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Yön Zarfları Üzerine
On Adverbs of Place
ȱTurgutȱBAYDAR*
ÖZET
TürkçeninȱbirçokȱkonusundaȱolduÂuȱgibiȱyönȱzarflarıȱkonusundaȱdaȱaraótırmacılarınȱortakȱ
birȱkanaatiȱoluómamıótır.ȱBöyleȱolduÂuȱiçinȱdeȱaraótırmacılarȱbuȱkonuȱhakkındaȱdeÂióikȱyoȬ
rumlarȱyapmıólarȱveȱfarklıȱfarklıȱörneklerȱvermiólerdir.ȱ
Eldekiȱyazıdaȱkonu,ȱtümȱyönleriyleȱeleȱalınarakȱincelenecek,ȱaraótırmacılarınȱçalıómalarındaȱ
konuylaȱilgiliȱolarakȱsöyledikleriȱveȱverdikleriȱörneklerȱdeȱeleȱalınarakȱbuȱkelimelerinȱyerȱisimȬ
leriȱmiȱyönȱzarflarıȱmıȱolduklarıȱtespitȱedilmeyeȱçalıóılacakȱveȱböyleceȱbirȱsonucaȱvarılacaktır.ȱ
•
ANAHTAR KELćMELER
Zarf,ȱYönȱzarfı,ȱYerȱismi,ȱYerȱtamlayıcısı.ȱ
•
ABSTRACT
LikeȱinȱmanyȱsubjectsȱinȱTurkishȱlanguage,ȱtheȱresearchersȱhaven’tȱfoundȱaȱmiddleȱgroundȱonȱ
adverbsȱofȱplace,ȱtoo.ȱForȱthisȱreason,ȱtheȱresearchersȱhaveȱmadeȱdifferentȱinterpretationsȱaboutȱ
thisȱsubjectȱandȱgaveȱmanyȱdifferentȱexamples.ȱ
Inȱthisȱstudy,ȱtheȱsubjectȱwillȱbeȱhandledȱandȱanalyzed,ȱandȱitȱwillȱbeȱtriedȱtoȱbeȱdeterminedȱifȱ
suchȱwordsȱareȱplaceȱnamesȱorȱadverbsȱofȱplaceȱbyȱdwellingȱuponȱwhatȱtheȱresearchersȱhaveȱ
saidȱaboutȱtheȱsubjectȱinȱtheirȱstudiesȱandȱuponȱtheȱexamplesȱtheyȱgave,ȱthusȱitȱwillȱbeȱaccomȬ
plishedȱaȱresult.ȱ
•
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Adverb,ȱAdverbȱofȱplace,ȱPlaceȱname,ȱIndirectȱobject.
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Girióȱ
Türkçeninȱ birçokȱ konusundaȱ olduÂuȱ gibiȱ yönȱ zarflarıȱ konusundaȱ daȱ araóȬ
tırmacılarınȱ ortakȱ birȱ kanaatiȱ oluómamıótır.ȱ Aslındaȱ buȱ zarflarȱ ayrıntılıȱ olarakȱ
incelendiÂindeȱ görülecektirȱ ki;ȱ bununȱ nedeniȱ konununȱ çokȱ giriftȱ veȱ muÂlakȱ
olmasıȱ deÂil;ȱ araótırmacılarınȱ buȱ zarflarlaȱ ilgiliȱ birbirindenȱ farklıȱ ifadeleriȱ veȱ
verdikleriȱ örneklerdir.ȱ Araótırmacılarınȱ çeliókiliȱ ifadeȱ veȱ örnekleri,ȱ konununȱ
anlaóılabilirliÂiniȱzoraȱsokmuótur.ȱ
Araótırmacılarınȱ konuylaȱ ilgiliȱ açıklamalarından,ȱ verdikleriȱ örneklerȱ veȱ
yaptıklarıȱyorumlardanȱilkȱandaȱaklımızaȱgelenȱsorularȱvardır.ȱBunlardanȱbazıȬ
larınıȱdikkatlereȱsunuyoruz:ȱȱ
Çokȱ basitȱ birȱ ifadeyleȱ yerȱ ileȱ yönȱ nedir?ȱ Aralarındaȱ farkȱ varȱ mıdır?ȱ Varsaȱ
buȱfarklarȱnelerdir?ȱBuȱbaÂlamdaȱkelimeȱyerȱyaȱdaȱyönȱbildirdiÂindeȱnelerȱdeÂiȬ
óir?ȱ
Sözȱ konusuȱ kelimelerȱ çekimeȱ girdiklerindeȱ neȱ olurȱ yaȱ daȱ yalınȱ hâlleriȱ ileȱ
çekimeȱgirmióȱhâlleriȱarasındaȱnasılȱbirȱfarkȱortayaȱçıkar?ȱYukarıȱçıktıȱileȱYukarