbul’dan mı geliyorsun hanım? (97-13) 

— Evet. (97-14) 

 

   — Feride bunu biliyor mu? (97-3) 

 — Elbette. (7-4) 

 

•••• Kar�ılıklı konu�malarda kullanılan soru ve cevap cümleleri bazen sadece 

yüklemden olu�ur. 

               — Muavine hanım ders vakti oldu mu, ders? (241-13) 

— Oldu (Ders vakti oldu). (241-14) 

 

               — Bir mani var mı? diye sordum. (309-23) 

 — Hayır. Ne mani olacak. Daha iyi. (310-1) (Bir mani yok anlamında) 

   —Galiba çalgı falan da var (57-21) 

 — Açılırsın (53-21) 
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2.1.CÜMLEN�N UNSURLARI 

Cümle içinde farklı görevler yerine getiren kelime veya kelime gruplarına 

cümlenin unsurları denir. Türkçe cümle yapısında unsurlar; özne + tümleç + yüklem 

sırasına göre dizilirler. 

2.1.1. Cümlenin Temel Unsurları: Bunlar cümlenin meydana gelmesi için �art 

olan yani cümlenin temel unsurlarıdır. “Fiil ve fail cümlenin esas unsurları, nesne, yer 

tamlayıcısı ve zarf tümleci cümlenin yardımcı unsurlarıdır.”(Ergin 1990:376)  

Yüklem: “Cümlede yargıyı bildiren çekimli unsur yüklemdir.” (Karahan 1999: 

65)  Çalıku�u romanında hem çekimli fiiller hem de ek-fiil ile çekime girmi� isim veya 

isim unsurları yüklem olarak kullanılmı�tır.  

 Avaz avaz ba�ırmaya ba�ladı (y) (230-2) 

 Demek bir yalancının hanımı olmak için beni bırakacaksınız (y)(287-19) 

 Fakat gel gör ki korkan bunun �aka oldu�unu bilmez (y)(34-1) 

 Bana artık pa�alar pa�ası demelisiniz (y) (305-18) 

 Sakın Merkez Rü�tiyesi’ne Necla Hanımın yerine gelmeyesin (y) (98-8)  

 Beni affetti�inizi söylemek mürüvvetini esirgemeyiniz (y)Feride Hanım (335-13) 

Küçü�üm ke�ke bunları söylemeseydin (y)(203-9) 

           Öyle parçalar varmı� ki insan onları a�lamadan dinleyemezmi� (y)(246-20) 

           Yara sıcak iken acısını duymaz ada(y)m (104-8)  

 Ya�murlar on günden beri devam ediyor (y)hem de �iddetle (268-18)  

• �sim cümlelerinde yüklem olarak herhangi bir isim unsuru kullanılmı�tır.  

Arık gönlüm rahattı.(y)(14-5)  

Arkasında mor çizgili sarı atlastan bir yelek yahut bir gömlek vardı(y) (240-6) 

Kabahat o zalim, o kalpsiz o�lundaydı. (y)(108-15) 

Dün gece sıra benimdi. (y)(253-3) 
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Bir haftadan beri Alacakaya çiftli�indeyim (y). (384-15)  

          Otelde hemen kimse yok gibiydi.(y) (132-2) 

          Hatta ekseri a�ıkları bile sessiz ve tezahürsüzdü(y)(77-10) 

          �ki sene uslu uslu oturduktan sonra biraz afacanlık etmek benim hakkımdı (y) 

(252–11) 

• Özne: “Cümlede yapanı ve olanı kar�ılayan unsur öznedir.” (Karahan 1999: 49) 

Dilciler cümlede temel unsur olarak yüklemden sonra özneyi göstermi�lerdir. (Ergin 

1990: 377; Bilgegil 1984: 20; Dizdaro�lu 1976: 39; Üstünova 2000: 489-498) “Yüklemi 

kılı� fiilinden olu�an cümlelerde eylemi gerçekle�tiren, yüklemi olu� fiilinden meydana 

gelen cümlelerde olan veya gerçekle�en, yüklemi ek-fiil isim unsuru olan cümlelerde 

bildirilen ve yüklemi ettirgen kılı� fiilli cümlelerde eylemi yaptıran isim unsurudur.” 

(Delice 2003: 138) 

(Ben)(ö)Kim ne derse yapıyor,  hiçbir �ey söylemiyorum (447-17) 

Benim az buçuk servetim(ö) ikimize de yeter (396-23) 

Senin adın(ö) ne? (100-24)  

Nadide Hanımefendi(ö) hastalar tepesinin en güzel yerinde oturur (288-11) 

Kalbe serinlik ve tazelik hissi veren bir akarsu ahengi(ö)vardı (416-12) 

• Nesne alabilen (geçi�li) fiillerin edilgeni yapıldı�ında özne gerçek de�il sözde 

özne olur. “…geçi�siz fiillerin edilgen hale getirilmesiyle olu�an Meçhul Fiil”(Ergin 

1990: 194; Korkmaz 2003: 549) çekiminde ve öznesi belirsiz hale getirilmi� gereklilik 

kipinin eksiz olarak teklik üçüncü �ahıs kullanımındaki bazı cümlelerde özne bulunmaz. 

Bu tür cümleler Çalıku�u romanında az kullanılmı�tır. 

               (O)( ö) Terfiyen �skenderun’a tayin edildi (300-8).Sözde Özne 

              ��te Feride’nin vazifesi (ö)hemen hemen böyle yazılmı�tı(5-21):Sözde Özne 

              Öyle bir esmerlik ki yakalı�ını nasıl kirletmedi�ine hayret edilecek(328-11) : 

Özne almamı�. 

           �imdiden bunu niçin dü�ünmeli? (384-12):Özne Belirsiz 

               Niçin hepsini itiraf etmemeli(19-1) :Özne Belirsiz 

            Niçin yeni bir gönül yarası hazırlamalı? (310-21): Özne Belirsiz 
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2.1.2.Cümlenin Yardımcı Unsurları: Cümlede eksiksiz bir anlatım olması için 

yüklemin bildirdi�i hareketin, hükmün çe�itli yönlerden tamamlanması gerekir. ��te 

cümlenin ihtiyacına göre cümleye dâhil edilen bu unsurlara cümlenin yardımcı unsurları 

denir. Tümleç ise bu unsurların genel adıdır. Tümleçler kendi içinde üçe ayrılır. 1. 

Nesne, 2. Yer Tamlayıcısı 3. Zarf Tümleci 

• Nesne: Yüklemi geçi�li bir fiil olan cümlelerde yüklemin bildirdi�i i�, hareket 

ve hükümden kısaca cümlede öznenin yaptı�ı i�ten etkilenen unsurdur. “Nesne sadece 

yüklemi geçi�li fiil olan cümlelerde bulunur”  (Karahan 1999: 52) 

Nesne cümle içinde ya yalın hâlde ya da yükleme hâli eki almı� biçimde 

bulunur. 

a)Belirtili Nesne: Belirli bir varlı�ı kar�ılayan nesne türüdür. Yükleme hâli eki 

almı� nesneye verilen isimdir. 

          Günlerden beri  kaybetti�im/ ne�emi (n)hemen hemen bulmu� gibiyim (99-12)                                                              

           Sevdanın hiçbir dul kadın ruhu ve vücudunu benim kadar / hırpaladı�ını,                                         

yıprattı�ını(n)zannetmiyorum (405-3)  

  b)Belirtisiz Nesne: Nesnenin tam olarak belirtilmedi�i nesne türüdür. Di�er bir 

deyi�le yükleme hâli eki almamı� nesne türüne verilen isimdir. Belirtisiz nesne yükleme 

do�rudan ba�lanır ve araya kolay kolay ba�ka unsur almaz. 

             Size Anadolu ikramı (n)yaparım (417-5)          

           Sonra, insan nefret etti�i insanlardan ne tatlı ne masum intikamlar (n)alır (190-6) 

•       �sim cümleleri genel olarak nesne almaz. Türkçede “borçlu” kelimesi isim 

soylu bir kelime olarak yüklem oldu�unda cümle nesne alır.   Çalıku�u romanında bu 

kelime “borcumuz” �ekliyle yüklem olmu� ve nesne almamı�tır.  

         Misafirimiz nasıl ister ne emrederse öyle hareket etmek borcumuz.(315-21) 

• Yer Tamlayıcısı:Dolaylı tümleç de denilen yer tamlayıcısı, “Yönelme, bulunma, 

çıkma durumu eklerini alarak cümlede yönelme, yakla�ma, bulunma, ayrılma bildiren, 

yüklemin anlamını yer ve yön bakımından tamamlayan öge” (Korkmaz 2003: 243)’dir. 
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Yer tamlayıcısı olan unsurlar cümle içinde ismin yönelme hâli eki (-a/-e), bulunma hâli 

eki (-da / -de), ayrılma hâli ekini (-dan / -den) alarak bulunurlar. 

            �htimal Munise bile bana(yt) kalmayacak (267-4) 
 

           Merkez Rü�tiye’sinde açık bulunan bir co�rafya ve resim dersine (yt) tayin  
   

  edilmi� bulunuyorum(128-8)  
  

Diplomanın ötesine berisine (yt)bakıyor… (122-6) 
 

           Hayrullah Bey, yanımızdaki  yatakta(yt) bir  askeri muayene ediyordu.(352-10)  
                       

          Sonra, insan nefret etti�i insanlardan(yt) ne tatlı ne masum intikamlar alır (190-6)  

• Zarf Tümleci: Yüklemin bildirdi�i hükmü zaman, tarz, �art, miktar, durum, 

vasıta ve belirsiz yön bakımından tamamlayan cümle unsurudur. 

 Bir gün(zt)servinin tepesine ku�lara tahta ve bez parçalarıyla yuva kurmaya  
    
çıkar. (21-9) , 

 
     Bir Cuma günü(zt) surlarda genç bir zabıta tesadüf etmi�ler (267-16)                    

      Bu çehredeki ciddiyeti gördükçe(zt) gülmeden kendimi alamıyorum (107-3)  

           Orda tutmak istemeyerek(zt)bir ihtiyar kadının kulübesine göndermi�ler (221-13)  

         Pi�mi� kelle gibi(zt) ne sırıtıp duruyorsun (244-2) 

          Annemize kar�ı (zt)bir büyük mürüvvet ve hürmet vazifesiydi(17-16) 

         Ba�ka gün ocak ba�ından ta� atıp a�çıyı korkutmak için(zt)dam tepelerine 

tırmanırdı (21-10)) 

  �ki saat sonra(zt)kara sakallı yüzba�ı ile(zt)  köyü terk etti (211-1) 

     E�er hakikati benden gizlerse (zt)onu burada bırakaca�ımı söyledim (217-9)  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. CÜMLE ÇE��TLER� 

3.1. YÜKLEM�N�N TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER  

Bir cümlenin yüklemi yargıyı üzerinde ta�ıyan fiil veya isim soyundan bir 

kelime veya kelime grubudur. 

3.1.1. F��L CÜMLES�:  

•••• Yüklemi çekimli bir fiil olan cümlelerdir. �nceledi�imiz kitapta daha çok fiil 

cümlesi kullanılmı�tır. Ayrıca bile�ik fillere oldukça fazla yer verilmi�tir. Fiil cümleleri 

basit çekim olarak dokuz kip ve üç birle�ik kip çekimiyle �ahıslara göre a�a�ıdaki 

�ekilde kullanılmı�tır.  

BAS�T ÇEK�M 

Görülen Geçmi� Zaman: (Korkmaz: 2005: 597) 

 Ben �a�kın �a�kın: Niçin efendim, ne oldu ki dedim (213-18) 

 Avaz avaz ba�ırmaya ba�ladı (230-2) 

 Çocuklar siyah renkli ta�ların içinde kayboluncaya kadar Munise ile beraber 

arabadan mendil salladık (224-5) 

Duyulan Geçmi� Zaman: 

 Ben Zeyniler’e geleli yirmi be� gün olmu� (164-1) 

Hatta o ak sakallı hocayı bile mahsus oraya getirmi�ler (149-1) 

 Mirat’ın ismine dikkat etmi�sin … (192-3) 

�imdiki Zaman: 

 Bu dalgalı ye�illik içinde gelincikler bir taze yaren gibi kokuyor (250-13) 
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 Sevdanın hiç bir dul kadın ruhunu ve vicdanını benim kadar hırpaladı�ını, 

yıprattı�ını zannetmiyorum (402-6) 

 Birbirlerine söyleyecek söz bulamıyorlar (410-22) 

 
Gelecek Zaman: 

 Galiba teklifli bir yere misafir gideceksiniz (303-6) 

 �htimal Munise bile bana kalmayacak (267-4) 

 Demek bir yalancının hanımı olmak için beni bırakacaksınız (287-19) 

Geçmi� Zaman: 

 Sonra insan nefret etti�i insanlardan ne tatlı ne masum intikamlar alır (190-6) 

 Fakat gel gör ki korkan bunun �aka oldu�unu bilmez (34-1) 

 Yahut benim gözlerimin önünde birbirlerini istedikleri gibi kucaklayamazlar 

(222-8) 

Dilek �art Kipi: 

 Kızım ne yapsak da seni bir eve ba�layabilsek acaba? (344-7) 

 Adamın yirmi elmacık kemi�i gitse canı yanmaz (210-23) 

 Utanmasam hüngür hüngür a�layacaktım (288-4) 

Gereklilik: 

 Hayır sen bir hademe olmalısın (228-2) 

 Bana artık pa�alar pa�ası demelisiniz (305-18) 

 Hanımlar gülmeniz tebessüm derecesini geçmemeli (295-4) 

�stek kipi: 

•••• “�stek kipi, emir ve istek kiplerinin karı�ımıyla olu�mu�tur.” (Ergin 1990: 295). 

“Türkçede asıl istek kipi –a / -e olup bütün �ahıs ekleriyle çekimlenebilmektedir. Bunu, 

istek kipinin birle�ik yapımından da anlayabiliriz. (gel-e-y-di-m, gel-e-y-mi�-sin vb.) 
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hâlbuki emir kipinin müstakil eki yoktur. Her �ahsa göre de�i�ir ve birle�ik çekim 

olu�turmaz.” (Ercilasun 1995: 61-72) 

 Sakın Merkez Rü�tiyesi’ne Necla Hanımın yerine gelmeyesin (98-8)  

Emir Kipi: �stek ve emir 1.T� ve  1.Ç� aynıdır. 

 �imdi sana yapaca�ın i�i tarif edeyim (210-4) 

 Hiç olmazsa Çoban Mehmet dü�ün gecesi onu bırakıp kaçmasın (188-1) 

 �sterdim ki benim gözlerimi de onlar kapasınlar (366-1) 

 Beni affetti�inizi söylemek mürüvvetini esirgemeyiniz Feride Hanım (335-13) 

Hikâye Birle�ik Çekimi: 

 Bu hodgâm ihtiyar kim bilir ne zevk bulduydu (382-17) 

Yalnız bir gün hatta bir gün bile de�il, birkaç saat birbirimizi görmü�tük (348-14) 

Demek ki ben böyle kocaman kasabanın diline dü�mü�tüm (286-8) 

Bu ak�am yine pencerenin kenarında dü�ünüyordum (202-3) 

Evvela sakin sakin konu�uyorlardı (324-16) 

Bu ses kula�ıma gelince a�layacak gibi olurdum (413-11) 

Çalıku�u’nu memnun etmek için bundan daha nadide hediye olamazdı (41-13) 

Herhalde benim muallimli�imden daha rahat ve karlı bir i� olacaktı (330-17) 

… a�laya a�laya kendimi kollarına atıp her �eyi söyleyecektim (107-22) 

Küçü�üm ke�ke bunları söylemeseydin (203-9) 

Ke�ke bende onların içinde de�i�seydim (203-10) 

Ah ne güzel, koparmak mümkün olsaydı dedi (341-3) 

Ah ben erkek olmalıydım (24-9) 
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Rivayet Birle�ik Çekimi: 

Kesinlikle kendilerini göstermemek için tekmil vücutlarını siyah kefenle 

sarıyorlarmı� (161-8) 

Senenin on ayını Avrupa’da babasının parasını yemekle geçirirmi� (333-20) 

Kendim ba�ka derslerle me�gul olmalı imi�im (158-2) 

Sen kız olmalıymı�sın (24-16) 

Öyle parçalar varmı� ki insan onları a�lamadan dinleyemezmi� (246-20) 

�art Birle�ik Çekimi: 

Ben hangi sene kı� mevsiminde bu da�ları karlar altında bembeyaz, büyük 

fırtınalar için de gördümse… (6-18) 

Bu arada ne olduysa bana oldu (395-21) 

Sen nasıl istersen öyle olsun Feride (412-6) 

E�er hakikati benden gizlerse onu burada bırakaca�ımı söyledim (217-9) 

Biz bir kere görmezsek nasıl olur? (82-9) 

Peki Doktor Bey, ne vakit isterseniz i�e ba�larım (305-5) 

Munise, gitmek istemiyorsan seni bırakayım (216-16) 

 

•••• Çalıku�u romanında daha çok fiil cümlesi, fiil çekimlerinin içinde daha çok 

Görülen Geçmi� Zaman ve bu zamanla yapılan birle�ik çekim (Hikâye Birle�ik 

Çekimi); �ahıs olarak da 1. Teklik �ahsı kullanılmı�tır. Be� bölümden meydana gelen 

romanda ilk dört bölüm 1. T. �ahıs a�zından, be�inci bölüm ise 3. T. �ahıs a�zından 

anlatılmı�tır. Zaman kavramı olarak her ne kadar bütün kipler kullanılsa da “Geçmi� 

Zaman” çekiminin a�ırlıklı oldu�u görülür.  

 

•••• Fiil cümleleri yapısına göre basit, birle�ik ve kesik cümle özelli�i 

göstermektedirler. 
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 Dayanamadım (261-11) : Basit fiil cümlesi  

Çalıku�u her acıya, her mecburiyete katlanabilirdi (106-6): Basit fiil cümlesi     

Bir yanlı�lık olacak Hacı Kalfa, dedim (148-14) : �ç içe birle�ik fiil cümlesi 

      Hiç dönmeye niyeti olsa gelin olaca�ı gece kaçar mı? (340-8) : �artlı birle�ik 

fiil cümlesi 

  Yemin ederim ki bunları �ikayet için söylemiyorum.(272-15): Ki’li birle�ik  

fiil cümlesi. 

  Kimseye bir �ey sorma�a cesaret edemiyor, �a�kın �a�kın etrafıma  

bakıyordum.(115-16) : Sıralı birle�ik fiil cümlesi 

 

• Anlam bakımından olumlu ve olumsuz fiil cümleleri kullanılmı�tır. 

    Bir Çeçen arabasıyla hareket ediyorum(114-12) : Olumlu fiil cümlesi 

    Fakat �imdiye kadar gece yatısına gitmedim ki…(310-3):Olumsuz fiil cümlesi 

• Fiil cümleleri kurallı ve devrik �ekilde kullanılmı�tır. 

  Allah için bana do�ruyu söyleyiniz…(320-1):Kurallı fiil cümlesi 

 Feride dedi, on gündür birbirimizi görmedik(67-13): Devrik fiil cümlesi 

 

      -dır/-dir eki fiil cümlesinde çekimli fiilin üstüne gelerek kuvvetlendirme 

yapmı�tır.  

  Çocuklara elbette öteberi getirmi�sindir. (52-13) 

 Sonradan pi�man olmu�tur o kızca�ızım (104-6) 

 

             3.1.2. �S�M CÜMLES�: 

• Yüklemi bir isim unsuru olan cümlelerdir. �sim unsurları “i” ek-fiil ile 

çekimlenerek yüklem yapılır. –dır/-dir ise eksiz çekimi yapılan geni� zamanda 

kullanılır. 

Geni� Zaman  
Hangi mehtabın aydınlı�ı acaba bu kadar gönül alıcıdır ki…(334-19) 
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Fakat bunu anlatabilmek için on iki gün evvelki bir vakaya dönme�e mecburum 

(296-5) 

Sen sevmek, sevilmek için yaratılmı� bir mahluksun (358-12) 

Güzellik ba�a beladır diye me�hur bir söz vardır kızım (304-13) 

Buna imkan yok (387-6) 

Arkada�ların görünü�te hiç de fena insanlar de�il (239-11) 

Bu bey Münevver Teyzemin zevcesidir (339-23) 

Misafirimiz ne isterse öyle hareket etmek borcumuz (315-21) 

Biz seninle dünyanın en temiz, en iyi iki dostuyuz (389-9) 

Yegane arkada�ım, hâmim, babam sizsiniz (384-11) 

Görülen Geçmi� Zaman 

Bir haftadan beri Alacakaya Çiftli�i’ndeyim (384-15) 

Bütün olup bitenlere ra�men sen yine bir parça benimdin… (410-10) 

�imdi Çalıku�u onu tamamen unutmu� gibiydi (45-10) 

Dün geçe sıra benimdi (255-3) 

Dün Belediye Gazinosu’ndaydık (324-13) 

Fakat çocuklar sizi anlayacak, böyle sürprizlerden zevk alacak ya�ta de�illerdi 

(51-13) 

Duyulan Geçmi� Zaman 

…Yusuf Efendi bir Mevlevi �eyhi imi� (246-13) 

Sen hasta yatarken yata�ının yanında geçirdi�im dakikalar birer cinayetmi� 

(390-17) 

Saatlerce evvel içime dü�en gizli sevincin membası me�er buymu� (92-1) 

�art Kipi 

Cesaretin varsa meydan açık (62-20) 

…Türlü hakaretlere hedef olmaktansa kabul edip gitmek daha iyi olacaktı (233-6) 
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• �sim cümlelerinin olumsuzu “yok, de�il”  ile yapılır. Ayrıca isim cümleleri 

soru ve ünlem cümlesi �eklinde de olabilir. Bu cümleler anlamlarına göre cümlelerde 

ayrıntılı olarak ele alınmı�tır.  

Cevap yok (19-19) 

Duysa da umurumda de�il (404-8) 

      Kendi boyu kadar uzun, beli kadar ince miydi?(83-18) 

 
• �sim cümleleri basit veya birle�ik cümle olabilir. 

 
               Sen, sevmek, sevilmek için yaratılmı� bir mahluksun(358-12): Basit  isim 
cümlesi 
  
             “ Güzellik ba�a beladır” diye me�hur bir söz vardır.(304-13):�ç içe birle�ik isim 
cümlesi 
               Hayatta öyle önüne geçilemeyen dertler vardır ki onlara kar�ı en iyi silah ne�e 

ve kahkahadır. (10-17):Ki’li birle�ik isim cümlesi  

              Güzel bir adam de�il, ama debdebesi var (344-15):Sıralı birle�ik isim cümlesi 

• Çalıku�u romanında fiil cümleleri gibi isim cümleleri de kurallı ve az da olsa 

devrik cümle olarak kar�ımıza çıkmaktadır. 

             Siyah mektep önlü�ünün kayı�ı ile oynayan elleri, gözlerinin üstüne ne kadar 

dü�mü� kırpma perçimleriyle hala çocuktu(38-1):Düz isim cümlesi      

             Ne halt var burada?(372-3):Devrik isim cümlesi 

             Ne arifane isimdir o.(142-4): Devrik isim cümlesi 
 

• �sim cümlelerinde yüklem olarak herhangi bir isim unsuru kullanılmı�tır. Bu 

husus yüklem bahsinde örneklerle anlatılmı�tır.  

 

3.2. ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER 

3.2.1. OLUMLU CÜMLE:  

             Yargının gerçekle�ti�ini anlatan cümlelerdir. 

 Yapısı ve anlamı olumlu olan cümlelere �ekilce ve anlamca olumlu cümle denir. 
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 3.2.1.1. Olumlu �sim Cümleleri:  

• Anlamca olumlu isim cümleleri basit veya birle�ik cümle olabilir 

Eyüp Sultan’da rahmetli anneci�imin “Gül Misal” Kalfa isminde bir Çerkez 

dadısı vardı. (111-10)):Olumlu-Basit-�sim Cümlesi 

Benim güzel, hem de çok güzel ni�anlım vardı. (357-11): Olumlu-Basit-�sim 

Cümlesi 

Bu biçareler açılmak için biraz güne�, bir parça �efkat isteyen çiçekler 

gibiydi.(342-23) Olumlu-Basit-�sim Cümlesi 

��ine gelmezse her vakit �stanbul’a dönmek onun elindedir.(76-14):Olumlu-�artlı 

Birle�ik-�sim Cümlesi 

Ku�adası ne güzel isim, benim adam.(342-16):Olumlu-Sıralı Birle�ik-�sim 

Cümlesi  

Onba�ının bu saatte Ku�adası’ndan buraya gelmesi mühim bir vaka idi. (386-9) 

Olumlu-Basit-Düz-�sim Cümlesi 

Ne arifane isimdir o.(142-4) Olumlu-Basit–Devrik-�sim Cümlesi 

          3.2.1.2. Olumlu Fiil Cümleleri:  

• Anlamca olumlu fiil cümleleri basit veya birle�ik cümle olabilir 

Senenin on ayını Avrupa’da babasının parasını yemek için geçirirmi�. (333-20) : 

Olumlu-Basit-Fiil Cümlesi  

 Muharebe ba�layalı on be� gün oldu.(347-5) :Olumlu-Basit-Fiil Cümlesi  

Karanlıkta kendilerini göstermemek için tekmil vücutlarını siyah kefenler 

sarıyorlarmı�. (161-8) :Olumlu-Basit-Fiil Cümlesi 
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Çünkü Fransızca bildi�im meydana çıkarsa Mühendis Efendi biraz evvel 

söyledi�i sözlerden utanacaktı(214-15) Olumlu-�artlı Birle�ik-Fiil Cümlesi 

“Çocuk de�il bu, adeta Çalıku�u” demi�ti(23-10) :Olumlu-�ç �çe Birle�ik-Fiil 

Cümlesi 

Öyle utandım ki yer yarılsa yere girecektim(257-21) Olumlu Ki’li Birle�ik Fiil 

Cümlesi 

Yine eskisi gibi gülüyor, yine Munise ile hamal çocukları gibi alta alta, üst üste 

bo�u�uyoruz.(307-20) :Olumlu-Sıralı  Birle�ik-Fiil Cümlesi 

• Anlamca olumlu fiil cümleleri hem düz hem de devrik olarak kullanılmı�tır. 

Yarı zorla beni oraya kadar götürdüler(259-3): Olumlu-Basit- Düz-Fiil Cümlesi 

Dedi ki: “Hayır sen bir hademe olmalısın”(228-2) Olumlu-�ç �çe Birle�ik-

Devrik-Fiil Cümlesi 

Kapan çabuk a�zınızı(244-2) Olumlu-Basit- Düz-Fiil Cümlesi 

3.2.1.3. �ekilce Olumsuz Anlamca Olumlu Olan Cümleler 

• Bir cümlenin anlamının ve yapısının olumlu olması farklı �eylerdir. Bazı 

cümleler yapılarında olumsuzluk bildiren gramatikal unsurlar ta�ımalarına ra�men 

anlamca olumlu olabilirler. Bu cümlelere �ekilce olumsuz, anlamca olumlu cümle denir.  

1- Yapısında her hangi bir olumsuzluk unsuru bulunan cümleler “de�il” 

veya  yok” ile beraber kullanılınca olumlu bir anlam kazanırlar. 

            Mesela kı�ladaki zabıtlardan, kahvedeki esnaftan tutun da,�dadi Mektebi’ndeki 

büyük talebelere kadar, sizi uzaktan tanımayan, sizden bahsetmeyen yokmu�(304-24) 

Bana kar�ı fazla so�uk duranlar, odanın bir kö�esinde yan yan bakarak benim 

için herhalde iyi olmayan �eyler fısılda�anlar yok de�il. (245-14) (�ekilce olumsuz, 

anlamca olumlu) 

Evet, her �eye ra�men söyleyebilirdim, sevildi�imi bilmiyor de�ildim.(401-10) 
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2-Bazen de olumsuzluk eklerinden sonra “mi” soru eki gelerek �ekilce olumsuz 

anlamca olumlu cümle yapar. 

Rica ederim, e�lenmeyiniz beyefendi, ben kendimi bilmez miyim? (27-8): 

(�ekilce olumsuz, anlamca olumlu cümle) 

Munise bile onlar arasında gelmemi� miydi?  

Ya Allah esirgesin, bu i�leri dü�ünden sonra duysaydım bana yazık olmaz 

mıydı?(107-13) 

Bir de ne göreyim, hain sarı çıyan gözünün ucuyla delikanlıya bakarak gülmüyor 

mu? (367-21)  

 

3- -dan ba�ka, kalıbı cümle içinde de�il edatı ile kullanıldı�ında �ekilce olumsuz 

anlamca olumlu cümleler yapmaktadır. 

Kahvecinin sözleri Hocaefendi’nin söyledi�i sözlerden ba�ka bir �ey 

de�ildi(147-13) �ekilce olumsuz, anlamca olumlu cümle) 

          O günden beri sen benim için bir yabancıdan, bir dü�mandan ba�ka bir �ey de�ilsin 

Kamuran(361-12) 

 Çünkü sen yere bakan yürek yakan sarı�ın bir küçükten ba�ka bir �ey de�ilsin 
(45-19) 

 Ben belki ehemmiyetsiz Çalıku�u’ndan ba�ka bir �ey de�ilim(116-2) 

 Az görülmekle beraber bazen de�il edatı bile edatıyla beraber kullanılarak �ekilce 

olumsuz anlamca olumlu cümleler yapmaktadır. 

            Dile dü�mek, iftiraya u�ramak içten bile de�ildi(140-4) 

• Fakat bazen olumlu veya olumsuz cümleden sonra gelen ve soru eki “mi” ile 

kullanılan “de�il” edatı peki�tirme ve onay anlamı ta�ıdı�ı zaman  cümlenin anlamında 

de�i�iklik yapmaz. Yani cümlenin anlamı “de�il mi?” ibaresinden önceki �ekliyle 

kalmaktadır.    

  

�ekilce ve Anlamca Olumsuz Cümleler: 

Bunu da açık söyleme�e lüzum yok, de�il mi? (209-10)  

Kiraz verdim desem münasip olmaz, de�il mi? ( 30-10 )  
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�ekilce Olumsuz ve Anlamca Olumlu Cümleler: 

Biz seninle dünyanın en temiz en iyi iki dostuyuz,  de�il mi?(389-9) 

Halbuki derdin bu biçareyi parçalamak, de�il mi?(278-24) 

          

3.2.2. OLUMSUZ CÜMLE:  

• Yargının gerçekle�medi�ini anlatan cümlelere olumsuz cümle denir. �sim 

cümleleri “de�il”, “yok” kelimeleriyle, fiil cümleleri ise olumsuz eki “-ma/-me” ile 

anlamca olumsuz yapılır. Çalıku�u romanında “de�il” edatının fiil cümlelerinin 

olumsuzunda da kullanıldı�ı görülmektedir.  

3.2.2.1. Olumsuz �sim Cümleleri  

• Anlamca olumsuz isim cümleleri basit veya birle�ik cümle olabilir 

            “de�il” edatı ile kurulan olumsuz cümleler: 

Munise daha bunları anlayacak ya�ta de�il. (332-4) 

Hayrullah Bey’e söz anlatmak kabil de�il ki. (385-20) 

Siz �stanbul çocukları dünyanın farkında de�ilsiniz. (309-14) 

Fakat çocuklar söz anlayacak, böyle sürprizlerden zevk alacak ya�ta de�il.(51-13) 

Olur rezalet de�il bu kız çocuklarının maskaralı�ı be!(388-9) 

             �llallah, muallime hanımın öyle yüzü gözü boyalı sınıfa girmesi caiz 

de�ildir(241-23) 

      Fakat bu gülü�ü her zamanki çocuk gülü�ü de�il(35-21) 

“yok” kelimesi ile kurulan olumsuz cümleler:  

Sizden de�il hatta bu tesadüften bile �ikâyetim yok. (272-18): Olumsuz-Basit-

�sim Cümlesi 

Zevcem oldu�u vakit sizin kadar bile yoktum. (271-13) 
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Bu ak�am mektepten geldi�im vakit benim de onlardan a�a�ı kalır yerim yoktur. 

(268-23) 

Bu garaz hissi bende do�du�u vakit daha on iki ya�ında bile yoktum.(14-15) 

Senin için ne benimle ya�ama�a, ne kendi kendine ya�ama�a imkan yok(398-3) 

               3.2.2.2. Olumsuz Fiil Cümleleri  

• Anlamca olumsuz fiil cümleleri basit veya birle�ik cümle olabilir 

-ma/-me olumsuzluk eki ile kurulan olumsuzluk cümleleri: 

 Bu sefer Feride’nin gücü mukavemete kâfi gelmedi. (85-17):Olumsuz-Basit-Fiil 

Cümlesi 

      Fakat (küçük dilini göstererek) bu haine güvenilmez ki. (34-9)  

     Çalıku�u’nu memnun etmek için bundan daha nadide hediye olmazdı. (41-13 

     Müslüman karısına kara giymek yakı�maz. (247-4)  

           Bu çehredeki ciddiyeti gördükçe gülmeden kendimi alamıyorum. (107-3) 

Do�rusunu istersen bunu ben de emin bir çare telakki etmiyorum.(397-13)  

Olumsuz-  �artlı Birle�ik-Fiil Cümlesi 

 

• Olumsuz fiil cümleleri düz oldu�u gibi devrik olarak da kar�ımıza çıkmaktadır.    

        Bu çehredeki ciddiyeti gördükçe gülmeden kendimi alamıyorum. (107-3) 

Olumsuz-  Basit- Düz-Fiil Cümlesi 

  Yara sıcak iken acısını duymaz adam (104-8) Olumsuz-  Basit- Devrik-Fiil 

Cümlesi 

 

• “De�il” edatı isim cümlelerinde oldu�u gibi fiil cümlelerinde de kullanılır. Bu 

cümlelerde bir olumsuzluk ekinden sonra gelerek cümlenin anlamını olumlu yaptı�ı 

gibi, cümlede istenilen cevabı almaya yönlendirme yapabilir. Bu cümlelerde, cümlenin 

anlamını “de�il mi” kalıbından önceki �ekli ile kalır. Yüklemi fiil olan cümlelerde 
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yüklemden sonra gelen “de�il” edatının cümlenin türünü de�i�tirip de�i�tirmedi�i 

hususunda ortak fikir olmamasına ra�men genel kanaat de�i�tirmedi�i yönündedir. 

“De�il, edat olarak farklı bir kelime olup cümleye sadece olumsuzluk anlamı katmakta 

ve yapı bakımından bir de�i�iklik yapmamaktadır”.(Özmen1997:315-368) Bazen de 

istenilen cevabı almaya yönelik olarak kullanılan “de�il mi” yerine bunun aslı olan 

“öyle de�il mi” soru kalıbının “öyle mi” �ekli kullanılmı�tır.     

  �ekilce ve Anlamca Olumsuz Fiil cümleleri : 

  Amcazadem ve süt karde�im �hsan’ı size takdim etmemde bir mahsur 

görmezsiniz de�il mi? (298-11) 

  Kiraz verdim desem münasip olmaz, de�il mi(30-10)        

              �ekilce ve Anlamca Olumlu �sim Cümleleri : 

              Feride Hanım sizsiniz, de�il mi?(126-6) 

              Ne necip, ne güzel bir yüz de�il mi?(421-15) 

              Bu mektepte ö�retmensiniz, öyle mi?(349-18)  

• “De�il” edatı bazı cümlelerde ise mevcut yüklemin olumsuzunu temsil eder. 

Böyle cümleler daha ziyade sıralı birle�ik cümlelerden olu�ur. 

            Ben de kızdı�ım zaman Mirat de�il (demem), Meret derim(142-7) 

            Dü�tükten sonra de�il (bayılmıyorum), dü�meden önce bayılıyorum(66-13) 

            Onun sade kalbi de�il (yaralanmamı�), izzet-i nefsi yaralanmı�tı.(406-20) 

  

 3.2.2.3. �ekilce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümleler 

1- “Ne…ne…ba�lama edatı” ile kurulan olumsuz cümleler: Çalıku�u romanında 

bu kalıpla kurulan iki tip cümle vardır. Birincisi, “ne…ne” ba�lama edatının �ekilce 

olumlu bir cümle içinde kullanılıp o cümleyi anlam bakımından olumsuzla�tırmasıdır ki, 

bu cümlelere �ekilce olumlu, anlamca olumsuz cümle denir.  

Bir daha ne geri dönmü�, ne mektup yazmı�. (103-8)  

(�ekilce olumlu, anlamca olumsuz cümle) 
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Bir sı�ıntı gibi evlerinde kalmaya, merhametleri ile ya�amaya ne a�ı�ım, ne 

muhtaç…(94-10)  

• “Ne…ne” ba�lama edatının ikinci kullanım �ekli ise yapısında olumsuzluk unsuru 

olan cümlelerle birlikte kullanılmasıdır. Bu durumda anlamı etkilemez ve cümle �ekilce 

ve anlamca olumsuz olur. 

O vakit ne geceden, ne fırtınadan, ne sefaletten hiç birisinden korkmayaca�ım. 

(194-24) (�ekilce ve anlamca olumsuz) 

Bu adi �arkı parçasının ne güftesinde, ne bestesinde a�lanacak bir �ey yok. (308-

12)  

Çalıku�u a�lasın! On senedir ne muallimlerden ne arkada�larından bunu gören 

olmamı�tır. (7-15)  

  

2- Bazen olumlu cümleler soru yoluyla olumsuz yapılabilir. Bunların bir kısmı 

soru kelimeleriyle, bir kısmı da soru ekiyle yapılır.   

�imdi bunu niçin dü�ünmeli (Dü�ünmemeli) (348-12) 

Niçin kendine zehir etmeli, diyordu. (Zehir etmemeli) (422-16) 

Küçüklerin hakkından sana nasıl aslan payı ayırırım.(52-19) 

Ne ziyanı var? (Ziyanı yok) (424-6) 

Ne bileyim? (Bilmiyorum) (83-10) 

 Sanki iyi yaptık(�yi yapmadık)(82-20 

Lakin bizde o para ne gezer(Para yok)(59-5) 

…Çalıku�un’un programı olur mu?(olmaz)(5-9) 

Ni�anlandıktan sonra bu yüzle senin kar�ına çıkabilir miydim? (çıkamam)  

(75-18) 

Gönlümün ilk sevda busesini ben bir ölünün sönmü� gözlerime mi tevdi 

edeyim?(etmem, etmemeliyim)(275-13) 
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3- Ki ba�lama edatı cümle sonuna getirilerek kesik cümle �eklinde �ekilce 

olumlu anlamca olumsuz cümleler olu�turulmu�tur. 

Artık söyleyecek neyim kalıyor ki.. (Hiçbir �ey kalmıyor) (400-22) 

Hem mesut günlerin yazılacak nesi olur ki… (Hiçbir �eyi olmaz) (201-2) 

Hayatta imkansız ne var ki...(�mkansız bir �ey yok) (445-16) 

 

3.2.3. SORU CÜMLES� 

• Soru yoluyla bilgi almayı amaçlayan cümlelerdir. Soru cümleleri soru eki olan   

–mı/–mi ve soru kelimeleri ile yapılır. Ayrıca tonlama yoluyla yapılan soru cümleleri de 

vardır ki bunlar daha çok konu�ma dilinde görülür. 

3.2.3.1. Soru kelimeleriyle kurulan soru cümleleri:  

Soru zamiri ile yapılanlar: 

Kim ça�ırıyor? (205-24) 

Nereden mezunsun? (214-14) 

Valide Hanım nerede? (102-2) 

Senin adın ne? (100-24) 

Öyle ya, bu kadar insan ku� kadar çocu�un üstüne çullanırsa ne olur? (391-9) 

Soru sıfatı ile yapılanlar: 

Hangi Valide Hanım? (102-3) 

Ya�ın kaç? (121-2) 

Ne vakit geleceksin? (411-13) 

Soru zarfı ile yapılanlar:  

Niçin efendim? (121-6) 

Ne yalan söylüyorsun, küçük? (349-6) 

Kim bilir beni ne kadar ayıplamı�tı? (281-1) 

Nasıl sevebilir?(103-22) 
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• Bazen bir cümlede birden fazla soru kelimesi kullanılabilir. 

Niçin muallime hamın niçin? (254-9) 

Kim, hangi Hanım? Sarı Çizmeli Mehmet A�a (228-16) 

Vay Hocahanım bu da, kim, nereden çıktı? (224-22) 

 

• Soru kelimeleri ile olu�turulan cümlelerde sorulan ögeye ba�lı olarak cevap 

verilmektedir. 

                  � Kim ça�ırıyor? (205-24) 

 � Hâkim ça�ırıyor, babam söyledi. 

 

                  � Ya�ın kaç? (121-2) 

 � Tam yirmi, efendim 

3.2.3.2. Soru eki –mı/–mi ile kurulan soru cümleleri: 

• –mı/–mi eki sorulmak istenen ögenin üzerine gelir. Sık sık da yüklemin 

üstüne getirilerek olma veya yapmanın gerçekle�ip gerçekle�medi�i sorulur. –mı/–mi 

soru eki ayrı yazılır. Bazen kip ve �ahıs eklerini üzerine aldı�ı görülür. 

                 � Erkek yok mu? (97-16) 

                 � Mektepte erkek çocuk var mı? (166–13) 

                 � Feride’nin siz hiç böyle göründü�ünü gördünüz mü? (3-13) 

                � Çalıku�u’nu tanıyamadın mı? (3-7) 

                � Siz beni sevmemezlik ediyor musunuz? (11-7) 

                � Bu söz bir tesadüf müydü? (160-6) 

                � Eskiden olsa bir ehemmiyeti yok, fakat ni�anlandıktan sonra bu yüzle senin 

yanına çıkabilir miydim? (75-17) 

• -mı/-mi soru eki sorulmak istenen ögeden sonra gelir. 

               � Bu rüya acaba onun ilhamı mıydı?(y) (48-11) 
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                � Acaba bunu dün gece onba�ı mı(ö)getirdi? (387-4) 

                � Ben mi(ö)Kamuran? (74-8) 

                � Sen bu mektepte mi (yt)okuyorsun kızım? (178-10) 

                � Hasta diye mi(zt)i�ittin? (68-15)   

                � Acaba Çalıku�u bu sözleri bir maksatla mı (zt)söylemi�ti? (39-3) 

          Onu çok mu, eskisinden daha çok mu(zt) seviyorsun Feride? (83-9) 

• –mı/–mi soru eki ile olu�turulan soru cümlelerine genellikle sorulan ögeye ba�lı 

olarak cevap verilir. Ayrıca onay ve ret beklentisi güdülen cümlelerde “evet ve hayır” 

ya da bunların anlamlarını kar�ılayan ba�ka kelimelerle cevap verilir.  

                 � Sen bu mektepte mi okuyorsun kızım? (78-10) 

 � Evet, Hocahanım.  
 

                 � Erkek yok mu? (97-16) 

                 � Hayır, yalnızım. 

  
                 � Hasta diye mi i�ittin? (68-15) 

 � Evet, hasta diye i�ittim, onun için geldim.  

                  � Mektepte erkek çocuk var mı? (166–13) 

 � Ne! Tek tük var.  

 
                  � Beni söyler diye mi korkuyorsun? (34-5) 

 � Senin böyle bir hareket yapaca�ını zannetmem.  

 

                  � �u halde Mahdum Bey’e kiraz almama izin verir misiniz? (27-22) 

 � Elbette, elbette.  

 

• –mı/–mi soru eki bazen “de�il” ve “öyle” kelimeleri ile beraber kullanılarak 

soru olu�turur. Cevabı belli olan bu cümlelerde kuvvetlendirme anlamı ta�ır. 
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               � Kim oldu�unu, ailenin oturdu�u yeri sorsam söylemez misin, de�il mi? 

(209-16) 

               � Merhem Saadettin Pa�a’nın kö�kü, de�il mi? (86-6) 

               � Bu mektepte muallimsiniz, öyle mi? (349-18) 

               � Bunu size kendisi söyledi, öyle mi Müjgan Hanım? (58-6) 

3.2.3.3. Bazı soru cümleleri soru eki veya soru kelimesi ile de�il tonlama 

yoluyla yapılmı�tır. Bu cümleler kendileriyle ilgili olan di�er cümlelerle kurdukları 

anlam ilgilerinden de anla�ılabilir.  Ayrıca bu cümlelerin sonuna soru i�areti 

konmaktadır. 

� �u halde??!!..(88-16) 

� Pederinizin ismi?(214-11) 

� Peki ya öteki?(405-24) 

� Yalnız Feride’nin kırılan yanlarından bahsediyorsunuz, ya benimki?(438-8) 

� Ya bizim yolumuzun sonuna varmadan gece olursa?(155-16) 

� Ya hele so�uduktan sonra sızlanma�a ba�layan gönül yaraları masalı?… 

(104-24) 

• Yine “acep(=acaba), sakın” kelimeleri kullanılarak da soru cümlesi 

yapılmı�tır. 

              � Acep mektep hocası olmayasın? (98-1) 

               � Sakın bir oyun oynamasınlar? (100-13) 

               � Sakın Merkez Rü�tiyesi’nde Nesibe Hanım’ın yerine gelmeyesin? (98-8) 

               � Sakın sende insanların zalimli�inden, vefasızlı�ından kaçmı� olmayasın? 

(163-6) 

• Çalıku�u romanında bu soru cümlelerinden ba�ka, içinde soru eki veya kelimesi 

olmadı�ı halde korku, hatırlatma, bir beklentiyi veya bir tahmini dile getirmek için soru 

i�areti kullanılan cümleler mevcuttur.   
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              � Senin karnın aç olmalı? (100-13) 

              � Demek bir yabancının hanımı olmak için beni bırakacaksın? (287-19) 

              � Demek Munise’yi görüyordunuz? (219-18) 

              � �u halde muvakkit bir zaman için �stanbul’a gidi�ime acıyacaksın? (73-4) 

              � Mademki siz de onu seviyorsunuz? (300-18) 

              � Bana bir vaadiniz vardı Beyefendi, bir memuriyet verecektiniz? (232-7) 

              � Hatırlarsın ya? (349-21) 

              � O vaka hakkında kimseye bir �ey söylemedin ya? (46-16) 

• �nceledi�imiz eserde kurulu�larıyla soru cümlesine benzeyen gerçekte ise ba�ka 

dü�ünceleri anlatan cümleler kullanılmı�tır. 

1- Bazen bir fikri anlatmak için onun tam tersinin soru kılı�ına sokuldu�u 

görülmektedir. Bu cümleler bazen �ekilce olumlu anlamca olumsuz olurken bazen de 

�ekilce olumsuz fakat anlamca olumlu cümle olmaktadır. 

             Kırlangıcın, rüzgârın, akarsuların, kısaca Çalıku�u’nun programı olur mu? (5-8) 

             Öyle ya, elinde babasız bir çocukla beraber ortada kalmı� bir kadını ba�ka kim 

alır? (221-17)  

             Artık söyleyecek neyim kalıyor ki…? (400-22) 

             Hem mesut günlerin yazılacak nesi olur ki…? (201-2 

            Anne sevilmez mi hiç? (218-12) 

            Ben Çalıku�u’nu tanımaz mıyım? (3-12) 

2- Beklenmedik olayları ifade etmek için kurulan cümleler mevcuttur. Bu 

cümleler bir olayı nakil için olu�turulmu�tur. 

                 Kar�ıma kim çıkarsa be�enirsiniz? (326-6) 

3- �a�ırma anlatan cümleler de soru �eklinde kar�ımıza çıkmaktadır. 

                 Bu ne i� ki!? (59-9) 
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                 Ah ihsan sen burada mı idin? (297-22) 

4- Rica, izin anlatı�larının soru �eklinde ifade edildi�i görülmektedir. 

                Müsaade ediyor musunuz, geleyim Muallime Hanım? (270-2) 

                �lahilerin bazılarının notalarını bana ihsan edebilir misiniz?(252-4) 

5- Yine kızgınlık, sitem, kabullenmeme anlamı ta�ıyan cümlelerin soru 

�eklinde ifade edildi�i cümleler mevcuttur. 

             Ne halt var orada? (372-3) – Kızgınlık 

             Hem bana ait resmi bu tezkireyi nasıl açabilir? (387-5) – Sitem 

             Ne münasebet efendim? (299-14) – Kabullenmeme 

6- Yapısında soru kelimesi veya soru eki –mı/–mi bulunduran her cümle soru 

anlamı ta�ımaz. 

           Allah verdi mi verir. (242-14)    -mı/-mi eki peki�tirme anlamı katarak zarf 

yapmı� 

            Bana gizli bir �ey söylediniz mi içimde durmuyor, söyleyiveriyorum. (29-15) 

Zaman anlamı katmı�. 

 

   3.2.4. ÜNLEM CÜMLES� 

 Dilin do�u�unda kaynaklık etti�i ileri sürülen ünlemlerin çok zaman birçok 

cümle ile anlatılabilecek durumları çok kısa �ekilde ifade edilebilecek özel i�levleri 

vardır. Bunlar his, heyecan, sevinç, nefret, co�kunluk ve vb. gibi duygularımızı ve 

tasdik, ret, sorma, gösterme, seslenme gibi ifade �ekillerimizi kısa ve kuvvetli �ekilde 

dile getirirler. 

 �. Akalın “�çinde ünlem veya ünlem de�eri bulunan söz dizilerini ünlem 

cümlesi” (Akalın 1999: 476-496) olarak adlandırmaktadır. “Öbür tümce türlerinde, bir 

dü�üncenin anlatılması, yargıya ba�lanması esastır. Ünlem tümcelerinde ise duygunun 

açı�a vurulması önemlidir. �ster tek sözcükten, ister birkaç sözcükten olu�sun; ister 

yargılı, ister yargısız olsun; ünlem tümceleri geçmi�teki, ya�anılan zamanlardaki ve 

gelecekteki duyguları, dilek ve özlemleri en etkili biçimde yansıtan anlatım türüdür.” 

(Dizdaro�lu 1976: 334) 
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 Ünlem cümleleri insanların duygularını, istek ve dileklerini ve bunları anlatmak 

için kullandıkları ifade �ekillerini; soru, olumlu ve olumsuz �ekillerde yansıtırlar. Bu 

cümlelerde anlamdaki vurguyu belirtmek için cümlenin sonuna ünlem i�areti kullanılır. 

• Çalıku�u romanında bazı cümlelerde özellikle ünlem i�areti kullanılmasına 

ra�men ünlem cümlesi niteli�inde olan her cümlede ünlem i�areti kullanılmamı�, ancak 

eserin günümüz Türkçesine aktarılanlarında bu i�aret gerekti�i gibi kullanılmı�tır. 

 Anlarsın ya! (213-11) 

 Ah Ya Rabbi ne i�kence (451-3)  

           On yedi gün uyku!..  Ne tuhaf!.. (378-7) 

           Eyvahlar olsun a dostlar!  (135-23) 

 Parmak kadar yumurcak bizi parma�ında oynatırsın ha! (456-15) 

Olur rezalet de�il bu kız çocuklarının maskaralıkları be! (386-16) 

Ben deli bozuk bir adamım, yapar mıyım yaparım ha! (241-8) 

• Görüldü�ü gibi inceledi�imiz eserde ünlem cümlesi kurulurken genellikle 

ünlemlerden faydalanılmı�tır. Bununla beraber ünlem cümlelerinin farklı �ekillerde 

kuruldu�u görülmektedir. 

3.2.4.1. Ünlemlerden Faydalanılan Ve Seslenme �eklindeki Ünlem 

Cümleleri 

 Aferin Feride! (50-23) 

 Ah bu küçük deli kız! (200-21) 

            Sahiden karı koca olduk diye ha!.. (450-13) 

 Amma yaptın ha, amma yaptın ha! diye ekledi (38-18) 

 En sonunda seni tongaya bastırdılar ha! (148-14) 

  � Mademki beni be�endiniz, size hediyem olsun. (28-16) 

 � Nasıl olur!  

            �nci gibi kız, görmeliydiniz, ne güzeldi (414-10) 
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3.2.4.2. Emir �eklindeki Ünlem Cümleleri 
              �n a�a�ı! (34-14) 

              Çalıku�u a�lasın! On senedir ne muallimelerden, ne arkada�larından bunu 

gören olmamı�tır. (7-15) 

            Kapan çabuk a�ızlarınızı! (244-2) 

            Haydi, vazifenizin ba�ına! (372-3) 

            Sıkı yapı�ın, bo�azına basın, ilmini a�zından alın, limon gibi sıkın ha! (243-13) 

            Yapma eni�te! (415-13) 

            Sakın bunlar bir rüyanın hatıraları olmasın! (379-3) 

3.2.4.3. Kesik Cümle �eklindeki Ünlem Cümleleri 

             Öyle bir parladı ki!.. (137-2)  

              Fakat o ne tasavvura sı�maz çirkinlikti Ya Rabbim!...(328-6) 

              Bu kapalı peçenin arasında yüzünü fark etmek imkânsızdı. Küçük bir 

tereddütten sonra!...(87-13)                

        3.2.4.4. Dilek – �art Anlamı Ta�ıyan Cümleler: 

Ah �u beye münasip bir kızca�ız bulabilsek! Ne dersin, kızım? (344-19) 

Çalıku�u’nun her söyledi�inde mana olsa! diye ekledi. (38-18) 

Seninle �urada konu�alım! (34-14) 

�nsan ne kadar çocuk da olsa on be� ya�ına girince bazı �eyleri anlar de�il mi, 

Kamuran! (38-13) 

3.2.4.5. Soru �eklindeki Ünlem Cümleleri 

Hangi mehtabın aydınlı�ı acaba o kadar gönül alıcıdır ki?! (334-19) 

�nsan sevdi�i insanı üzmeli mi ya! (46-3) 

Allah’tan belamı mı isteyeyim! (285-1) 
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On yedi gün uyku. Ne tuhaf… Ne tuhaf!(378-6) 

Ne uzun Ya Rabbi ne uzun! (266-22) 

Bu ne i� ki!!! (59-9) 

 

         3.3. YÜKLEM�N YER�NE GÖRE CÜMLELER 

3.3.1. DÜZ (KURALLI) CÜMLE:  

Yüklemi sonda bulunan cümleler kurallı(düz) cümlelerdir. “Fiil daima sonda 

oldu�una göre cümlenin tepe noktası i� ve olu� bildiren kelimedir. Bu kaideden 

sapmalar vardır, fakat kaideyi bozmaz”(Grönbech 1995:108-11) Biz, bu i�, olu� ve 

dilek bildiren unsuru cümlede yüklem olarak tanımlamaktayız.. Türkçe bir cümlenin 

“..ögelerin dizili�i Özne+ Tümleç+ Yüklem” (Ediskun 1960:193-197) �eklinde olup 

“Yükleme en yakın unsur genellikle belirtilmek istenen unsurdur.”(Karahan 1999:70) 

• Düz cümleler fiil veya isim cümlesi olarak kar�ımıza çıkmaktadır 

   Bu Çalıku�u (ö) / her acıya, her mecburiyete(yt) / katlanabilirdi (106-6): Düz 

fiil cümlesi  

                Önümde(yt) / korkunç bir mezarlık (ö) - vardı (y) (159-22) Düz isim cümlesi 

• Düz cümleler basit veya birle�ik cümle olarak kar�ımıza çıkmaktadır.  

�ki sene uslu uslu oturduktan sonra biraz afacanlık etmek bugün benim 

hakkımdı. (292-11) Dü-, basit cümle 

            Zevcem oldu�u vakit sizin kadar bile yoktum. (271-13) Düz- basit cümle 

 Hiç dönmeye niyeti olsa (zarf tüm) gelin olaca�ı gece kaçar mı? (340-8) Düz-

�artlı birle�ik cümle  

           “Çocuk de�il adeta Çalıku�u” (n) demi�ti. (23-10) Düz- iç içe birle�ik cümle 
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            Kimseye bir �ey sormaya cesaret edemiyor, �a�kın �a�kın etrafıma bakınıyordum 

(117-4) Düz- sıralı birle�ik cümle 

  

3.3.2. DEVR�K (KURALSIZ) CÜMLE:  

Yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. Bir anlamı öne çıkarma, vurgulama 

ihtiyacı, �iirde ahenk endi�esi nedeniyle di�er ögelerde oldu�u gibi yüklemin yerini de 

de�i�tirir. “Devrik cümle Türkçeye sonradan girmi� de�ildir. Hem konu�ma dilimizde 

hem de eski eserlerimizde  mevcuttur. O�uz Ka�an Destanı’ında 4, Orhun Abideleri’nde 

2, Dede Korkut Kitabı’nda 103, Kabusname’de 273, A�ık Pa�a Tarihi’nde 105 devrik 

cümle tespit edilmi�tir.(Ediskun 1967:130-137), (Demircan 2005:18-21) Devrik 

cümleler özellikleri gere�i belli amaçlar dâhilinde kullanıldıkları için sayı bakımından 

az olmaları pek tabidir. Özellikle nesir dilinde az kullanılmaktadır.  

• Çalıku�u romanındaki devrik cümleler daha çok fiil cümlesi olup devrik isim 

cümlesi oldukça az kullanılmı�tır. 

 Olur rezalet de�il bu kız çocuklarının maskaralı�ı be! (386-16) Devrik- basit- 

isim cümlesi 

              Ne arifane isimdir o.(142-) Devrik- basit- isim cümlesi 

 Sonradan pi�man olmu�tur o kızca�ızım (104-6) Devrik-basit-fiil cümlesi 

 Yara sıcak iken acısını duymaz adam (104-8) Devrik-basit-fiil cümlesi 

 Ya�murlar on günden beri devam ediyor hem de �iddetle (268-18) Devrik-

basit-fiil cümlesi 

• Çalıku�u romanında iç içe birle�ik cümlelerden özellikle kar�ılıklı konu�ma 

�eklinde olanların bazılarının devrik oldu�u görülmektedir. 

 Feride dedi, on gündür birbirimizi görmedik (67-3) Devrik-birle�ik-fiil cümlesi 

               Müdire Hanım dedim, siz benden ya�lısınız (320-23) Devrik-birle�ik-fiil 

cümlesi  
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              Hocahamına dedim ki: “Mademki Munise’yi evlerinde istemiyorlar, acaba ben 

kendime evlat etmek istesem verirler mi?” (194-6) Devrik-birle�ik-fiil cümlesi 

    Bana dedi ki: 

� Hanım kızım, iktidarınız gibi hal ve tavırlarınız da ho�uma gitti. (330-12) 

Devrik-birle�ik-fiil cümlesi     

 

3.4. YAPISINA GÖRE CÜMLE ÇE��TLER� 

 Yapısına göre cümleleri dilciler farklı isim ve gruplandırmalarla ele almı�lardır. 

 Banguo�lu, “tek yargıdan ibaret ve tek yüklemli cümleleri basit cümle, birden 

fazla yargıdan meydana gelen söyleyi� toplulu�unu da birle�ik cümle” (Banguo�lu 

1970: 523-586) olarak de�erlendirmi�tir. 

 M. Ergin, Türk Dil Bilgisi kitabında ele aldı�ı birle�ik cümleyi “…bir asıl cümle 

ile onun manasını tamamlayan bir veya daha fazla yardımcı cümleden te�ekkül eder” 

(Ergin 1990: 382) �eklinde tanımlayarak birle�ik cümleleri, “�artlı, ki’ li ve iç içe 

birle�ik” cümle olarak üçe ayırmı�tır. �çinde fiilimsi bulunduran cümleleri birle�ik 

cümle kabul etmemi� olsa gerek ki bu konuya yer vermemi�tir. 

 Yapılarına göre cümleleri “basit ve birle�ik cümle” (Bilgegil 1984: 73-98) 

olarak sınıflandıran K. Bilgegil, basit cümleyi “Hiçbir cümleye ba�lı olmaksızın kendi 

ba�ına tam bir anlam ifade edebilen cümle”, birle�ik cümleyi ise “Birden fazla ziyade 

yüklemi bulunan cümleler” (Bilgegil 1985: 73-98) �eklinde tanımlamı�tır. Birle�ik 

cümleyi “1) Giri�ik, 2) �artlı, 3) Sıralı, 4) Ba�lı, 5) Ki’li birle�ik cümle” (Bilgegil 

1984: 73-98) �eklinde sınıflandırmı�tır. 

 H. Ediskun, yapılarına ve biçimlerine göre cümleler olmak üzere iki ayrı 

sınıflandırma yapmı�. Yapılarına göre cümleleri “basit ve birle�ik” diye ikiye ayırarak 

birle�ik cümle içinde giri�ik ve �artlı birle�ik cümleye yer vermi�tir. Biçimce cümleleri 

ise, noktalama i�areti kullanılanları “Sıralı Cümle” ba�laç kullanılanları “Ba�lı Cümle” 

(Ediskun 1984: 379-387) �eklinde iki ba�lıkta incelemi�tir. 
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 V. Hatibo�lu ise 1) Yalın, 2) Birle�ik, 3) Sıralı Tümce olarak üçe ayırmı�tır. 

Birle�ik tümceyi “…bir veya birkaç iç tümce, ara tümce, yan tümce ile bir temel 

tümceden kurulan tümce” (Hatibo�lu 1972-a: 146) �eklinde tanımlamı�; içinde fiilimsi 

unsuru bulunduran cümlelerle, �artlı ve ki’li cümleleri farklı isimlerle de olsa birle�ik 

cümle içinde de�erlendirmi�tir. 

 Hamza Zülfikar da yapısına göre cümleleri 1) Basit, 2) Birle�ik, 3) Sıralı 

(Zülfikar 1995: 141-146) olarak üçe ayırmı�, Hatibo�lu’ndan farklı olarak, içinde 

fiilimsi unsuru bulunduran cümleleri basit cümle içinde de�erlendirmi�tir. 

 H. Dizdaro�lu Tümce Bilgisi adlı kitabında, cümle bilgisini oldukça geni� 

�ekilde ele almı�tır. Cümleleri “yapı ve ba�lanı�larına” göre iki ayrı ba�lıkta 

sınıflandırmı�. Yapısına göre cümleleri  “basit ve birle�ik cümle” diye ikiye ayırmı�; 

yine fiilimsi unsuru bulunduran cümlelerle, �artlı ki’li ve iç cümle niteli�indeki 

cümleleri birle�ik cümle içinde ele almı�tır. (Dizdaro�lu 1976: 187-248). Ba�lanı�larına 

göre cümleler blümünde ise sıralı cümlelere yer vermi�tir. 

 L. Karahan yapısına göre cümleleri Basit, Birle�ik, Ba�lı ve Sıralı (Karahan 

1999: 61-68)  ba�lıklarında dört grupta ele almı�tır. Yapısında fiilimsi bulunan 

cümleleri basit cümle, �artlı ve iç cümle niteli�indeki cümleleri birle�ik cümle ve ki’li 

cümleleri ise ba�lı cümle (Karahan 1999: 61-68) içinde ele almı�tır. 

            Netice itibarıyla diyebiliriz ki dilciler yapı bakımından cümleleri temelde: Basit, 

Birle�ik, Sıralı ve Ba�lı olmak üzere dört ba�lıkta ele almı�lardır. 

�artlı, ki’li ve iç içe birle�ik cümle niteli�indeki cümlelerin birle�ik cümle içinde 

de�erlendirilmesi hususunda genelde ortak fikir hâkimdir. 

Fakat fiilimsi unsuru bulunduran cümlelerle, sıralı cümlelerin 

sınıflandırılmasında farklılıklar gözükmektedir. 

Bazı dilciler içinde fiilimsi bulunduran cümleleri giri�ik birle�ik cümle kabul 

ederken bazı dilciler ise bu görü�e katılmazlar. L Karahan, içinde fiilimsi bulunduran 

cümleleri basit cümle içinde de�erlendirmi�tir. M. Ergin de bu görü�te olmalı ki birle�ik 

cümleleri i�lerken fiilimsi bulunduran cümle örneklerine yer vermemi�tir. Yine 
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H.Zülfikar, “Cümlede fiilden yapılmı� isim, zarf ve sıfat görevindeki �ekillerinin bir 

yargı ta�ımadı�ı ve bir zamana ba�lı olmadı�ı göz önüne alınırsa bunlarla kurulan 

gruplara yan cümle denemez, dolayısıyla bu yapılar birle�ik cümle diye gösterilemez.” 

(Zülfikar 1995: 643-648)  demektedir. Biz de bu görü�leri esas alarak giri�ik birle�ik 

cümle konusunda ortak bir fikir birli�i olu�madı�ı için bu tür cümleyi çalı�mamızda 

ayrı bir ba�lıkta ele almadık. Yani yapısında fiilimsi bulunduran cümleleri, 

kurulu�larında temel yüklemlerinden ba�ka çekimli bir fiil veya ek-fiil almı� bir unsur 

bulundurmadıkları durumlarda basit cümle olarak de�erlendirdik.  

Yine birle�ik cümleyi, bir temel ve onun içinde farklı görevleri olan bir veya 

birden çok yardımcı cümlelerin birle�mesi olarak kabul eden dilciler, sıralı cümleleri 

birle�ik cümle dı�ında ele almaktadırlar. Birle�ik cümleyi “yardımcı cümle” ile 

sınırlandırmayıp, “birden fazla yüklemi olan cümleler” olarak tarif edenler ise sıralı 

cümleleri de birle�ik cümlelerin bir türü olarak de�erlendirmi�lerdir. Z. Korkmaz 

do�rudan “Sıralı birle�ik cümle” (Korkmaz 1992: 134) terimini kullanarak konuya 

açıklık getirmektedir. Sıralı ve ba�lı cümlelerde noktalama i�areti veya ba�laç 

kullanılmasını ayırt edici unsur olarak gören dilci sayısı, bunların ikisini de sıralı cümle 

olarak kabul edenlere oranla çok daha azdır. 

Yapısına göre incelenecek bir cümle türü de kesik cümledir. Farklı isimlerle 

adlandırılsa da dilcilerin kesik cümle üzerinde hemfikir oldukları görülmektedir. 

Bu bilgiler ı�ı�ında yapısına göre cümleleri �u ba�lıklar altında 

sınıflandırabiliriz. 

1. Basit Cümle 

2. Birle�ik Cümle 

Α) �artlı Birle�ik Cümle 

Β) �ç içe Birle�ik Cümle 

                  C) Ki’li Birle�ik Cümle 

D) Sıralı Birle�ik Cümle 
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a) Ba�ımlı Sıralı cümle 

b) Ba�ımsız Sıralı cümle 

c) Karma Sıralı cümle 

3) Kesik(Eksik) Cümle   

3.4.1. BAS�T CÜMLE 

 Bir temel cümle ve onu tamamlayan unsurlardan olu�mu�tur. Böyle bir cümle 

gramer kitaplarında “basit, yalın, yalınç”  terimleriyle tanımlanmaktadır. “Bir tek 

yargıdan ibaret ve bir tek yüklemi olan…” (Banguo�lu 1990: 523), “Bir tek yargı 

anlatan…” (Gencan 1991:114), “Yapısında isim ve fiil cinsinden tek yüklem 

bulunduran cümle…” (Karahan 1999: 61) gibi tanımları yapılmı�tır. Görüldü�ü gibi 

tanımlar tek bir yargı temelinde birle�mektedir. Fakat fiilimsileri “yan yargı” kabul 

eden bazı dilciler cümle içinde bulunan fiilimsilerin de “yardımcı cümle” 

olu�turdu�unu dü�ünmektedirler. Dolayısıyla içinde isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil eki 

almı� kelime veya kelime grubu bulunduran cümleleri bazı dilciler do�rudan “giri�ik 

cümle”(Atabay 2003:110) adıyla ayrı bir ba�lıkta de�erlendirirken, bazıları da “birle�ik 

cümle” içinde “giri�ik cümle”(Bilgegil 1984:74, Delice 2003:143) olarak  ele almı�lar. 

 Hâlbuki cümlenin fiil veya ek-fiil çekimiyle olu�mu� bir yargıya ihtiyacı 

oldu�unu dü�ünürsek fiilimsilerin ba�ımsız cümle olu�turamayaca�ı kanaatine varırız. 

“Cümlede fiilden yapılmı� isim, zarf ve sıfat görevindeki �ekillerin bir yargı ta�ımadı�ı 

ve bir zamana ba�lı bulunmadı�ı göz önüne alınırsa, bunlarla kurulan gruplara yan 

cümle, dolayısıyla bu yapılar birle�ik cümle diye gösterilemez” (Zülfikar 1995: 643-

648) “�artlı, ki’li ve iç içe birle�ik cümlelerde en az iki çekimli fiil etrafında toplanmı� 

iki cümle olmakla birlikte, bu cümlelerden biri yardımcı, di�eri asıl cümle 

durumundadır. Bu cümleleri birle�ik cümle kabul edip isim fiil grubu, sıfat fiil ve zarf 

fiil gruplarıyla yapılan cümleleri ise basit (yalın) cümle kabul etmek gereklidir.” 

(Karaörs 1995: 29-38) 

 M. Ergin de bu tür cümlelerin birle�ik cümle gibi de�erlendirilemeyece�i 

dü�üncesiyle olsa gerek, Türk Dil Bilgisi kitabında ele aldı�ı “birle�ik cümle”  

türlerinde bu konuya yer vermemi�tir. Yine “Yapısında sıfat-fiil, zarf-fiil ve mastarların 



 99 

bulundu�u cümleleri basit cümle” (Savran 1991: 325-330) “Yapısında zarf fiil, sıfat fiil 

ve isim fiil veya bu tür kelimelerden yapılmı� bir kelime grubu bulunan cümleler de 

basit cümledir.”(Karahan 1999:61) dü�üncelerini esas alarak, bir cümle oldu�u 

hususunda henüz ortak bir karara varılamayan içinde fiilimsi bulunduran cümleleri basit 

cümle içinde de�erlendirdik. 

 Basit cümle demek, kısa cümle demek de�ildir. Cümledeki kelime sayısını, 

cümlede hüküm veya dilek bildiren yüklemin ihtiyacı belirler. Basit cümlede önemli 

olan hüküm ve dilek bildiren yüklemin tek olmasıdır. 

• Basit cümleler olumlu veya olumsuz isim cümlesinden olu�mu�tur. 

Önümde korkunç bir mezarlık vardı. (159-22) 

Oda karanlıktı. (203-13) 

Dün belediye gazinosundaydık. (324-13) 

�ki sene uslu uslu oturduktan sonra biraz afacanlık etmek bugün benim hakkımdı. 

(292-11) 

           Zevcem oldu�u vakit sizin kadar bile yoktum. (271-13) 

Munise daha bunları anlayacak ya�ta de�ildi. (332-4) 

• Basit cümleler olumlu veya olumsuz fiil cümlesinden olu�mu�tur. 

Söyle. (24-11)  

Dayanamadım. (261-18) 

           Galiba teklifli bir yere misafir gideceksiniz. (303-6) 

Bütün dudaklarda yine bir “�pekböce�i” sözüdür dola�ıyordu. (264-17) 

Dünyada bundan büyük yüzsüzlük, insaniyetsizlik olmazmı�. (137-4) 

•    Çalıku�u romanında basit cümleler daha çok düz olmakla beraber devrik olarak 

da  kar�ımıza çıkmaktadır. 
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Bu Çalıku�u her acıya, her mecburiyete katlanabilirdi (106-6): Kurallı-basit- fiil 

cümlesi  

            Önümde korkunç bir mezarlık vardı (y) (159-22) Kural-basit-ı isim cümlesi  

             Olur rezalet de�il bu kız çocuklarının maskaralı�ı be! (386-16) Devrik- basit- 

isim cümlesi 

 Sonradan pi�man olmu�tur o kızca�ızım (104-6) Devrik-basit-fiil cümlesi 

            Yara sıcak iken acısını duymaz adam (104-8) Devrik-basit-fiil cümlesi 

            Basit cümlenin içinde isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil bulunmaktadır. 

Kolonyalar, yün yakıp koklatmalar, hiçbir �ey tesir etmemi�. (317-17) 

Çocuklar siyah renkli ta�ların içinde kayboluncaya kadar Munise’yle beraber 

arabadan mendil salladık. (224-5) 

Ben Zeyniler’e geleli yirmi be� gün olmu�. (164-1) 

     Çünkü sen do�du�un büyüdü�ün yerlerden ayrılırken gözlerinde anne gözlerinin 

hatırasını, uzaklarında anne gözya�larının acı tadını, kalbinde anne kuca�ının sıcaklı�ını 

götürecektin. (222-13) 

     Bir donuk kı� sabahında gö�üslerinde birkaç cılız çi�dem, dudaklarında onlar 

gibi yalancı bir tebessümle kar�ı kar�ıya gelen yeni ni�anlılar, on dakika sonra 

gözlerinde ya�larla bedbaht bir a�abey, kimsesiz küçük bir kız karde� gibi birbirinden 

ayrıldılar. (365-1) 

     O, yerden kımıldamaya ü�enen Maarif Müdürü bizzat valiye giderek tayinimi 

tasdik ettirmi�ti. (147-21) 

• Basit cümlelerin yapısında ba�laç bulunması cümlenin yapısını etkilemez. Basit 

cümlelerin içinde de çe�itli unsurları ba�layan ba�laçlar bulunabilir.   

Nemciye de tıpkı karde�i gibi hâlim ve sessizdi.(24-11) 

Sen ki derslere hiç ehemmiyet vermezsin. (74-13) 

Ne yalvarmak, ne el etek öpmek hiç fayda vermiyormu�. (103-13) 
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• Bir cümlenin yapısında kelime sayısının çok olması cümlenin yapısı için ölçü 

de�ildir. Bir cümle ihtiyaç duydu�u kadar kelime alabilir. �nceledi�imiz eserde bazı 

basit cümlelerin oldukça kısa olmasına kar�ın bazılarının oldukça uzun oldu�unu 

görmekteyiz 

Görüyorsun (461-4): Basit cümle 

Açılırsın (53-21):Basit cümle 

Zabıtın yanık yüzü, uzun bıyıkları, ate�li kara gözlerindeki hu�unetle garip bir 

tezat te�kil eden bu mahcup ve mütevekkil itimad müdüre de ho� bir tesir yapmı�tı(8-

19):Basit cümle 

Ara sıra hasta talebeleri tedavi etmek için beni mektebe davet etmen, 

küçü�ümüz ölürken takatsız ba�ını bir lahza omzuma dayaman, sonra sen hasta 

yatarken yata�ının yanında geçirdi�im saatler birer cinayetmi�(390-15)   

 

3.4.2. B�RLE��K CÜMLE 

 En az iki ayrı cümleden meydana gelen cümlelerdir. “Birden fazla yargıdan 

meydana gelen söyleyi� toplulu�una birle�ik cümle denir” (Banguo�lu 1990: 523-531). 

“Birle�ik cümle bir asıl cümle ile onun manasını tamamlayan bir veya daha fazla 

yardımcı cümleden te�ekkül eder.” (Ergin 1990: 382) 

 Bu tanımlara göre birle�ik cümlede biri asıl, di�eri asıl hükmü destekleyici, 

açıklayıcı ve onu �arta ba�layıcı fonksiyonda yardımcı cümle olmak üzere en az iki 

cümle bulunmaktadır. Yani birçok cümlede iki ayrı hüküm veya dilek mevcuttur. 

Türkçede yardımcı cümle görevinde olup birle�ik cümle olu�turan �artlı ki’li ve iç içe 

birle�ik cümleler mevcuttur. Yalnız bu tanımlar birle�ik cümle tanımını yardımcı cümle 

ile sınırlandıran dilciler için geçerlidir. Di�er taraftan sıralı cümleler her ne kadar 

ba�ımsız bir yargı olup yardımcı cümle niteli�inde olmasalar da sonuçta anlam veya 

yapı bakımından en az iki cümlenin birle�mesiyle olu�maktadırlar. Nitekim bu 

dü�ünceyi ta�ıyan dilcilerden Z. Korkmaz “Yalnız ba�ına kullanıldıklarında da birer 

anlam ta�ıyan cümlenin yan yana gelmesiyle…” (Korkmaz 1992: 134) tanımını sıralı 

birle�ik cümle için kullanmı�tır. 
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 Yani birle�ik cümle için birden fazla yüklem bulunması yeterli görülmektedir. 

Bu cümleler kendi ba�ına ba�ımsız olabilece�i gibi, temel cümleyi çe�itli yönlerden 

tamamlayan yardımcı cümle de olabilirler. 

 Birle�ik cümleler kendi arasında �öyle sınıflandırılabilir: 

 �artlı Birle�ik Cümle 

 �ç içe Birle�ik Cümle 

 Ki’li Birle�ik Cümle 

 Sıralı Birle�ik Cümle 

3.4.2.1. �ARTLI B�RLE��K CÜMLE 

 �artlı birle�ik cümle hususunda dilciler arasında genel olarak ortak bir görü� 

hakimdir. “… tümcedeki anlamı ko�ullu olarak tamlayan yan cümleye ko�ullu yan 

tümce” (Hatibo�lu 1972-a: 149), “Yan cümleci�i kendisinden sonraki bir cümleci�in 

�artı, sebebi, tahmini olan birle�ik cümleye �art bile�ik cümlesi denir.” (Ediskun 

1985:384), “Temel cümledeki kavramın gerçekle�mesini yan cümleye ba�layan ve bu 

�artı yan cümle olarak ifade edip, �art kipini alan yan cümlenin, temel cümlenin 

anlamını sınırlandırdı�ını” (Bilgegil 1984: 86), “Yan tümcesi dilek ya da ko�ul 

kipinden olu�an tümceye ko�ul tümcesi denir.” (Dizdaro�lu 1976: 209), “Bir bo� 

tümceyle ba�ımlı yargı niteli�inde �art kipinden bir dı� cümleden meydana gelen 

birle�ik cümle…” (Banguo�lu 1990: 549), “Yüklemi �art eki (-sa) ile kurulan ve esas 

cümledeki yargının gerçekle�mesini �arta ba�layan birle�ik cümle” (Korkmaz 1992: 

142), “Bir cümlenin, bir �art cümlesi ile tamamlandı�ı cümledir.” (Karahan 1991: 61). 

 M. Ergin ise bu cümleyi Türkçenin asıl birle�ik cümlesi kabul edip ba�langıçtan 

beri Türkçede mevcut oldu�unu belirterek, bu cümlenin temelini “�art kipinin �art 

ifadesine dayandırır “(Ergin 1990: 382). 

 Tanımlardaki bilgileri de�erlendirdi�imizde �artlı birle�ik cümleyi kısaca, içinde 

�art ifadesi ta�ıyan yardımcı cümlenin bulundu�u birle�ik cümle olarak tanımlayabiliriz. 

Bu cümle Türkçenin asli birle�ik cümlesidir. Türkçe cümle yapısına uygun olarak 

yardımcı cümle önce, temel cümle sonra gelir. �artlı birle�ik cümle –sa/se �art kipiyle 
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kurulur. Bu kiple kurulan yardımcı cümle temel cümlenin gerçekle�mesini �arta 

ba�ladı�ı durumlarda kendi ba�ına tam bir hüküm bildirmez, yüklemin bildirdi�i 

hükmün kendisi olmadan gerçekle�meyece�ini ifade eder. Yardımcı cümle niteli�indeki 

�art cümlesi �art, sebep, zaman ve benzetme anlamlarıyla kurulur. �artlı birle�ik 

cümlelerde yardımcı cümle temel cümlenin genellikle zarf tümleci olmakla beraber 

nadiren öznesi, nesnesi, olarak da kullanılabilir. 

 3.4.2.1.1. �art cümlelerini olu�turan –sa/-se eki: 

1- Basit çekimiyle �artlı birle�ik cümle kurulabilir. Bu durumda temel cümlenin 

zarf tümleci olur. 

Hiç dönmeye niyeti olsa gelin olaca�ı gece kaçar mı? (340-8) 

 �ahab Efendi olmasa bende çocuk gibi a�layacaktım. (128-22) 

Böyle olmasa i�lerdeki tuhaflık nazar-ı celp edecekti. (388-2) 

Dı�arı çıksa tutup eve götüreceklerini biliyormu�. (193-18) 

Utanmasam hüngür hüngür a�layacaktım. (288-4) 

2-  �art cümlesi bazen di�er zamanların �artlı birle�ik çekimi ile veya �art 

kipinin hikâyesiyle, rivayetiyle kurulur.  Birle�ik fiil çekimi ile kurulan �art cümleleri 

Türkçede daha yaygın bir �ekilde kullanılmaktadır. Bu kurulu�ta yardımcı cümle 

genelde zarf tümleci görevinde kullanılır. 

Kabul ederseniz onu size bırakma�a geldim. (8-17) 

Bir çare bulup bir kere yüzünü göstermezse �uradan �uraya gitmem (215-1) 

Fakat onlara gidersem çabucak izimi ke�fedeceklerdi. (109-7) 

Evet, bu kaza ba�ıma gelmeseydi, omzuna batan dikenlerin sızısını ak�am 

karalı�ı içerisinde kö�ke dönünceye kadar a�latmasaydı bu gün ömrümün en �en, en 

e�lenceli günü diyecektim. (341-13) 

Sen gitmezsen vallahi ben de gitmem. (30912) 
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��ine gelmezse her vakit �stanbul’a dönmek onun elindedir. (70-14) 

• E�er cümle ba�ı edatları �artı kuvvetlendirir. 

       E�er bir gün ba�ın derde girerse …  insanlıktır. (210-1) 

           Fakat öyle mü�kil bir haldeyim ki e�er hemen bana bir i� vermezseniz… (232-

20) 

• Birden fazla �art cümlesi arka arkaya gelebilir. 

Teyzem bu dakika da bana bir �efkat kelimesi söylemi� olsaydı, hafifçe yana�ıma 

dokunsa, yana�ımı ok�asaydı, a�laya a�laya kendimi kollarına atarak her �eyi 

söyleyecektim. (107-22) 

3- �sim unsurları ek-fiilin �artıyla çekime girip �artlı birle�ik cümle 

olu�turabilirler. 

Cesaretin varsa meydan açık. (26-20) 

Söylenecek nesi varsa hepsini birden söylemeli, de�il mi? (129-13) 

Civarda ne kadar akraba evi varsa hepsine haber verdiler(96-4) 

Çünkü nem varsa zevcem sıfatıyla sana kalıyor(440-19) 

Fakat aylarca buralarda sürünmekten, türlü hakaretlere hedef olmaktansa kabul 

edip gitmek daha iyi olacak. (233-5) 

• Anlam bakımından �art cümlesi olmayan fakat �ekil bakımından �art cümlesi 

özelli�i gösteren cümleler de vardır. Bu cümlelerde yardımcı cümle özne ve nesne 

görevinde kullanılmı�tır.               

 Burada ne olduysa(ö) bana oldu.(Burada olanlar bana oldu) (395-21) 

            Kar�ıma kim çıkarsa (n) be�enirsiniz; (B…)’deki o, uyur gibi oturan, sayıklar 

gibi söyleyen battal zat de�il mi? (326-6) 
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• �ekil bakımından �artlı birle�ik cümle özelli�i gösteren bazı cümlelerde –sa/-se  

“dahi, bile” anlamları katmaktadır. Bazen bu tür cümlelerin ba�ında “da, de” ba�lama 

edatı kullanıldı�ı görülmektedir. Bu cümlelerde �art cümlesinin hükmü gerçekle�mese 

de temel cümlenin hükmü gerçekle�ir. Yani cümle anlam bakımından 

kuvvetlendirilmi�tir 

 Daha az maa�lı daha küçük bir mektep olursa da kabul edece�imi söyledim. 

(276-5) 

 Kimsesiz bir kadının zengince de olsa yalnız ya�aması kolay de�il. (440-21) 

 Ben ne yapsam (da) senin dilinden kurtulamayaca�ım. (53-17) 

 Ben olsam, parça parça olsam (da) aman demem. (63-21) 

• Yine �art kipinin ikileme �eklinde kullanılarak kuvvetlendirme yaptı�ı 

görülmektedir. Bu cümlelerde de bir kesinlik söz konusudur. 

 Çocu�un ismini bilse bilse o bilirdi. (19-15) 

 Ne olursa olsun ben ölmekten çok korkarım. (394-1) 

 Misafirimiz ne emreder, nasıl isterse öyle hareket etmek borcumuz. (315-20) 

 Bazı �art cümleleri ise kar�ıla�tırma yaparlar. 

 Hiçbir �ey kazanmadınsa, geçinmek, ya�amak, tahammül etmek ne oldu�unu da 

mı ö�renemedin. (226-11)   

• �art kipi –sa/-se eki cümle sonunda kullanıldı�ı zaman cümleye istek-dilek 

anlamı katmı�tır. Bu cümleler daha çok  “ke�ke” kelimesiyle birlikte kullanılmı�tır ve 

bu cümleler �artlı birle�ik cümle de�ildir.  

               Ke�ke ben de onların arasında do�saydım. (28-9) 

               Küçü�üm, Ke�ke bu sözleri söylemeseydin(203-10) 

    “Ke�ke onları bana göstermeden ate�e atsaydın kızım” dedim. (201-7) 
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   Çalıku�u ke�ke bunu yapabilecek, kolayca kendini avutacak bir kız olsaydı. 

(407-13)   

                Allah vere de o cazgır karı sana rahat verse. (98-14 

 3.4.2.1.2. Türkçede Ba�lama Edatı  

 Türkçede ba�lama edatı “ise” çok zaman kendinden önceki kelimeyle birle�erek 

ses kurallarına uyumu sa�layarak �art eki –sa/se gibi kar�ımıza çıkmaktadır. Bunu �art 

eki ile karı�tırmamak gerekir. 

              (B…)’de onu bulma�a gitti�im vakit ise i� i�ten geçmi�ti (407-2) 

 Ayın on be�i aydınlıksa (aydınlık ise) on be�i karanlıktır, derler. (128-13) 

  Öyleyse (öyle ise) niçin Hayrullah Bey benden sakladı? (387-5) 

 Hanım kedi gibi yüzüme sıçradı, me�erse (ise) Munise imi�(286-23) 

     

            3.4.2.2. �Ç �ÇE B�RLE��K CÜMLE 

 �ç içe birle�ik cümle terimini kullanan ve bu terimi kullanmayan dilcilerin 

yaptıkları tanımlamalara bakıldı�ında bu cümle hususunda dilciler arasında genel bir 

fikir birli�i oldu�unu söylemek mümkündür. 

 �ç içe birle�ik cümle terimini ilk kullananlardan biri olan M. Ergin “… bir 

cümlenin ba�ka bir cümle içine girmesiyle meydana gelen birle�ik cümledir” (Ergin 

1990: 384) tanımını yapmı�tır. Z. Korkmaz ise ayrı bir madde ba�lı�ında bu terime yer 

vermemi�; ancak iç cümleyi, “iç içe girmi� birle�ik cümlede, tümleç görevini üstlenen 

ve anlamca temel cümlelerin nesnesi durumunda bulunan yardımcı cümle” (Korkmaz 

1992: 24) �eklinde tanımlayarak açıklamasında “iç içe birle�ik” terimini kullanmı�tır. 

L. Karahan iç içe birle�ik cümle ba�lı�ında “Bir cümlenin herhangi bir görevle ba�ka 

bir cümle içinde yer aldı�ı cümledir.” (Karahan 1999: 63) tanımını yapmı�, cümleyi 

birle�ik cümle içerisinde de�erlendirmi�tir. 
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 Kısaca iç içe birle�ik cümle, bir cümlenin herhangi bir görevle ba�ka bir 

cümlenin içinde kullanıldı�ı birle�ik cümledir. �ç cümle her zaman yardımcı cümle 

görevindedir. Genellikle alıntı bir cümlenin ba�kasına aktarılmasında kullanılır.  �ç 

cümle temel cümlenin genellikle nesnesi olmakla beraber özne, yer tamlayıcısı, zarf 

tümleci görevinde kullanıldı�ı da görülmektedir. Yine yardımcı cümle temel cümleye 

do�rudan ba�landı�ı gibi, edat veya bir isim unsuruyla da ba�lanabilir.  

   3.4.2.2.1. �ç Cümlenin Temel Cümleye Ba�lanma �ekilleri 

           1- �ç cümle, iki yüklem arasına hiçbir kelime girmeden do�rudan temel cümleye 

ba�lanmı�tır. Temel cümlenin yüklemi olarak en çok de- fiili olmak üzere bil-, san-, 

zannet-, gel- fiilleri kullanılmı�tır. 

   “Onun için de�il, paltom çok a�ır geldi” (n) de. (68-6) 

    “Aç gözünü Yusuf” (n) dedi. (274-40) 

    “Ona anne olaca�ım” (n) diyemem. (220-2) 

    “�eker kutusu de�il, sanayi-î nefîse” (n) diyordu. (43-11) 

    “Çocuk de�il adeta Çalıku�u” (n) demi�ti. (23-10) 

     “Ben buna inandım mı” (n) sanıyorsun (209-10) 

    “Bu, yalnız bir çocuk yaramazlı�ı mıydı,” (n) sanıyorsun (144-7) 

     “Bereket versin, talebelerim beni hala Müdür Efendi’nin nutkuna gülüyor,” (n) 

sandılar. (244-17) 

     “Gitti�ime, ben pi�man olmadım mı” (n)zannediyorsun (458-10) 

     “Safa geldine” (zt) gelmi� (102-8) :Kalıpla�mı� ifade oldu�u için iç cümle hal 

eki almı�tır. 

2- Bazı iç cümleler son çekim edatlarından birini alarak edat grubu yaparlar ve 

temel cümleye ba�lanırlar. Bu durumda iç cümle, temel cümlenin zarf tümleci 

görevinde kullanılır. 

 “Çalıku�u’nun her söyledi�inde mana olsa” diye (zt) söylendi (38-18) 
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 “Vallahi sen sebep oldun sarı zalim” diye (zt) hıçkırıyordu (461-1) 

 “Ben böyle musikiyi hatta Seyfi Efendi’nin kendisinden de dinlemedim” diye (zt.)  

fısıldadım. (261-2) 

            “Böyle �pekböce�i’ne sekizi kurban olsun” diye (zt)  ba�ırmaz mı? (257-20) 

Beni “söyler” diye mi (zt) korkutuyorsun. (34-5) 

“Oturmanızı rica ederim, rahatsız olmayın” diye (zt) koltukları gösterdi. (235-12) 

           “Karanlıkta askerin koynunda beyaz bir künye görüyor” gibi (zt) oldum (109-21) 

           Esmer çikolataya hiç ehemmiyet vermiyorsunuz gibi(zt) görünüyor (45-21) 

            Siz “Kamuran Bey” derken e�eleniyorsunuz gibi(zt) geliyor.(417-12)      

 

• Bazen iç cümleler son çekim edatıyla bir zar fiile ba�lanıp zarf fiil grubu olu�turarak 

temel cümleye ba�lanırlar.  

“Unutulmu� bir dost mezarına yakla�ır” gibi titreye titreye (zt) yanına gittim. 

(250-13) 

“Genç adam hiç ehemmiyet vermiyor” gibi görünerek (zt) sordu (57-7) 
 

• Bazen de edat grubu �eklindeki iç cümle, bir isim unsurunu niteleyerek sıfat 
tamlaması yapar. Bu durumda yardımcı cümle özne göreviyle kar�ımıza çıkmaktadır. 

“Güzellik ba�a beladır” diye me�hur/ bir söz (ö) vardır. (304-4) 

“Beni zevceli�e kabul eder misiniz, ben sizin artık ni�anlınızım” diyen/ sesiniz  

(ö) kula�ımdan gitmedi(363-4)              sf.  tm. 

Maarif kâtibinin: “Re�it beyefendi istese seni Fransızca muallimli�ine tayin ederdi, 

herhalde bir malumatı var!” diye söyledi�i /söz (ö) aklıma geldi. (344-24) 

                                       sf.  tm. 

3- Bazı iç cümleler ise bir isim unsuru alarak temel cümleye ba�lanırlar. �sim 

unsurunun kullanılı� �ekline göre temel yüklemin de�i�ik unsurları olabilirler.  

         “… Belediye Mühendisi yarın �stanbul’a gidecek, nezaretine u�rama�ı vaad etti” 

yolunda  havadisler, tavsiyeler (n) getiriyordu. (139-2): �ç cümle bir isim unsuruna 

ba�lanarak yeni bir isim unsuru meydana getirmi�. 
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         “Feride sen kendini bilmiyorsun, senin de çok ba�ka bir güzelli�in var” diyenlere 

(yt) hak veriyorum. (200-20) 

       “Olmaz” deme�e (yt) razı olmuyor,  “Hayır” deme�e (yt) cesaret edemiyordu 

(436-15) 

        … ehemmiyetsiz insanların gözlerini kama�tırmaktan zevk alan, kaba bir “Ne 

oldum” (tyn) delileri(tn)…(288-25) :�sim tamlamasının tamlayanı olmu�. 

 3.4.2.2.2. �ç Cümlenin Öge Olarak Görevleri  

              Çalıku�u romanında bulunan iç içe birle�ik cümlelerdeki iç cümlelerin, temel 

cümleye ba�landıkları unsurlarla birlikte, temel cümlenin daha çok nesnesi olmakla 

beraber öznesi, yer tamlayıcısı ve zarf tümleci görevlerinde kullanıldıkları 

görülmektedir. 

• Özne görevinde kullanıldı�ı cümleler: 

    “Güzellik ba�a beladır” diye me�hur bir söz (ö) vardır. (304-4) 

     Maarif kâtibinin: “Re�it beyefendi istese seni Fransızca muallimli�ine tayin 

    ederdi, herhalde bir malumatı var!” diye söyledi�i söz (ö) aklıma geldi. (344-24)         

• Nesne görevinde kullanıldı�ı cümleler: 

   “Ona anne olaca�ım” (n) diyemem. (220-2)  

              “Bu, yalnız bir çocuk yaramazlı�ı mıydı,” (n) sanıyorsun (144-7) “Gitti�ime, 

ben pi�man olmadım mı” (n)zannediyorsun (458-10) 

              Belediye Mühendisi yarın �stanbul’a gidecek, nezaretine u�rama�ı vaad etti” 

yolunda  havadisler, tavsiyeler (n) getiriyordu. (139-2) 

 

• Yer tamlayıcısı görevinde kullanıldı�ı cümleler:  

            “Feride sen kendini bilmiyorsun, senin de çok ba�ka bir güzelli�in var” 

diyenlere (yt) hak veriyorum. (200-20) 
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             “Olmaz” deme�e (yt) razı olmuyor,  “Hayır” deme�e (yt) cesaret edemiyordu 

(436-15) 

 

• Zarf tümleci görevinde kullanıldı�ı cümleler: 

  Karanlıkta askerin koynunda beyaz bir künye görüyor” gibi (zt) oldum (109-21)  

             “Vallahi sen sebep oldun sarı zalim” diye (zt) hıçkırıyordu (461-1) 

 “Genç adam hiç ehemmiyet vermiyor” gibi görünerek (zt) sordu (57-7) 

• Kar�ılıklı konu�malarda iç içe birle�ik cümlelerin farklı �ekilde kuruldu�u 

görülmektedir. Bazen sonda bulunması gereken yüklem ba�a alınarak devrik cümle 

�eklinde de kar�ımıza çıkmaktadır. 

  Feride dedi ki: “Benim ne gibi peri�an hislerle aile oca�ından kaçtı�ımı, 

hayatımın ne elemlerle doldu�unu, hangi acı mecburiyetlerin sevki ile evlendi�imi 

anlatma�a imkân yok.” (442-12) 

  Fakat Doktor Bey dedim, misafirlik fazla uzuyor. (381-21) 

   Müdire Hanım dedim, siz benden ya�lısınız. (320-23) 

   Bunlardan biri:  

� �ahap yavrum, sen bu gün fazla yoruldun, �u istidayı ben yazayım,(n) 

dedi. (123-15)   

    
  Hiç münasebeti olmadı�ı halde: 

  Bu dairede arkada�lar birbirinin rahatını ne kadar dü�ünürler,(n) dedim. (123-19)  

 

• Bir iç içe birle�ik cümle ba�ka bir cümlenin iç cümlesi olabilir. 

•  

� “Fena etmedin eni�te, ben bunu istiyordum” de, dedi. (456-9)     

1.1.1.1. �ç Cümle: “Fena etmedin eni�te, ben bunu istiyordum” (n) de 
                                              Yrd. Cm                                       T. Cm 
 
2.2.2.2. �ç Cümle: “Fena etmedin eni�te, ben bunu istiyordum” de(n) dedi 
                                              Yrd. Cm                                            T.Cm 
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“Bu ku�u bana verirler mi?” diyor, dedi. () 

1.1.1.1. �ç Cümle: “Bu ku�u bana verirler mi?” (n) diyor 
                                   Yrd. Cm                           T.Cm 
 
2.2.2.2. �ç Cümle: “Bu ku�u bana verirler mi?” diyor (n) dedi 
                                      Yrd. Cm                                 T. Cm 

 

• �ç içe birle�ik cümlelerde iç cümle basit oldu�u gibi birle�ik cümle �eklinde 

de kurulmu�tur. 

            “Biliyorsun ki ölümü öldürmek için güler yüzden, cesaretten ba�ka silah yok” / 

diyor (164-22) 

 
�ç cümle ki’li birle�ik cümledir. 

  “Beni unutursan, yedirdi�im ekmek burnundan gelsin,” / diyordu (142-19) 

 

�ç cümle �artlı birle�ik cümledir. 

   “Girdiniz, çıktınız, yani benim içinde do�up büyüdü�üm yerlere birkaç gün 

misafir oldunuz” / dedim. (294-17) 

�ç cümle ba�ımlı sıralı cümledir. 

•   Çalıku�u romanında az da olsa bitmi� cümlelerin, sıralanarak tek yüklem altında 

toplanıp iç cümle �eklinde kullanıldı�ı görülmektedir. 

 “Öteki elimle kediyi ba�ından tuttum:” 

   “Bu hain ye�il gözlerindeki tatlılı�a bakan, seni gökyüzündeki melekleri 

dü�ünüyor sanır. Hâlbuki derdin bu biçareyi parçalamak, de�il mi? Bak senden 

ne güzel intikam alıyorum,” dedi. (278-22) 
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3.4.2.3. K�’L� B�RLE��K CÜMLE 

Ki ba�lama edatıyla yapılan birle�ik cümlelerdir. “Bu ba�laç iki tümceyi 

birbirine ba�ladı�ından birle�ik tümce olu�turur.” (Atabey 2003:131) tanımı bu 

cümlenin bir birle�ik cümle oldu�unu göstermektedir. M. Ergin “Yabancı asıllı olan ve 

Türkçe için normal olmayan birle�ik cümle kurmaktadır” (Ergin 1990:383) diyerek bu 

cümleyi birle�ik cümle içinde ele almaktadır. Günümüzde ise Türkçe cümleye 

kazandırdı�ı anlam çe�itlili�i ve zenginli�i sayesinde kullanım alanı geni�lemi�tir. 

Ayrıca ki’li birle�ik cümleler sadece Farsçadan geçen ki edatıyla de�il, 

“…ba�lama görevindeki kim zamiri ile birbirine ba�lanmaktadır. (Korkmaz 1992:103) 

ifadesinden yola çıkarak eski Türkçe metinlerde yer alan “kim” zamirinin günümüzdeki 

kullanım �ekli olan “ki” ile yapıldı�ı da dü�ünülebilir. 

Yine eski Türkçede mevcut olan �üphe edatı olarak da bilinen “erki” edatının 

bunlardan farklı oldu�unu bilmek gerekir. Sabahattin Küçük “Türkçede �üphe Edatı Ki 

Edatı Üzerine” adlı makalesinde “…Türkçede �üphe bildiren ki’nin yapı ve görev 

bakımından Farsça ki ile hiçbir ilgisinin bulunmadı�ını...” (Küçük 1987:367-372) 

anlatmaktadır. Saadet Ça�atay’dan yaptı�ı alıntıya dayanarak “Türkçe �üphe edatı ki ile 

kurulan cümleler birle�ik cümle olmayıp, basit soru cümlesidir. (Küçük 1987:367-372) 

demektedir. 

Netice itibariyle “ki”li birle�ik cümle, dilimize Farsçadan geçen ki ba�lama edatı 

veya Türkçe'de mevcut olan “kim” zamirinin günümüzdeki kullanım �ekli olan “ki” ile 

kurulur. Ki’li birle�ik cümlelerde biri temel di�eri yardımcı olmak üzere iki cümle 

vardır. Türkçe cümle yapısına aykırı olarak çok zaman temel yüklem önce gelse bile bu 

her zaman geçerli de�ildir. Yardımcı cümle genellikle nesne görevinde kullanılır. 

Ancak yardımcı cümlelerin öge olarak di�er görevlerde kullanıldı�ına da sık sık 

rastlamaktayız. Yalnız temel ve yardımcı cümle ayırımında dikkatli olmak gereklidir. 

Bunun için “ki” kaldırılarak, ki edatından sonra gelen unsurun cümlenin hangi 

unsurunu olu�turdu�una iyi bakmak gerekir. 

Ki’li birle�ik cümleyi olu�turan cümleler arasında çok sıkı bir anlam ili�kisi 

vardır. Aralarındaki bu anlam ili�kisi nedeniyle çok zaman ki’li birle�ik cümleler tek 



 113 

cümle hâline getirilerek çözümlenir. Bu yapılırken cümleye, anlam ve yapıyı 

de�i�tirmeyen kelimeler ilave edilebilir veya cümlenin temel yapısını ve anlamını 

bozmayacak �ekilde bazı unsurlar çıkarılabilir. 

3.4.2.3.1. Ki Ba�lama Edatı 

3.4.2.3.1.1. �ki Cümleyi Birbirine Ba�layarak Ki’li Birle�ik Cümle 

Olu�turmaktadır 

  Ki’li birle�ik cümle en az iki cümleden olu�ur: Bu cümlelerden biri temel 

di�eri yardımcı cümle olur. Yardımcı cümle temel cümlenin farklı unsurları olarak 

kar�ımıza çıkar. 

Zannediyorum ki zevkimi takdir edeceksin (309-11)   

Tek Cümle: Zevkimi takdir edece�ini(n)zannediyorum 

Temel Cümle: Zannediyorum 

Yardımcı Cümle: Zevkimi takdir edeceksin 

Yardımcı Cümlenin Görevi: Temel cümlenin nesnesi 

Görüyorum ki talih size bu küçük kızı elinizde büyütmek bahtiyarlı�ını nasip 

etmi� (219-11)  

Tek Cümle: Talih’in size bu küçük kızı elinizle büyütmek bahtiyarlı�ını nasip 

etti�ini(n) görüyorum. 

Temel Cümle: Görüyorum  

Yardımcı Cümle: talih size bu küçük kızı elinizde büyütmek bahtiyarlı�ını nasip 
etmi�  

Yardımcı Cümlenin Görevi: Temel cümlenin nesnesi 

Dua et ki tesadüf, kar�ına çürüklü�e atılmı� bir ihtiyar çıkardı. (391-10)  

            Tek Cümle: Tesadüf kar�ına çürüklü�e atılmı� bir adam çıkardı�ı için(zt) dua et 

Temel Cümle: Dua et 

Yardımcı Cümle: tesadüf, kar�ına çürüklü�e atılmı� bir ihtiyar çıkardı. 

Yardımcı Cümlenin Görevi: Temel cümlenin zarf tümleci. 

Öyle utandım ki yer yarılsa yere girecektim. (257-21)  

Tek Cümle: Çok utandı�ım için(zt) yere yarılsa yere girecektim 
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Temel Cümle: Yere girecektim  

Yardımcı Cümle: Öyle utandım 

Yardımcı Cümlenin Görevi: Temel cümlenin zarf tümleci 

Yemin ederim ki bunları �ikayet için söylemiyorum (272-15) 

Tek Cümle: Bunları �ikâyet için söylemedi�ime(yt) yemin ederim 

Temel Cümle: Yemin ederim 

Yardımcı Cümle: bunları �ikâyet için söylemiyorum. 

Yardımcı Cümlenin Görevi: Temel cümlenin yer tamlayıcısı  

 

3.4.2.3.1.1.1. Yardımcı Cümlenin Görevleri: 

Ki’li birle�ik cümlede yardımcı cümle temel cümlenin nesnesi, yer tamlayıcısı 

ve zarf tümleci olarak kullanılmı�tır. 

• Nesne görevinde kullanıldı�ı cümleler:  

Görüyorum ki talih size bu küçük kızı elinizde büyütmek bahtiyarlı�ını nasip 

etmi� (219-11)  

 Tek Cümle: Talih’in size bu küçük kızı elinizle büyütmek bahtiyarlı�ını nasip 

etti�ini(n) görüyorum. 

  Zannediyorum ki zevkimi takdir edeceksin (309-11)   

 Tek Cümle: Zevkimi takdir edece�ini(n)zannediyorum 

• Yer tamlayıcısı görevinde kullanıldı�ı cümleler:  

 Yemin ederim ki bunları �ikayet için söylemiyorum (272-15) 

 Tek Cümle: Bunları �ikâyet için söylemedi�ime(yt) yemin ederim  

 

• Zarf tümleci görevinde kullanıldı�ı cümleler: 

 Dua et ki tesadüf, kar�ına çürüklü�e atılmı� bir ihtiyar çıkardı. (391-10)  

             Tek Cümle: Tesadüf kar�ına çürüklü�e atılmı� bir adam çıkardı�ı için(zt) dua et 

 

Öyle utandım ki yer yarılsa yere girecektim. (257-21)  

Tek Cümle: Yer yarılsa yere girecek kadar(zt) utandım   
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 3.4.2.3.1.2.  Ki Edatı Bazı Cümlelerde Açıklayıcı Bir Görev Yapmaktadır 

            Ki edatı bazı cümlelerde kendinden önceki kısmı açıklamaktadır.  

            Hayatta öyle önüne geçilemeyen dertler vardır ki onlara kar�ı en iyi silah ne�e 

ve kahkahadır. (10-17)  

           Çözüm: Hayatta, önüne geçmenin en iyi silahı ne�e ve kahkaha olan öyle dertler 

vardır. (10-17) 

Bir ikinci defadır ki talebelerimin gelin oldu�unu görüyorum(263-19) 

Çözüm: Talebelerimin gelin oldu�unu bir ikinci defadır görüyorum(263-19) 

 
Hayrullah Bey o kadar sevinirdi ki tarif edemem (392-24)  

Çözüm: Hayrullah Bey tarif edemeyece�im kadar sevinirdi (392-24) 

 
O kadar tuhaf bir netice verdi ki inanamadım (225-12) 

            �nanamayaca�ım kadar tuhaf bir netice verdi (225-12) 

• Ki edatının açıklayıcı olarak kullanıldı�ı bazı cümlelerde, ki’den sonraki bölüm, 

önceki bölümün herhangi bir unsurunu niteleme sıfatı olmaktadır.  

 Ben bir kötürüm kadın bilirim ki, arkada getirdiler, yürüye yürüye gitti. (161-

19) 

Çözüm: Ben, arkada getirilen, yürüye yürüye giden(sf) bir kötürüm(n) kadın 

bilirim.                                     

Görevi: Temel cümlenin nesnesinin niteleme sıfatı 

            Çalgıcıları erganun çalan bir ihtiyar Ermeni kadından ibaret ki küçük bir kuma� 

parçası, birkaç para ile memnun oluyor. (282-5) 

Çözüm: Çalgıcıları, küçük bir kuma� parçası, birkaç para ile memnun olan (sf) 

erganun çalan bir ihtiyar Ermeni kadından ibaretti.(y) 

Görevi: Temel cümlenin yükleminin niteleme sıfatı 
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Bu öyle bir sevap ki can veren hastaların dudaklarına verilmi� bir damla su 

gibi(273-12)  

Çözüm: Bu, can veren hastaların dudaklarına verilmi� bir damla su gibi  bir (sf) 

sevap(tır)  (y) 

Görevi: Temel cümlenin yükleminin niteleme sıfatı 

• Yine ki edatı, açıklama görevi yaptı�ı bazı cümlelerde “var” yüklemiyle 

kalıpla�mı� gibi kullanılmı�tır. Bu cümlelerde ki edatından sonra gelen bölüm, 

cümlenin öznesinin sıfatı olarak kullanılmı�tır. 

Hele bir kayalık var ki seyretmeye doyulur �ey de�il (385-10) 

Çözüm: Seyretmeye doyum olmayan (sf) bir kayalık(ö) vardır. 

Görevi: Temel cümlenin öznesinin sıfatı 

 

Bu çocu�un öyle hatıraları, öyle halleri var ki unutmak mümkün de�il.  (406-8) 

Çözüm: Bu çocu�un, unutulması mümkün olmayan (sf) halleri bu hatıraları(ö) 
var. 

Görevi: Temel cümlenin öznesinin sıfatı 

 

Öyle parçalar varmı� ki insan onları a�lamadan dinleyemezmi�. (246-20) 

Çözüm: �nsanın a�lamadan dinleyece�i (kadar güzel)(sf) parçalar(ö) varmı�. 

Görevi: Temel cümlenin öznesinin sıfatı 

• Ki edatı bazen de do�rudan isim unsurundan sonra gelmi� ve onun açıklayıcısı 

olmu�tur. Bu �ekilde kullanımlarında birle�ik cümle olu�turmamı�tır. 

Siz ki bunca sene onun kahrını çektiniz, yaramazlıklarına tahammül ettiniz. (3-8) 

Sen ki derslere hiç ehemmiyet vermezsin. (74-13) 

           Öyle bir kirli esmerlik ki yakalı�ını nasıl kirletmedi�ine hayret edilecek. (328-11) 

  

3.4.2.3.1.3. Ki Edatı Kuvvetlendirme Görevinde Kullanılmaktadır  

 Ki ba�lama edatı bazı edatlarla beraber kullanılarak kuvvetlendirme görevi 

yapar. 
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            O kadar ki azarladı�ım, yava�ça ince kula�ını çekti�im zaman bile bana 

ehemmiyet vermiyor.(176-18)  

              Kar gittikçe artıyor, yollar kapandı. O kadar ki çocuklardan bir kısmı mektebe 

gelemiyor(190-14) 

• Ki edatı kuvvetlendirme görevini bazen birle�ik cümle kurdu�u zaman 

yapar. Bu cümleler genelde kar�ılıklı konu�malarda devrik cümle olarak kar�ımıza 

çıkar.   

           Feride dedi ki: “Benim hangi peri�an hallerde aile oca�ından kaçtı�ımı, 

hayatımı, hayatımın ne elemlerle doldu�unu, hangi acı mecburiyetlerin sevkiyle 

evlendi�imi anlatmaya imkân yok.” (442-12) 

          Hocahanıma dedim ki: “Mademki Munise’yi evlerinde istemiyorlar, acaba ben 

kendime evlat etmek istesem verirler mi?” (194-6) 

         Hayrullah Bey on gün evvel dedi ki : “Benim Alacakaya’da sözüm ona bir 

çiftli�im var.”(384-15) 

         Diyor ki hanımın kuca�ına gitsem beni dövmez mi?(18-15) 

• Yine ki edatının cümle sonlarında kullanımına oldukça çok yer verilmi�tir. Ki 

edatından sonra üç nokta konarak bir kesik cümle olu�turulmu�tur. Bu tür cümlelerde ki 

edatının sonra bir cümlenin gelece�i hissi uyansa da aslında ba�ka bir cümleye ihtiyaç 

duyulmayacak �ekilde cümlenin anlamı kuvvetlendirilmi�tir. 

   Ancak Neriman öyle bir çocuk ki… (432-21) 

   Ne bileyim, insan kalbi öyle anla�ılmaz bir �ey ki… (348-17) 

   Hayrullah Bey’e söz anlatmak kabil de�il ki… (385-20) 

   Bu çocu�u bana bırakırlarsa o kadar mesud, o kadar mesud olaca�ım ki… 

(194-23) 
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• Bazen de ki edatından sonra gelen cümle kesik olarak verilmi�tir. 

           Sana yemin ederim ki o günden beri bir kere bile… (53-8) 

           Fakat öyle bir mü�kil haldeyim ki e�er hemen bana bir i� vermezseniz…(232-20) 

  3.4.2.3.1.4. Ki edatı bazı kelimelerle birle�erek kalıpla�mı� ve cümle ba�ı 

edatları meydana getirmi�tir. 

     Demek ki (Hacıemino�lu 1992:141) her gün e�leniyorlar. (281-25) 

    Halbuki derdin bu biçareyi parçalamak de�il mi? (278-21) 

     Mademki defterimi benden ba�ka kimse okumayacak… (290-19) 

     Velev ki sizi görmek için bir daha “Kafes”e ayak basmamı ümit ederseniz 

asla… (5-20) 

      Öyle ki  kasabada gizliden gizliye bir dedikodu ba�lamı�.(304-21) 

  

 3.4.2.3.2. �üphe Edatı Ki 

 Eski Türkçede �üphe bildiren “erki” edatının günümüzdeki �ekli ki edatı 

inceleme kitabımızda az da olsa kullanılmı�tır. Bu edat soru anlamlıdır. 

    Ne gelmi� ki senin ba�ına diye söylenmeye ba�ladı. (138-11) 

    Bu ne i� ki!!! (59-9) 

3.4.2.4. SIRALI B�RLE��K CÜMLE 

Yapısına göre cümleler konusunda da bahsedildi�i gibi sıralı cümleleri bazı 

dilciler birle�ik cümle içinde ele alırken bazıları ayrı bir ba�lıkta de�erlendirmi�lerdir. 

L. Karahan sıralı cümleyi, birle�ik cümle içinde de�erlendirmemi� ve “Tek 

ba�ına yargı bildiren cümlelerin bir anlam bütünlü�ü içinde sıralanmasıyla meydana 

gelen cümleler toplulu�udur.” (Karahan 1990: 66) �eklinde tanımlanmı�tır. Sıralı cümle 

konusunda bu dü�ünceye yakın hareket edenler; “Ba�ımsız kurulu�ta birçok yargılı 
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anlatımdan olu�an tümce…” (Dizdaro�lu 1976:223), “Ba�lı ba�ına yargı bildirir 

nitelikteki tümcelerin ba�lanıp sıralanmasıyla olu�an çok yargılı anlatım.” (�im�ek 

1987:292), “…anlam yakınlı�ı ile ba�lanmı� tümceler” (Hatibo�lu 1972-a:155) �eklinde 

tanımlar yapmı�lardır. 

Di�er taraftan birle�ik cümleyi sadece temel cümle ve ona ba�lı yardımcı cümle 

ile sınırlı tutmayan dilciler, birle�ik cümleyi temelde, “Birden ziyade yüklemi bulunan 

cümleler” (Bilgegil 1984: 93) olarak benimsemektedirler. Nitekim do�rudan sıralı 

birle�ik cümle ba�lı�ını kullanan Z. Korkmaz “Yalnız ba�ına kullanıldıklarında da birer 

anlam ta�ıyan hükümleri cümlelerin yan yana gelmesiyle, noktalı virgül veya 

ba�laçlarla birbirine ba�lanarak kurulan birle�ik cümle.” (Korkmaz 1992:134) 

�eklinde tarif etmi�tir. 

Bu tanım do�rultusunda sıralı birle�ik cümleyi, birden fazla cümlenin bir anlam 

bütünlü�ü içinde virgül, noktalı virgül veya ba�lama edatlarıyla birbirine ba�lanan 

cümleler olarak tanımlayabiliriz. Bu cümlelerin her biri temel cümle durumunda olup 

ba�ka bir cümlenin bir unsuru olmazlar. Sıralı cümleler, unsurlarının kullanım �ekilleri 

göz önünde bulundurularak üçe ayrılmaktadır. 

1. Ba�ımlı Sıralı Cümle 

2. Ba�ımsız Sıralı Cümle 

3. Karma Sıralı Cümle  

 

3.4.2.4.1. Ba�ımlı Sıralı Cümle:  

Sıralı cümleler yakın anlam ili�kileri ile birbirlerine ba�lanırlar. Bu yakın anlam 

ili�kisindeki cümleler sıralanırken, ögelerinden biri veya birkaçı ortak kullanılır. Ortak 

ögesi olan bu cümlelere “ba�ımlı sıralı cümle” denmektedir. Bu cümlelerde, aynı 

kelime ve kelime grubu sonraki cümlede tekrar edilmez. Böylece cümle sıkıcı olmaktan 

kurtulur. Ayrıca söyleyi� ve yazıda tasarruf sa�lanmı� olur. 
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• Öznesi ortak kullanılan ba�ımlı sıralı cümleler: Ortak ögeler parantez içinde 

verilmi�tir. 

 (O) Kim bilir sana ne güzel �eyler söylüyor, (o) ne güzel mektuplar 

yazabiliyor. (401-13) 

  (Onlar) �stida ile �ahadetname arasındaki farkı bilmezler, (onlar) sonra 

muallimlik isterler, (onlar) sonra da maa� az, yer uzak diye naz ederler (119-7) 

           (Onlar) Gece, kar, hastalık gibi sebeplerle yoluna devam edemeyen yolcuları 

burada barındırıyorlar, (onlar) sevaplarına biraz yiyecek veriyorlar (206-4) 

• Öznesi ortak olan ba�ımlı sıralı cümlelerde fiil çekimindeki �ahıs ekleri ve 

birle�ik fiil çekimlerindeki kip ekleri ile birlikte �ahıs eklerinin bazen ortak 

kullanıldıkları ve sadece cümlelerin birinde yazıldıkları görülmektedir. 

— (Ben) Kim ne derse yapıyor(um), (ben) hiçbir �ey söylemiyorum (447-17) 

            --- (Biz) Yine eskisi gibi gülüyor(uz), yine munise ile hamalî çocuklar gibi alt 

alta üst üste bo�u�uyoruz (307-20) 

— (Biz) Hem konu�ur(uz), (biz) hem seyrederiz (427-14) 

— Bu i�çi hem utangaç(tı), (bu i�çi) hem de cesurdu (269-24) 

— Çalıku�u eskisi gibi gülüyor(mu�), söylüyor(mu�), �aka ediyormu� (407-21) 

            ---  (Ben) Talebelerimi birer birer yerlerine oturtuyor(dum), yerlerini bellemelerini 

(ben) tembih ediyordum (169-1) 

— (Ben) Kimseye bir �ey sorma�a cesaret edemiyor(dum), (ben) �a�kın �a�kın 

etrafıma bakınıyordum (117-4) 

•••• Nesnesi, yer tamlayıcısı ve zarf tümleci ortak olan cümlelerin genellikle 

öznelerinin de ortak kullanıldı�ı görülmektedir. 
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 (O) Birden, kıpırdanması iskeleden mauna kalkması gibi zorlu bir i� olan 

�i�man karısını ensesinden tuttu, (onu) bana do�ru getirerek “�u çocu�u benim 

tarafımdan tâ alnının ortasından öp” diye (onu) zorla üstüme attı (143-6) 

Ortak ögeler:  Özne: O 3 T�. Gizli 

  Nesne: (Onu)  

            (Ben) Geldi�imin ikinci günü �ehri görmek istemi�, (geldi�imin günü) (ben) 

sımsıkı kapanarak (�ehri) gezmeye çıkmı�tım (139-20) 

Ortak ögeler:  Özne: Ben 1 T�. Gizli  

Nesne: �ehri 

                       Zarf Tümleci: geldi�imin ikinci günü  

  Ben bir insanı ilk görü�te ya severim, ya da (ben) (bir insanı) (ilk görü�te) 

sevmem(121-17) 

Ortak ögeler: Özne: Ben 1 T�. Nesne: bir insanı 

Zarf Tümleci: ilk görü�te 

                Bana bir vaadiniz vardı Beyefendi, (bana) bir memuriyet verecektiniz (232-7) 

Ortak ögeler:  Yer tamlayıcısı: bana 

(Ben) Evinde, kendimi yabancı bulmuyorum, benim gibi kalbi ve hayatı kırılmı� 

bir kızın ne kadar mesut olması mümkünse (ben) (evinde) o kadar mesut oluyorum (…) 

Ortak ögeler:  Özne: Ben 1 T�. Gizli  

  Yer tamlayıcısı: evinde 

 Bütün olup bitenlere ra�men, sen yine bir parça benimdin, (bütün olup 

bitenlere ra�men) ben (bir parça) bütün ruhumla senin (402-10)  

 

Ortak ögeler:  Zarf Tümleci: bütün olup bitenlere ra�men 

  Zarf Tümleci: bir parça 
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            (Ben) bu bir sene içinde birkaç defa kendimi zapt edemedim, (ben) (birkaç defa) 

a�ladım (267-8) 

Ortak ögeler:  Özne: Ben 1 T�. Gizli 

  Zarf Tümleci: birkaç defa 

    

•••• Bazı ba�ımlı sıralı cümlelerin ise yüklemi ortak kullanılmı�tır. 

Çünkü onun gürültü etmemesi, mutlaka bir yerini kesti�ine, bir yerden dü�üp 

canını yaktı�ına evden kaçtı�ına (delalet ederdi); yahut bir yerde testere aya�ı 

testerelemek, minder örtülerini boyamak gibi muzır bir i�le me�gul oldu�una delalet 

ederdi(21-5) 

 (Ben) Niçin artık eskisi kadar ne�eli olmadı�ımı (ö�rendim), (ben) hangi 

rüzgarın beni bu yabancı memlekete attı�ını ö�rendim (238-2) 

3.4.2.4.2. Ba�ımsız Sıralı Cümle: �ki cümlenin sadece anlam ili�kisi yönünden 

ba�lanmasıyla olu�ur. Bu cümlelerde ortak bir öge yoktur. Bu cümleler anlamı belirgin 

hale getirmek veya sıralı olayları anlatmak için kullanılmaktadır. 

Buraya gelmeni söylüyorum, Cemile, niçin itaat etmiyorsun (253-18) 

Sonra beni bulamazsan merak etme, saklandı�ım yerde uyur kalırım (367-6) 

 Gözleri kırmızıydı, hafifçe solmu� yanaklarında yeni kurumu� gözya�ı izi vardı 

(217-3) 

• Ba�ımsız sıralı cümlelerde birle�ik çekimin, ikinci kip ekinin ortak kullanıldı�ı 

görülmektedir. 

Kim bilir kendini kaç defa kaybetmi� (ti); hastalı�ı, ate�i ona ne çılgın rüyalar 

vermi�ti? (353-23) 

Hangi ümide sarılsam elimde kalıyor(du), neyi sevsem ölüyordu (391-23) 
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•••• Ba�ımsız sıralı cümlelerin, yükleminin türü bakımından her ikisi aynı oldu�u gibi, 

cümlelerden biri isim, di�eri fiil cümlesi olarak da kar�ımıza çıkmaktadır. 

 Güzel bir adam de�il, ama debdebesi var (344-15) :�sim+�sim 

 Haydi oradan çık da sana öteberi getirivereyim (132-6) :Fiil+Fiil 

            Dudakların yalan söylemeyi ö�renmi�, ama gözlerin, hâlin pek toy (349-17): 

Fiil+�sim 

     O hanım bir sarı gül imi�, gözleri, dudakları bilmem hangi çiçeklere 

benziyormu� (115-16):�sim+Fiil  

3.4.2.4.3. Karma Sıralı Cümle:  

Bazı sıralı cümleler ikiden fazla ba�ımlı ve ba�ımsız cümlenin sıralanmasıyla 

olu�maktadır. Bu cümlelerden en az iki ba�ımlı, bir ba�ımsız cümlenin nokta 

kullanmadan sıralanmasıyla olu�an sıralı cümlelere “Karma sıralı cümle” denilmektedir. 

            �çime bir heyecan do�uyor, (ben) hem seviniyor, (ben) hem titizleniyorum (367-

17) 

            Feride sana onu soraca�ım, (sen) ni�anlı idin, (sen) niçin evlenmedin? (237-19) 

            (Ben) Maskaraların kafeslerini temizledim, (ben) sularını verdim, sonra (ben) 

güne� alsınlar diye bahçeye çıkardım; �imdi tam yarım dizine ku�umuz oldu (278-5) 

           Zalim hayvanın üstünden hafif bir rüzgar esmi� gibi sarı tüyleri dalgalandı, ye�il 

gözlerinde kıvılcımlar parladı, (o), yumu�ak pençelerin içinden tırnaklarını çıkarıyor, (o), 

ku�un üstünden atlamaya çalı�ıyordu (278-17) 

• Sıralı birle�ik cümleyi olu�turan cümlelerin hepsi olumlu veya olumsuz olabildi�i 

gibi, biri olumlu, di�eri olumsuz �ekilde kullanılmı�tır. 

Kâh kurumu� sel çukurlarından geçiyor, kâh bozulmu� yolların, boz tarlaların 

kenarlarını takip ediyordu. (15-19) :Olumlu+Olumlu 

           Adamca�ız, sakat aya�ını sürüye sürüye önüme dü�tü, beni dar sokaklardan 

dola�tırarak mektebin ye�il boyalı tahta kapısına kadar götürdü(133-18): Olumlu+Olumlu 
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           Vapur geliyor ama sana faydası yok (455-10):Olumlu+Olumsuz 

          Güzel bir adam de�il, ama debdebesi sefahati var (344-15) :Olumsuz+Olumlu 

•••• Sıralı birle�ik cümleyi olu�turan cümlelerden her biri kendi içinde de�i�ik cümle 

yapısı özelli�i göstermi�tir. 

             Hakkı var, ben onun yerinde olsam �uradan kendimi denize atardım (357-1) 

             �kinci cümle kendi içinde �artlı birle�ik cümledir. 

             Beni aldattı diye onu kalbimden silip attım, ondan nefret ediyorum (352-12) 

Birinci cümle içi içe birle�ik cümledir. 

Hangi ümide sarılsam elimde kalıyor, neyi sevsem ölüyordu (391-23) 

Her iki cümle de �artlı birle�ik cümledir. 

 Fakat aramızda bir izdivaç ihtimali aklımdan yahut kalbimden geçirmi� olsaydım, 

bu meziyetlerini açıktan açı�a söyleyebilir miydim, bu bir genç kız için biraz fazla 

serbest olmaz mıydı? (301-7) 

Birinci cümle �artlı birle�ik cümledir. 

 3.4.3. KES�K (EKS�K) CÜMLE 

 “Genellikle yüklemi, bazen de ba�ka ögeleri söylenmeden kullanılan tümceye 

kesik tümce denir.” (Hatibo�lu 1972-a: 161), “Ço�u zaman yüklemi, kimi zaman da 

ba�ka bir ögesi kullanılmayan anlatıma kesik tümce denir.” (Dizdaro�lu 1976: 274), 

“Türkçede türlü nedenlerle tümcenin ögelerinden birinin, genellikle yükleminin 

kullanılmadı�ı görülür. Bu tür tümcelere kesik tümce denir.” (Atabay 2003: 116) kısaca 

kesik cümle  “Yüklemi kullanılmadı�ı halde yargı bildiren cümle”dir.(Korkmaz 

1992:101)  

 Tanımlarda da görüldü�ü gibi “kesik cümle” konusunda genel bir fikir birli�i 

mevcuttur. Fakat bazı kaynaklarda kesik cümle terimi yerine “eksiltili 

cümle”(Topalo�lu 1989:65) veya “eksiltimli cümle” (Korkmaz 1992:53) terimlerinin 

kullanıldı�ı görülmektedir. 
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 Netice itibarıyla kesik cümle yüklemi dü�mü� olan cümledir. Cümlenin 

bitmedi�i veya söylenmek istenen bir �eyin oldu�unu anlatmak için ya üç nokta veya üç 

nokta ile ünlem ya da soru i�areti kullanılır: (…), (!..), (?..). bazen tek ba�ına nokta veya 

ünlem i�areti ile biten cümlelerle de kurulabilirler. 

 Kesik cümlelerde anlatılmak istenen hüküm eksik bırakılmı� de�ildir. Aksine 

anlam kuvvetlendirilir. Bazen söylenmek istenmeyen dü�üncelerde kullanılsa da çok 

zaman hükmü okuyucuya bırakmak bu cümlede temel amaçlardan biridir. Böylece tek 

hükümle bitirilecek bir cümle, okuyanda farklı dü�ünceler olu�turabilir.  

             Yine kar�ılıklı konu�malarda bilinen �eylerin tekrarından uzakla�arak en az 

çaba kuralına yardımcı olur. Ayrıca sözün çarpıcı kılınması gerekti�i durumlarda da 

çok kere kesik cümleye ba�vurulur. Sıralanan bir �eyin devamı oldu�unu belirtmek için 

üç nokta kullanılır ve aynı �eyler tekrar edilmez. 

           3.4.3.1.  Kar�ılıklı konu�malarda: 

      � Ben dün ak�am mühim bir �eye karar verdim (393-9) 

� Neye? (karar verdin) 

 � Ya�ama�a… (karar verdim) 

� Bu ne demek? 

 � Gayet sade… 

     � Sadece Kamuran Bey’in ni�anlısı oldu�unuzu biliyor. (88-16) 

� �u halde??!!!.. 

 

     � Feride bunu biliyor mu? (57-3) 

� Elbette… (biliyor) 

 

     � Siz kö�kten misiniz efendim? (80-8) 

� Evet… (kö�ktenim) 
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3.4.3.2. “Ki” Ba�lama Edatı �le Kurulan Birle�ik Cümlelerde:  

Çok zaman, ba�lama edatından sonra gelen cümlenin söylenmedi�i görülür. 

Burada genellikle �a�ırma, korku, özlem, mutluluk gibi duygusal anlatımlar 

yansıtılmaya çalı�ılır. Çalıku�u romanında bu tür kullanımlara çok yer verilmi�tir. Bu 

tür cümlelerde ikinci cümlenin tamamen dü�tü�ü görülmektedir. 

   Bu öyle bir �aka ki… (37-7) 

   Bu çocuk bana verilirse o kadar mesud o kadar mesud olaca�ım ki… (194-23) 

   Hangi mehtabın aydınlı�ı acaba o kadar gönül alıcıdır ki?! (334-19) 

               Ancak Neriman öyle bir çocuk ki… (431-21) 

   Nasıl olur bilmem ki… (136-18) 

    Artık söyleyecek neyin kalıyor ki… (400-22) 

    Ne bileyim, insan kalbi öyle anla�ılmaz bir �ey ki… (355-10) 

                Sınıftaki bütün gürültülerin yaramazlıkların eleba�ı olan çalıku�u sana 

ettiklerini öyle bir çekti ki!... (172-17) 

3.4.3.3. Dilek-�stek Anlamı Ta�ıyan Cümlelerde:  

Bazen yardımcı cümleler, temel cümle kullanılmadan kesik cümle �eklinde 

kullanılmaktadır. Bu cümlelerin �art kipinde olması gereken yüklem dü�mü�tür. 

   E�er sen bir gün ba�ın derde girerse… insanlıktır bu (210-1) 

    Fakat öyle mü�kil bir haldeyim ki e�er hemen bana bir i� vermezseniz… (232-20) 

 

3.4.3.4. Sıralı Cümlelerde:  

Sıralı cümlelerde ve benzer ifadeleri anlatmak için çok zaman eksik cümle 

kullanılır. 

    Ne bir feryad, ne üstüne atılmak gibi bir tela�… (375-21) 



 127 

    Ku�lar ne i�itti�ini bilmeyen zavallı akılsız varlıklar… (323-15) 

                 Bir sı�ıntı gibi evlerinde kalma�a, merhametleri ile ya�ama�a ne a�ı�ım ne 

muhtaç… (94-10)  

    Denizden gelen fısıltılar dudak duda�a gizli söyle�meler… (331-21) 

    Artık ahlar, vahlar hatta gözya�ları… (29-2) 

    Ama ne hikâyeler, ne vakalar… (29-3) 

    Matmazel Orani a�ır a�ır ba�ını salladı:  

� Çok tuhaf… Bu çar�afta garip bir hassa var… Kadını yalnız daha güzel 

göstermekle kalmıyor… (4-9)  

    Al, kırmızı, sarı, beyaz… (yalnız ye�il olmayacak) (144-1) 

        3.4.3.5. Bir Unsuru Açıklayan Cümleler: 

Bazı kesik cümleler önceki cümledeki hüküm do�rultusunda kurulur. Bu 

cümleler önceki cümlede verilen bir unsurun açıklaması �eklindedir. 

Kafesten kaçan ku� ne yapar? Sevinir, sıçrar, öter, bayram eder. Tabi bende 

öyle…(yaparım) (5-15) 

Sen kız olmalıymı�sın. Ama �imdikinden daha küçük, mesela benim gibi on üç 

on dört ya�ında… (24-26) 

O kadar titriyordum ki �amdan sallanıyor ara sıra saçlarımın ucu yanıyordu. 

Nihayet merdivenlerde, sofada bir ayak sesi… (450-2) 

3.4.3.6. Edebe Uygun Olmayan �fadelerde: 

Bazen edebe uygun olmayan duyguları anlatmak için kesik cümleden 
faydalanılır. 

Kız sakın buraya … (450-9) 

�nsan babası ya�ındaki adama … (450-15) 

Vay fesâd yürekli â�ufte vay …. (450-17) 

Doktor Bey … Vallahi … Ne bileyim … Öyle söylediler … (450-22)  
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3.4.3.7. Çalıku�u Romanındaki Di�er Kesik Cümleler: 

Çalıku�u romanında bunlardan ba�ka çok zaman duygusal ifadeleri anlatmak 

için sık sık kesik cümlenin kullanıldı�ı görülmektedir. 

 Ya seni de Allah esirgesin annem gibi… (319-3) 

             Senelerce bu ba�ı, bu gözleri: “Benim yalnız benim” diye bildikten sonra bir 

gün böyle… (407-6) 

             Biraz önce bir hanıma �iirler söyleyen a�ı�ın feryad edip a�laması ne gülünç… 

(35-17) 

   … birden bire a�lamaya ba�ladı. Hem ne a�layı�… (154-3) 

               Fakat merhametten do�mu� bir muhabbetle sevilme�e, mesud edilme�e asla… 

(106-7) 

   Kafeste bulundu�u on sene içinde… (34-13) 

    Sana yemin ederim ki o günden beri bir kere bile… (53-8)  
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SONUÇ 

Tez hazırlarken, cümle bilgisi üzerine yayımlanmı� belli ba�lı dil bilgisi kitapları 

ile önemli oldu�unu dü�ündü�ümüz çe�itli yazılar gözden geçirildi. Bu kaynaklardan 

edinilen bilgiler do�rultusunda Türkçenin yapısına en uygun oldu�unu dü�ündü�ümüz, 

tanım ve sınıflandırmalar seçilip kendi yorumlarımız da katılarak metinden seçilen 

kelime grupları ve cümleler üzerinde bir sentaks çalı�ması yapıldı. Çalıku�u 

romanındaki kelime gruplarının ve cümlelerin özellikleri öncelikli olarak ele alındı. 

Di�er taraftan kaynaklarda az yer verilen konularla, romanda mevcut olup günümüz 

Türkiye Türkçesinden farklılık gösteren hususlara fazla örnek verilerek dikkat 

çekilmeye çalı�ıldı. 

Romandan seçip inceledi�imiz örnekler do�rultusunda vardı�ımız sonuçları 

konu sırasına göre �u �ekilde açıklayabiliriz: 

A) Kelime Grupları: Re�at Nuri Güntekin, Çalıku�u romanı hem halk dili, hem 

de aydın zümrenin kullandı�ı Türkçe ile yazmı�, Türk diline ve Türk okuruna yararlı bir 

eser meydana getirmi�tir. 

• Yazar, eserinde bugünün gençlerinin de anlayaca�ı bir dil kullanmı�tır. Yalnız 

yer yer romandaki ki�ilerin kültür düzeyine uygun, Osmanlı Türkçesine ait kelimelere 

yer verilmi�tir: cedîde, hodgâm, irfan, istidâ, izdivaç, malumât, maârif, maslahat, 

muvakkit, muallim, mektep, müstehzi,  nazar, nezâret, rü�tiye, sergüze�t, tezkîre, talebe, 

zevce, gibi. 

 Romanda az da olsa Arapça ve Farsça tamlamalar kullanılmı�tır. 

Arapça Tamlamalar: Dârü’l – Muallimât, Kable’l – Vukû, Tecâhü’l – Ârif, vb. 

Farsça Tamlamalar: âhval-i sıhhiyem, evrâk-ı müsbete, gayr-i kâfi, gayr-i 

ihtiyâri,  Köy Heyet-i �htiyâriyesi, memâlik-i irfân, nazâr-ı dikkat, usûl-i cedîde, vb. 

• Romanda az sayıda kullanılan bu Arapça ve Farsça tamlamalara kar�ılık 

sayılamayacak kadar Türkçe isim ve sıfat tamlaması kullanılmı�tır. Hatta Arapça ve 

Farsça tamlamalar çok zaman Türkçe tamlamalarla birle�mi�tir. 
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• �sim tamlamalarında belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarından ba�ka, çok az 

dilcinin yer verdi�i geni�letilmi� (zincirleme) ve takısız isim tamlamalarına da yer 

verildi. 

Belirtili �sim Tamlaması: 

teyzemin / zevcesidir (339-23) 

i�in / do�rusu (299-1) 

sefaletin, acının / türlü çe�itleri (398-23) 

ruhunun / inceli�i ve kibarlı�ı (220-12) 

Belirtisiz �sim Tamlaması: 

piyano / muallimesi (3-2) 

resim / çerçevesi (140-23) 

Avrupa / hayatı (77-23) 

Harbiye / Mektebi (221-8) 

Geni�letilmi� (Zincirleme) �sim Tamlaması: 

gecenin sessizli�i içinde (150-19) 

teneffüs bahçesinin / parmaklıkları arasında (4-16) 

Çalıku�u’nun çıkıvermesi / ihtimali (105-1) 

Takısız �sim Tamlaması: 

demir / parmaklık (141-4) 

ta� / merdiveni (141-4) 

demir / karyolada (105-10) 

Arapça ve Farsça tamlamaların Türkçe tamlamalarla kullanılması:  

Bir kalb-i hassânın / melâl-i medfûmu (252-3) 

Memâlik-i irfânın / ana hatları (230-11) 
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Divan-ı harp / kar�ısına (325-82) 

Makam-ı Nezâret / levhası (117-16) 

• Çalıku�u romanında sıfat tamlamaları belirgin �ekilde kullanılmı�tır. Belirtme ve 

niteleme sıfatları ayrı ayrı kullanıldı�ı gibi çok zaman bu sıfatlar birlikte kullanılmı�tır. 

Bu çar�afta garip hastalar var (4-10) 

Sene içinde birer iki�er ay izinle üç defa memleketine gitmi� (78-2) 

Yarım saat önce Düldül’e binerek bilmem hangi köye gitti (368-77) 

Kö�e ba�ında kötürüm bir dilenci oturuyor (277-4) 

Kar�ısındaki koyu ye�il tepeler, soluk, yanık bir renk ba�ladı (263-5) 

• Romanda “birçok, birkaç, bazı” sıfatlarının �ekil ve anlam yönünden günümüz 

Türkiye Türkçesinden farklı kullanılan örneklerline rastlamaktayız. 

              Birçok gözlerin bana baktı�ını hissediyordum (317-2) 

…küçük bir kuma� parçası, birkaç para ile memnun oluyor (282-6) 

Eve bazı yeni e�ya satın almak için be� gün evvel �zmir’e gittim (399-7) 

• Çalıku�u romanında az da olsa Türkçede istisna bir durum olan iyelik eki almı� 

sıfatlar kullanılmı�tır. 

çocuk canlısı kadın (13-9) 

çiçek mavisi göz (247-15) vb. 

• Yine -lı/-li yapım ekini alarak geni�letilmi� sıfat tamlamalarına çok 

rastlamaktayız. 

parlak bıyıklı bir zabit (153-23) 

parlak bıyık: sf tm 

sarı basma entarili, ye�il gözlü bir kadın (10-20) 

sarı basma entari: sf tm 

ye�il göz: sf tm 
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üç odalı mini mini bahçeli �irin bir evce�iz (249-16) 

üç oda: sf tm 

mini mini bahçe: sf tm 

• “-dık/-dik ve -acak/-ecek” ekleriyle yapılan sıfat fiiller iyelik eklerini alarak sıfat 

görevinde kullanılmı�tır. Böylece kullanım sahalarını geni�letmi�lerdir. 

geçen sene talebeye verdi�im (in�a vazifesi) (4-22) 

a�açları ta�layarak ku� kaldırdı�ımız (günler) (140-17) 

ilk defa giyece�i (çar�afın içinde) (4-6) 

memnun olaca�ınız (bir karar) (393-8)  

• �sim fiil grubu olu�turulurken günümüz Türkiye Türkçesinden farklı olarak, 

Çalıku�u romanında a�ırlıklı olarak  -mak/-mek eki kullanılmı� olup –ma/-me eki az 

kullanılmı�tır. Ayrıca   -mak/-mek eki iki ünlü arasında kaldı�ı zaman -k->-�- 

de�i�iminden dolayı bu ekin a�ırlıklı olarak -ma�a/-me�e, -ma�ı/-me�i �eklinde 

kullanıldı�ı görülmektedir. Hâlbuki günümüz Türkçesinde bu kullanım çok zaman 

yerini -maya/-meye �ekline bırakmı�tır. Bu de�i�me, eserin sonraki baskılarında da 

görülmektedir. 

a)Haftada bir süsleme�e muvaffak oldum (184-10) 

b)Haftada bir onu bir parça süslemeye muvaffak oldum (35.  baskı,s:185) 

b) Kamuran yanıma vardı�ında kapıyı birden bire açma�a cesaret edemedik (35.  

baskı ,s:92-7) 

b) … kapıyı birden bire açmaya cesaret edemedik (35.  baskı, s:191) 

c) Seni tekrar evlendirme�i dü�ündü�üm bunun içindi Feride (397-15) 

c) Seni tekrar evlendirmeyi dü�ündü�üm bunun içindi Feride (35.  baskı, s:358)  

• Ayrıca –mak / -mek ile yapılan bazı isim fiil gruplarının günümüz Türkçesinden 

farklı olarak kullanıldı�ına rastlamaktayız. 

Büyük hanım Feride’yi ondan ayırmak güç olaca�ını anladı (20-2) 

Gittikçe artan bir ate�le söz söylemekte devam ediyordu (32-5) 
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• Zarf fiiller, fiillere “ -alı / eli, -arak / -erek, -dıkça / -dikçe, -ınca / -ince, (i)ken, 

-madan / -meden, -(ı)p”   ekleri getirerek yapılmı�tır.    Ayrıca –r..maz, -dı…mı, -

casına / -cesine kalıplarıyla da zarf fiil grupları olu�turulmu�tur. 

Çalıku�u müdür ile göz göze gelir gelmez sıranın üstüne atlamı� (9-14) 

Burada kar bir kere ya�dı mı mayısa kadar kalkmazmı� (189-24) 

Gözle görülürcesine eriyip gitme�e ba�ladı (279-9)  

• i-ken zarf fiili, Çalıku�u romanında hem çekimli fiillerle hem de ek-fiille isim 

unsurlarında kullanılmı�tır. Çekimli fiillerde daha çok geni� zaman ile kullanıldı�ı 

görülmektedir. 

  Onlar (ö) / çocukken (y) �en, yaramaz, kayıtsız oluyor (6-12) 

Yara (ö) / sıcak iken (y) acısını duymaz insan (104-8) 

            Bir resim dershanesinin önünden (yt) /geçerken(y) içerde büyük bir gürültü 

i�itmi�ti. (9-8) 

 Feride (ö) bu sözleri (n) /söylerken (y) yava� yava� eski cesaretini, ne�esini 

bulma�a ba�lamı� (89-17), gibi 

• Tekrar grupları ise yaygın olarak kullanılmı�tır. Aynen tekrarların yanında, e� ve 

yakın anlamlı, zıt anlamlı ve ilaveli tekrarlar kullanılmı� ve bunlar daha çok sıfat ve zarf 

görevi yapmı�lardır. 

Evvela sakin sakin, nazik nazik konu�uyordu (324-16) 
                             zf 

 
Maârif Nâzırının açık saçık gezen muallimelerden ho�lanmadı�ını i�itiyordum 
                                   zf                                                                  

(116-17) 

 … kara gözlü, hırçın tavırlı ufak tefek bir kadındı (135-20) 
                                                              sf. 
             Araba ini�li çıkılı da� yollarına girmi�ti (154-19), gibi 
                            sf. 
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• Çalıku�u romanında son çekim edatları ile çe�itli edat grupları yapılmı�, bunlar 

sıfat ve zarf görevinde kullanılmı�tır. Edat gruplarının kullanılması hususunda günümüz 

Türkçesinden farklı bir durum olmadı�ı görülmektedir. 

• Biz edat gruplarını incelerken onların eksiz, ilgi hâli eki (-nın / -nin), yönelme  

hâli eki (-a / -e) ve ayrılma hâli eki (-dan / -den) ile kurulu�larını ve cümle içindeki 

görevlerini ele aldık. 

 Zevcem üç ay evvel kanserden vefat etti (440-14) 

 Feride’yi kendi çocu�u gibi sevmi�ti (8-22) 

 Biçare bunun benim için ne kadar acı olaca�ını tahmin edemedi (441-17) 

 Ak�ama do�ru birden bire a�ırla�tım (271-6) 

 Senin anlatı�ına göre ailesinin hali vakti pek fena de�il (180-1) 

 Hoca oldu�umdan beri ikinci defadır ki tebe�irlerin gelin oldu�unu görüyorum 

(263-19), gibi 

• “gibi” ve “için” edatının di�erlerine göre daha çok kullanıldı�ı görülmektedir. 

 “gibi” edatı benzetmenin yanında daha çok zarf görevinde kullanılmı�tır.  

 Genç kadın evvela çırpınmak, kaçmak ister gibi bir hareket yaptı (33-2) 

 Feride bunları söylerken kahkahalarla gülüyor, çehresi gelincik gibi kızarıyordu. 

(35-19) 

 Karanlıkta askerlerin koynunda beyaz bir rüya görüyor gibi oldu (109-21) vb.  

 “için” edatı daha çok amaç ve sebep bildirmek için kullanılmı�tır. 

 izin çıkmasını beklemek için (7-6) 

 a�çıyı korkutmak için (21-10) 

 çalı�tı�ı yerden ayrılaca�ı için (16-7) 

 haber vermeden kaçtı�ı için (195-7) vb. 
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• “gibi” ve“diye” edatları, daha çok iç içe birle�ik cümlelerde iç cümleyi temel 

cümleye ba�lamak için  kullanılmı�tır. 

 Genç adam hiç ehemmiyet vermiyor / gibi titreye titreye yanına gittim (250-13) 

 Güzellik ba�a beladır / diye me�hur bir söz vardır (304-4) gibi. 

• Romanda ba�lama edatlarına fazla yer verilmemi�. “ve, ile, fakat, yahut” 

ba�lama edatlarının yanında “hem…hem, kâh…kah, ne… ne” sıralama edatlarıyla da 

ba�lama grubu olu�turmu�lardır. 

 Siz hem güzel hem yalnız bir taze oldu�unuz için kendinizi biraz daha iyi 

korumanız lazım gelir (304-14) 

 Bu bir senenin kâh aydınlık kâh karalık günlerini bir bir hayalimden geçirdim 

(266-21) 

 Bu adi �arkı parçasının ne güftesinde ne bestesinde a�lanacak bir �ey yok (308–

12) 

 “ile” kelimesi hem ba�lama edatı olarak hem de son çekim edatı olarak 

kullanılmı�tır. 

 Jandarmalardan bir zabit ile bir nefer �ehit dü�mü�tü (205-5) 
                                               ba�. grb. 
 
 Senenin on ayını Avrupa’da babasının parasını yemekle (ile) geçirmi� (333-20) 
                                                                e. grb. 
 

• Unvan grubu olarak “Bey, Beyefendi, Efendi, Hanım, Hanımefendi, Hoca, 

Hocahanım” gibi unvanlar kullanılmı�tır. Yine bazı meslek ismi ve akraba isimleriyle 

de unvan grubu olu�turulmu�tur. 

 Nizameddin Bey (12-1) 

 Cemile Hanım (158-9) 

 Nadide Hanımefendi (288-11) 

 Abdurrahman Pa�a (289-2) 

 Aziz eni�tem (223-16) vb. 
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•  Çalıku�u nesir oldu�undan daha çok kar�ılıklı konu�malarda belli ünlemler 

kullanılmı�tır. 

A kızca�ızım, gözümü açtım onu gördüm (103-20) 

Ah anneci�im titreye titreye hıçkırıyor… (383-23) 

     �lahi kızım, bunlar yeti�mi� kızlar (170-8) 

                Vay Hocahanım bu da kim, nerden çıktı? (224-22) 

           Romanda sayı, aitlik ve isim hâl ekleriyle yapılan gruplara ve birle�ik isimlere az 

rastlamaktayız.   

• Çalıku�u romanında birle�ik fiiller oldukça fazla kullanılmı�tır. 

 Bir isim unsuru ve bir yardımcı fiil ile kurulan birle�ik fiillerde yardımcı fiil 

olarak “et-, ol-, yap-” yardımcı fiilleri kullanılmı�tır. 

 Bunlardan “et- ve ol-” daha fazla kullanılmı�tır. Burada birkaç örnek vermekle 

yetinece�iz. 

 yaramazlık etmi� (8-2) 

 hareket edece�im (8-14) 

 ilan ederim (44-8) 

 vefat etti (24-7) 

 yazıklar olsun (137-22) 

 memnun olurum (30-18) 

 utanacak oldum (237-24) 

 “ba�la-” fiilinin de yardımcı fiil niteli�inde kullanıldı�ını görmekteyiz. 

 Kamuran yava� yava� sahili takibe ba�ladı (49-24) 

 Kayalıkların arasında ba�ıra ba�ıra hayvanı ko�turma�a ba�ladı (58-14)  
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• F.+ZF Eki+Tas. Fiili �eklinde kurulan birle�ik fiillerde tasvir fiili olarak “bil-, 

ver-, koy-, dur-, kal-, git-” fiilleri kullanılmı�tır. Bu fiillerin kullanılmasında günümüz 

Türkiye Türkçesinden farklı bir �ekil görülmemekte. Yalnız “git-”fiili ile yapılanları bir 

ba�lıkta uzakla�ma fiili olarak ele aldık. Bu fiil olu�turulurken zarf fiil eki ile zaman eki 

kullanılmı�tır. 

Kızım ne yapsak da seni bu eve ba�layabilsek acaba? (344-7) 

Be�ikta�’tan geçerken Neriman Hanım’a u�rayıveririm. (39-22) 

Ku�ları zorla kafeslerinde alıkoymalı Müdire Hanım (323-22)  

            Pi�mi� kelle gibi ne sırıtıp duruyorsun (244-2) 

Kamuran oldu�u yerde donup kalmı�tı. (40-13) 

 Seninle beraber mektepten bir bahar havası bir ziya uçup gidecek (11-22)  

           Kamuran, senin ihmalcili�in me�hurdur, unutur gidersin (39-18) 

• Anlamca kayna�mı� birle�ik fiillerin de çok kullanıldı�ını görmekteyiz. Farklı 

bir kullanım olarak “lâzım gel-” �eklinde bir birle�ik fiilin çok kullanıldı�ını 

görmekteyiz. 

 Dairenin bo� beyaz sofasında tam üç saat müdürü beklemek lazım geldi (223-5) 

 Onu bu halde gördü�üm vakit hesapça sevinmem lazım gelirdi (287-7), gibi. 

 Bütün bu grupların özellikleri incelenirken özellikle cümle içindeki görevlerine 

de dikkat çekilmeye çalı�ıldı. Ayrıca bu örneklerden bazıları Cümlenin Unsurları 

bölümünde tekrar örnek olarak verildi. 

B) Çalıku�u Romanındaki Cümleler: Çalıku�u romanındaki cümlelerin 

yüklemlerine, anlamlarına, öge dizili�lerine ve yapılarına baktı�ımızda �u durumlarla 

kar�ıla�ıyoruz 

 Cümlenin Temel Unsurları: Bunlar cümlenin meydana gelmesi için �art olan 

unsurlardır. Cümlenin temel unsurları yüklem ve özne’den ibarettir. 
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• Yüklem: Yapısı bakımından birle�ik olan fiillerin yüklem görevinde daha fazla 

kullanıldı�ına rastlamaktayız.   

           Kamuran oldu�u yerde donup kalmı�tı. (40-13) 

           Kızım ne yapsak da seni bu eve ba�layabilsek acaba? (344-7) 

           Ben muvakkaten �stanbul’a hareket edece�im(y)(8-14)    

• Özne: Cümlede yapanı ve olanı kar�ılayan unsurdur. Dilciler, cümlede temel 

unsur olarak yüklemden sonra özneyi göstermi�lerdir. Çalıku�u romanında çe�itli isim 

soylu kelime ve kelime grupları özne olarak kullanılmı�tır. 

(Ben)(ö)Kim ne derse yapıyor,  hiçbir �ey söylemiyorum (447-17) 

       Nadide Hanımefendi(ö) hastalar tepesinin en güzel yerinde oturur (288-11) 

 Kalbe serinlik ve tazelik hissi veren bir akarsu ahengi(ö)vardı (416-12) gibi. 

  
• Nesne alabilen (geçi�li) fiillerin edilgeni yapıldı�ında özne gerçek de�il sözde 

özne olmaktadır. Ayrıca, geçi�siz fiillerin edilgen hale getirilmesiyle olu�an Meçhul Fiil 

çekiminde ve öznesi belirsiz hale getirilmi� gereklilik kipinin eksiz olarak teklik üçüncü 

�ahıs kullanımındaki bazı cümlelerde özne bulunmaz. Bu tür cümleler Çalıku�u 

romanında az kullanılmı�tır.          

 
            Terfiyen �skenderun’a tayin edildi (300-8): (O)Sözde Özne 

             ��te Feride’nin vazifesi (ö)  hemen hemen böyle yazılmı�tı(y)(5-21):Sözde Özne                             

Öyle bir esmerlik ki yakalı�ını nasıl kirletmedi�ine hayret edilecek(y)(328-11) :özne 

almamı�                 

            �imdiden bunu niçin dü�ünmeli?(y) (384-12): Özne belirsiz 

            Niçin hepsini itiraf etmemeli(y)(19-1) gibi. 

                 

Cümlenin Yardımcı Unsurları: Cümlede eksiksiz bir anlatım olması için 

yüklemin bildirdi�i hareketin, hükmün çe�itli yönlerden tamamlanması amacıyla 

cümleye dâhil edilen ve cümle içinde nesne, yer tamlatıcısı ve zarf olarak kullanılan 

unsurlardır.  
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• Nesne: Yüklemi geçi�li bir fiil olan cümlelerde yüklemin bildirdi�i i�, hareket 

ve hükümden, kısaca cümlede öznenin yaptı�ı i�ten etkilenen unsurdur. Çalıku�u 

romanında daha çok belirtili nesne kullanılmı�tır. Nesne alan isim cümlesi ise 

kullanılmamı�tır. 

 Günlerden beri  kaybetti�im/ ne�emi (n)hemen hemen bulmu� gibiyim (99-12)                      

         Sevdanın hiçbir dul kadın ruhu ve vücudunu benim kadar / hırpaladı�ını                                                     

yıprattı�ını(n)zannetmiyorum (405-3)  

            Size Anadolu ikramı (n)yaparım (417-5)          

           Sonra, insan nefret etti�i insanlardan ne tatlı ne masum intikamlar (n)alır (190-

6), gibi. 

• Yer Tamlayıcısı: Dolaylı tümleç de denilen yer tamlayıcısı olan unsurların 

günümüz Türkiye Türkçesinden farklı bir özellik göstermemektedir.  

              �htimal Munise bile bana (yt) kalmayacak (267-4) 
 

              Hayrullah Bey, yanımızdaki yatakta(yt) bir askeri muayene ediyordu.(352-10)  

              Sonra, insan nefret etti�i insanlardan(yt) ne tatlı ne masum intikamlar alır 

(190-6) gibi 

• Zarf Tümleci: Yüklemin bildirdi�i hükmü zaman, tarz, �art, miktar, durum, 

vasıta ve belirsiz yön bakımından tamamlayan cümle unsurudur. �sim cinsinden bir 

kelime veya kelime grubu zarf tümleci olarak görev yapmaktadır.  

 
Bir gün(zt)servinin tepesine ku�lara tahta ve bez parçalarıyla yuva kurmaya  
    

çıkar. (21-9)  
      Bu çehredeki ciddiyeti gördükçe(zt) gülmeden kendimi alamıyorum (107-3)  

 Orda tutmak istemeyerek(zt)bir ihtiyar kadının kulübesine göndermi�ler (221-13)  

         Pi�mi� kelle gibi(zt) ne sırıtıp duruyorsun (244-2) 

Ba�ka gün ocak ba�ından ta� atıp a�çıyı korkutmak için(zt)dam tepelerine 

tırmanırdı (21-10)) 
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�ki saat sonra(zt)kara sakallı yüzba�ı ile(zt)  köyü terk etti (211-1) 

E�er hakikati benden gizlerse(zt)onu burada bırakaca�ımı söyledim (217-9), gibi 

 

• Romanda daha çok yüklemi fiil olan cümleler kullanılmı�tır. Genel olarak 

görülen geçmi� zaman (-dı/-di) ve birle�ik çekimlerden daha çok hikâye birle�ik çekimi 

kullanılmı�tır. Bunun dı�ında hemen hemen di�er kiplerin ve zamanların hepsi az da 

olsa kullanılmı�tır. 

 Avaz avaz ba�ırma�a ba�ladı .(230-2) 

 Ben Zeyniler’den geleli yirmi be� gün olmu�. (164-1) 

 Birbirlerine söyleyecek söz bulamıyorlar. (410-22) 

 �htimal Münise bile bana kalmayacak. (267-4) 

 Fakat gel gör ki herkes bunun �aka oldu�unu bilemez. (34-1) 

 Utanmasam hüngür hüngür a�layacaktım. (288-4) 

 Hayır, sen bir hademe olmalısın. (288-2) 

 �imdi sana yapaca�ın i�i tarif edeyim. (210-4) 

 Demek ki ben böyle kocaman kasabanın diline dü�mü�tüm. (286-8) 

 Evvela sakin sakin konu�uyorlardı .(324-16) 

 Bu ses kula�ıma gelince a�layacak gibi olurdum. (413-11) 

 Küçü�üm ke�ke bunları söylemeseydin. (203-9) 

 Ah ben erkek olmalıydım. (24-9) 

 Sen kız olmalıymı�sın. (24-16) 

 Bu arada ne olduysa bana oldu. (395-21) vb. 

Yüklemi isim unsuru olan cümleler, yüklemi fiil olan cümlelere göre daha az 

kullanılmı�tır.  

  Buna imkan yok (387-6): �sim 
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            Cesaretin varsa meydan açık (62-20)  

            Sen sevmek, sevilmek için yaratılmı� bir mahlûksun (358-12): Sıfat tamlaması 

 Yusuf Efendi bir mesnevi �eyhi imi� (246-13) 

            Bu bey Münevver teyzenin zevcesidir (339-23): �sim tamlaması 

Dün gece sıra benimdi (255-3): Zamir 

�imdi Çalıku�u onu tamamen unutmu� gibiydi (45-10):Edat grubu 

Dün ak�am bu merdivenleri çıkarken ne kadar bezgin ve hasta idim (132-1): 
Ba�lama gurubu,  vb.      
 

• Romanda, anlamlarına göre olumlu, olumsuz, soru ve ünlem cümleleri yeri 

geldikçe kullanılmı�tır. Olumlu ve olumsuz cümlelerdeki �u bilgilere tekrar 

de�inebiliriz. 

�sim cümlelerinin olumsuzu “yok” ve “de�il” kelimeleri ile, fiil cümlelerinin ise 

–ma / -me eki ve “de�il” kelimesi ile yapılmı�tır. Fakat zaman zaman �ekilce olumlu 

anlamca olumsuz, ya da �ekilce olumsuz anlamca olumlu cümlelerin kullanıldı�ını 

görmekteyiz. Bu konu incelenirken,  dil bilgisi kitaplarında pek deyinilmeyen veya 

birkaç örnekle sınırlı tutulan �ekilce olumlu anlamca olumsuz veya bunun tersi olan 

�ekilce olumsuz anlamca olumlu cümlelere tezimizde ayrı bir ba�lık açılmı� ve konu 

örneklerle zenginle�tirilerek verilmi�tir. 

• �ekilce olumsuz anlamca olumlu cümleler, iki olumsuzluk unsurunun bir arada 

kullanılması ile, olumsuzluk unsurlarından sonra “mi” soru ekinin getirilmesiyle ve      

“-den ba�ka” edatının “de�il” edatı ile kullanılmasıyla yapılmı�tır. 

Evet, her �eye ra�men söyleyebilirdin, sevildi�imi bilmiyor de�ildim (409-10) 

Rica ederim, e�lenmeyiniz beyefendi, ben kendimi bilmez miyim? (27-8) 

Ben belki ehemmiyetsiz Çalıku�undan ba�ka bir �ey de�ilim (116-2), gibi. 

• �ekilce olumlu anlamca olumsuz cümleler ise “ne…ne” ba�lama edatı ile, soru 

yoluyla ve “ki” ba�lama edatıyla yapılmı�tır. 
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Bir daha ne geri dönmü� ne mektup yollamı� (103-8) 

�imdi bunu niçin dü�ünmeli (348-12) 

Artık söyleyecek neyim kalıyor ki… (400-22) 

Ni�anlandıktan sonra bu yüzle senin kar�ına çıkabilir miydim? (75-18), gibi 

• Bazen “mi” ile kullnılan “de�il” edatı olumsuzluk anlamı ta�ımaz. “öyle de�il 

mi” ifadesinin yerine kullanılarak “peki�tirme ve onay” anlamı verir. Bu durumda 

cümlenin anlamında bir de�i�iklik yapmaz. 

Bunu açıkça söyleme�e lüzum yok de�il mi? (209-10) 

Biz seninle dünyanın en temiz en iyi iki dostuyuz, de�il mi? (389-9)  

• “de�il” edatı bazı cümlelerde ise mevcut yüklemin olumsuzunu temsil etmi�tir. 

Ben de kızdı�ım Mirat de�il (demem) Meret derim (142-7) 

Onun sade kalbi de�il (yaralanmamı�), izzet-i nefsi de yaralanmı�tı (406-20) 

•   Romanda soru eki -mı/-mi ve soru kelimeleriyle kurulan soru cümlelerinin 

yanında içinde soru unsuru bulunmayan, tonlama yoluyla yapılan soru cümleleri de 

mevcuttur. 

Çalıku�un’u tanıyamadın mı? (3-7) 

Kim ça�ırıyor? (205-24) 

Pederinizin ismi? (214-11) 

Peki ya öteki? (405-24), gibi 

• �çinde soru unsuru olup gerçekte soru cümlesi olmayan cümleler de 

kullanılmı�tır. 

• Anne sevilmez mi hiç? (218-12): Sevilir 

Bu ne i� ki!? (59-9): �a�ırma 

Müsaade ediyor musunuz? (270-2): �zin 

Ne halt var orada? (372-3): Kızgınlık 
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• Çalıku�u romanında ünlem cümlelerine çok yer verilmi�tir. Ünlem cümleleri 

seslenme, emir, kesik cümle, dilek-�art ve soru �ekilleriyle yapılmı�tır. 

Aferin Feride! (50-23) 

Kapan çabuk a�ızlarınızı! (244-2) 

Öyle bir parladı ki!... (137-2) 

Çalıku�unun her söyledi�inde mana olsa! diye ekledi (38-18) 

Allah’tan belamı mı isteyeyim! (285-1) 

• Çalıku�u romanında daha çok düz cümle kullanılmı�tır. Özellikle devrik isim 

cümlesi oldukça azdır. Devrik fiil cümlelerini ise daha çok kar�ılıklı konu�ma 

�eklindeki iç içe birle�ik cümlelerde görmekteyiz. 

Olur rezalet de�il bu kız çocuklarının maskaralı�ı be! (386-16) 

Yara sıcak iken acısını duymaz adam (104-8) 

Feride dedi, on gündür birbirimizi görmedik (67-3) 

Müdire Hanım dedim, siz benden ya�lısınız (320-23) 

Hocahanım’a dedim ki: “Madem ki Munise’yi evlerinde istemiyorlar, acaba ben 

kendime evlat etmek istesem verirler mi?” (194-6), gibi. 

Yapısına göre cümleler ele alınırken ilk önce tanınmı� birçok dilcinin bu 

husustaki dü�üncelerine ba�vurularak bu fikirler do�rultusunda bir sınıflandırma 

yapıldı. Buna göre;  

• Basit Cümle: �çinde tek yargı bulunduran cümlelerdir. �çinde fiilimsi 

bulunduran cümleler hususunda genel bir kanaat olu�madı�ından bu tür cümleler de 

basit cümle içinde de�erlendirildi.  

Dayanamadım (261-18) 

Galiba teklifli bir yere misafir gideceksiniz (303-6) 

Ne yalvarmak, ne el etek öpmek hiç fayda vermiyormu� (103-13) 
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• Birle�ik Cümle: Birle�ik cümlenin olu�umunda iki husus temel olarak kabul 

edildi. Birincisi; birle�ik cümlede biri asıl, di�eri asıl hükmü destekleyici, açıklayıcı ve 

onu �arta ba�layıcı fonksiyonda yardımcı cümle olmak üzere en az iki cümle 

bulunmaktadır. Türkçede bu �ekilde kurulan “�artlı, iç içe birle�ik ve ki’li” olmak üzere 

üç tür birle�ik cümle mevcuttur. �kinci tür birle�ik cümle ise, en az iki ba�ımsız yargının 

anlam ve �ekil bakımından birle�erek olu�turdu�u birle�ik cümledir ve bu tür cümleler 

“sıralı birle�ik cümle” olarak adlandırılmı�tır. Bu cümlelerin tespit etti�imiz belirgin 

özelliklerini �öyle özetleyebiliriz. 

• Romanda yapı ve anlam bakımından �artlı birle�ik cümle özelli�i gösteren 

cümlelerden ba�ka, anlam bakımından �art cümlesi olmayan, fakat �ekil bakımından 

�art cümlesi özelli�i gösteren cümleler de mevcuttur. 

Burada ne olduysa bana oldu (395-21) 

Kar�ıma kim çıksa be�enirsiniz (326-6) vb. 

• �artlı birle�ik cümle için ayrıca �u hususa da dikkat çekildi: �ekil bakımından 

�artlı birle�ik cümlelerin bazılarında -sa/-se eki, “dahi, bile” anlamları katmaktadır. Bu 

cümlelerin bazılarında “da, de” ba�lama edatı kullanılırken bazılarında  “ne” soru 

kelimesi, bazılarında ise  -sa/-se eki tekrar olarak kullanılmaktadır. Bu cümlelerde �art 

cümlesinin hükmü gerçekle�mese bile temel cümlenin bildirdi�i hüküm 

gerçekle�mektedir.  

Daha az maa�lı daha küçük bir mektep olursa da kabul edece�imi söyledim 

(276-5) 

Ben ne yapsam (da) senin dilinden kurtulamayaca�ım (53-21) 

Ben olsam, parça parça olsam (da) aman demem (63-21) 

Yine “ke�ke” kelimesi ile temel cümlenin yükleminde kullanılan -sa/-se ekinin 

�artı cümlesi yapmadı�ı, istek kipinin yerine kullanıldı�ı belirtildi. 

Ke�ke ben de onların arasında do�saydım (28-9) 

Küçü�üm, ke�ke bu sözleri söylemeseydim (203-10) vb. 
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• Ayrıca -sa/-se �art eki ile “ise” ba�lama edatının karı�tırılmaması için romanda 

örnekler verildi. Romanda “ise” ba�lama edatının pek kullanılmadı�ı tespit edildi. 

(B…)’de onu bulmaya gitti�im vakit ise i� i�ten geçmi�ti (407-2) 

Öyleyse (öyle ise) niçin Hayrullah Bey benden sakladı (387-5) vb. 

• �ç içe birle�ik cümlelerde iki temel hususa dikkat çekilmeye çalı�ıldı.  

�ç cümlenin temel cümleye ba�lanma �ekilleri:   

1- �ç cümle temel cümleye, iç cümlenin yüklemi ile  temel cümlenin yüklemi 

arasına ba�ka kelime girmeden ba�lanır. Bu cümlelerde, ba�ta “de” fiili olmak üzere 

“bil-, san-, zannet-, gel-“ fiilleri temel cümlenin yüklemi olarak kullanılmı�tır. Konu 

daha önce detaylı olarak anlatıldı�ı için burada birkaç örnek vermekle yetinece�iz. 

 Sana anne olaca�ım, diyemem(220-2) 

Gitti�ime ben pi�man olmadı mı zannediyorsun?(458-10) vb. 

 

2- �ç cümle temel cümleye son çekim edatları “diye, gibi” ile ba�lanmı�tır. 

Çalıku�u’nun her söyledi�inde mana olsa , diye söylendi(38-18)  

Esmer çikolataya hiç ehemmiyet vermiyorsun gibi görünüyor.(45-21) vb. 

 

3- �ç cümle temel cümleye bir isim unsuru olarak ba�lanmı�tır. 

Feride sen kendini bilmiyorsun, senin de çok ba�ka bir güzelli�in var diyenlere 

hak veriyorum(200-20) vb. 

• �ç cümle temel cümlenin daha çok nesnesi olmakta beraber, öznesi, yer 

tamlayıcısı ve zarf tümleci görevlerinde kullanılmı�tır. 

• Ayrıca dil bilgisi kitaplarında rastlamadı�ımız, iç içe birle�ik cümlenin ba�ka bir 

cümlenin iç cümlesi olabilece�ine dikkat çekerek, inceledi�imiz eserde az da olsa bu tür 

cümlelerin kullanıldı�ı belirtildi. 
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“Fena etmedin eni�te, ben bunu istiyorum” de, dedi.(456-9) 

“Bu ku�u bana verirler mi?” diyor, dedi. (…) 

• Ki’li birle�ik cümle, mevcut dil bilgisi kitaplarından daha geni� ve farklı �ekilde 

ele alındı. �lk önce, Türkçede “ki” ba�lama edatı ve “ki” �üphe edatı olmak üzere iki 

ayrı “ki” edatı oldu�u açıklandı. Sonra “ki” ba�lama edatının görevleri teker teker ele 

alındı. 

1- “ki” ba�lama edatı iki cümleyi birbirine ba�layarak ki’li birle�ik cümle 

olu�turmaktadır. Bu cümlelerde yardımcı cümle, temel cümlenin nesnesi, yer 

tamlayıcısı ve zarf tümleci görevlerinde kullanılmı�tır. Bunlar çözümlü �ekilleriyle 

gösterildi. 

Zannediyorum ki zevkimi takdir edeceksin (309-11) 

Yemin ederim ki bunları �ikayet için söylemiyorum (272-15) 

Öyle utandım ki yer yarılsa yere girecektim (257-21) gibi. 

 

2- “ki” ba�lama edatı birçok cümlede açıklayıcı bir görev yapmı�tır. Bu 

durumda çok zaman “var” yüklemiyle kalıpla�mı� olarak kullanılmı�, bazen de ki’den 

sonraki bölüm, kendinden önceki cümlenin herhangi bir ögesinin sıfatı olmu�tur.  

Hele bir kayalık vardı ki doyulur �ey de�il (385-10) 

Öyle parçalar varmı� ki insan onları a�lamadan dinleyemezmi� (246-20) 

Ben bir kötürüm bilirim ki arkada getirdiler yürüye yürüye gitti (161-19) 

Çözüm: Ben, arkada getirilen, yürüye yürüye giden (sf ) bir kadın bilirim. gibi. 

Yine do�rudan bir isimden sonra gelerek onun açıklayıcısı olmu�tur. 

Öyle kirli bir esmerlik ki yakalı�ını nasıl kirletmedi�ine hayret edilecek(328-11) 

gibi. 

3- Bazı cümlelerde ise “ki” ba�lama edatı cümleye kuvvetlendirme anlamı 

katmı�tır. Bunu özellikle kar�ılıklı konu�ma cümlelerinde görmekteyiz. 
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Diyor ki hanımın kuca�ına gitsem beni dövmez mi? (18-) 

Hayrullah Bey on gün evvel dedi ki: “Benim Alacakaya’da sözüm ona bir 

çiftli�im var” (384-15), gibi. 

4- “ki” bazı cümle ba�ı edatlarıyla kalıpla�arak kullanılmı�tır.  

Madem ki defterimi benden ba�ka kimse okumayacak… (280-19)  vb. 

• Çalıku�u romanındaki kelime grupları ve cümlelerde görülen yazarın üslubuna 

ait ba�lıca özellikler �unlardır. 

 

• Çalıku�u romanında a�ır tasvirlere yer verilmemi�tir. Bunun yerine sırası 

geldikçe ki�i ve yerler kısa ve belirgin �ekilde sıfatlarla tanıtılmı�tır. 

 
Huriye Hanım, kırk be� ya�larında, kara gözlü, hırçın tavırlı, ufak tefek bir 

kadındı (135-20) 

Bu Hatice Hanım, iri yapılı, kocaman yüzlü, biraz kamburu çıkmı�, yetmi�lik bir 

ihtiyardı (158-9) 

Ben bu dersleri bu” Saliha, akile, zahide, abide/ hatunca�ıza” bırakmalı, kendim 

ba�ka i�lerle me�gul olmalı inmi�im(158-1) 

          Duvarları mavi ku�lu beyaz bir ka�ıtla kaplı mini minicik bir /otel odası…(100-1) 

Bu bitmez tükenmez / yolculuklarda, yüksek / da�ların sert / havasına, çöllerin 

ate�lerine dayanacak/ vücudu yoktu(12-5)  

• Çalıku�u romanında ba�lama edatları çok kullanılmamı� ve cümleler 

uzatılmamı�tır. Bunun yerine uzun cümlelerde özellikle fiilimsilerden, bilhassa zarf 

fiillerden yararlanılmı�tır. Bu durum ayrıca romana bir hareketlilik kazandırmı�tır. 

Çünkü onun gürültü etmesi, mutlaka bir yerini kesti�ine, bir yerden dü�üp canını 

yaktı�ına evden kaçtı�ına, yahut bir yerde sandalye aya�ı testerelemek, minder 

örtülerini boyamak gibi muzır bir i�le me�gul oldu�una delalet ederdi (21-5), gibi 
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Sonra gürültü etmeden, ıslık çalmadan, türkü söylemeden, koridorda rast geldi�i 

heykellere, resimlere referans yapıp dil çıkarmadan geçer mi? (3-14)              

 
Öyle gün oluyordu ki evinin serin ve karanlık bir kö�esine büzülüyor, bir 

hareket etme�e, bir söz söyleme�e mecal bulamadan ak�amlara kadar yorgun bir hülya 

içinde uyuyup kalıyordu (13-12), gibi 

parmaklarıyla tutup kaldırarak (81-10) 

yanına alarak konu�tu�unu görünce (180-21) 

• Çalıku�u romanında, içinde fiilimsi ve uzun sıfat tamlamaları bulundurmayan 

cümleler kısadır. Fakat yer, ki�i, durum ve olayları tasvir için kullanılan, içinde sıfat 

tamlamaları ve fiilimsiler bulunduran cümleler ise uzundur. 

Ara sıra hasta talebeleri tedavi etmek için beni mektebe davet etmen, küçü�ümüz 

ölürken takatsiz ba�ını bir lahza omzuma dayaman, sonra sen hasta yatarken yata�ının 

yanında geçirdi�im dakikalar birer cinayetmi� (390-15), gibi 

Bir donuk kı� sabahında gö�üslerinde birkaç cılız çi�dem, dudaklarında onlar 

gibi yalancı bir tebessümle kar�ı kar�ıya gelen yeni ni�anlılar, on dakika sonra 

gözlerinde ya�larla, bedbaht bir a�abey, kimsesiz küçük bir kız karde� gibi 

birbirlerinden ayrıldılar (365-1) 

 

• Re�at Nuri bu romanında en çok sıralı birle�ik cümleleri kullanmı�tır. Birden 

çok yargıyı içinde barındıran bu cümleler, romana bir hareketlilik kazandırmı�tır. Bu 

durum yazarın üslubundan kaynaklanmaktadır. Bu cümleler, günümüz Türkiye 

Türkçesinin sıralı cümle olu�umunda temel kabul edilebilir. Sıralı cümleleri ögelerinin 

ortak kullanılmasını göz önüne alarak “ba�ımsız, ba�ımlı ve karma” olarak üç grupta 

ele aldık. Konu daha önce detaylı olarak ele alındı�ı için burada birkaç örnek vermekle 

yetinece�iz. 

• Ba�ımlı sıralı cümlelerde, dilin “en az çaba” kuralına dayanarak ortak 

kullanılan kip ve �ahıs eklerine dikkat çekildi. 
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(Ben) kim ne derse yapıyor(um), (ben) hiçbir �ey söylemiyorum (447-17) 

Hem konu�ur(uz), hem seyrederiz (427-14) 

Kimseye bir �ey sormaya cesaret edemiyor(dum), �a�kın �a�kın etrafıma 

bakınıyordum (117-4) 

     (Ben) bu bir sene içinde birkaç defa kendimi zapt edemedim, (ben) (birkaç 

defa) a�ladım (267-8), gibi   

• Ba�ımsız ve karma sıralı cümleler ba�ımlı sıralı cümlelere oranla daha az 

kullanılmı�. 

      Sonra beni bulamazsan merak etme, saklandı�ım yerde uyur kalırım (367-6) 

      Gözleri kırmızıydı, hafifçe solmu� yanaklarında yeni kurumu� gözya�ı izi 

vardı (217-3) 

 
• Kesik Cümle:  Çalıku�u romanında kesik cümle çok kullanılmı�tır. Yazar, kesik 

cümleleri, anlamı kuvvetlendirmek, çok zaman hükmü okuyucuya bırakmak, bazen de 

söylenmek istenmeyen dü�üncelerin yerine kullanmı�tır. Yine kar�ılıklı konu�malarda 

bilinen �eylerin tekrarından uzakla�mak ve duygusal ifadelerde sözü çarpıcı kılmak için 

sık sık kesik cümleye ba�vurmu�tur. Romanda kesik cümleler �u �ekillerde 

kullanılmı�tır. 

 

1-Kar�ılıklı konu�malarda: 

      � Ben dün ak�am mühim bir �eye karar verdim (393-9) 

� Neye? (karar verdin) 

 � Ya�ama�a… (karar verdim)  

  

  2- Ki ba�lama edatı ile: 

   Bu çocuk bana verilirse o kadar mesud o kadar mesud olaca�ım ki… (194-23) 
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  Hangi mehtabın aydınlı�ı acaba o kadar gönül alıcıdır ki?! (334-19) 

              Ancak Neriman öyle bir çocuk ki… (431-21)  

 

3-Dilek-istek anlamı ta�ıyan cümlelerde: 

  E�er sen bir gün ba�ın derde girerse… insanlıktır bu (210-1) 

  Fakat öyle mü�kil bir haldeyim ki e�er hemen bana bir i� vermezseniz… (232-20)  

 

4- Sıralı Cümlelerde: . 

   Ne bir feryad, ne üstüne atılmak gibi bir tela�… (375-21) 

   Ku�lar ne i�itti�ini bilmeyen zavallı akılsız varlıklar… (323-15) 

               Bir sı�ıntı gibi evlerinde kalma�a, merhametleri ile ya�ama�a ne a�ı�ım ne 

muhtaç… (94-10)  

   Denizden gelen fısıltılar dudak duda�a gizli söyle�meler… (331-21) 

 

5- Bir unsurun açıklanması gerekti�inde: 

Sen kız olmalıymı�sın. Ama �imdikinden daha küçük, mesela benim gibi on üç 

on dört ya�ında… (24-26) 

O kadar titriyordum ki �amdan sallanıyor ara sıra saçlarımın ucu yanıyordu. 

Nihayet merdivenlerde, sofada bir ayak sesi… (450-2)  

6- Edebe Uygun Olmayan �fadelerde:. 

Kız sakın buraya … (450-9) 

�nsan babası ya�ındaki adama … (450-15) 

Vay fesâd yürekli â�ufte vay …. (450-17)  
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• Çalıku�u romanında bunlardan ba�ka çok zaman duygusal ifadeleri anlatmak 

için sık sık kesik cümlenin kullanıldı�ı görülmektedir. 

 Ya seni de Allah esirgesin annem gibi… (319-3) 

             Senelerce bu ba�ı, bu gözleri: “Benim yalnız benim” diye bildikten sonra bir 

gün böyle… (407-6) 

  Biraz önce bir hanıma �iirler söyleyen a�ı�ın feryad edip a�laması ne gülünç… 

(35-17) gibi. 
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SÖZLÜK 

behemehâl,Far. : �ster istemez. Mutlaka.   

bîzar, Far. : Bıkmı�, usanmı�. Bezginlik 

debdebe, Ar. : Gösteri�li 

divân-ı harb, Far. tm: Yüksek rütbeli askerlerin harp meseleleri veya harp 

suçluları   hakkındaki i�ler için toplandıkları meclis. 

Hodgâm, Far.: Bencil, kendini be�enmi�. 

�stidâ, Ar. : Ricayla istemek. Bir i� için resmi bir daireye verilen istek 

                          bildiren ka�ıt 

izdivaç, Ar. : Evlilik 

izzet-i nefs, Far. tm: Zillete dü�meyerek �eref ve haysiyeti muhafazaya 

çalı�mak. Vakar  

kabl-el-vukû, Ar.tm : Olmadan evvel 

kalb-i hassa, Far.tm: Hassas bir kalp 

Maârif, Ar. : Marifet. Milli E�itim. Milli Kültür 

Makâm-ı Nezâret, Far. tm: Bakanlık makamı 

melâl-ı medfûn, Far. tm: Defnedilmi� can sıkıntısı 

meyûs, Ar. : Ümitsiz, kederli 

muallim, Ar. : Ö�retmen 

muvakkit, Ar.: Vakti tayin eden. Tam ayarlı saat 

müstehzî, Ar. : Biriyle e�lenen. Herkesle e�lenmek isteyen 

nazâr-ı celp, Far.tm (etmek): Dikkat çekmek 

rü�tiye, Ar. : Tanzimat’tan sonra ortaokullara verilen ad 

sergüze�t, Far. : Macera. Ba�tan geçen haller 

�ahâdetnâme,Ar.: Diploma. Bir mesle�i yapabilmek için alınan evrak 

talebe, Ar. : Ö�renci 

tezâhür, Ar. : Meydana çıkmak. Belirme. Görünme  

tezkîre, Ar. : Pusula. Herhangi bir i� için izin verildi�ini bildirmek üzere 

                          alınan vesika. Biyografi  

zevce, Ar  : E�, hanım
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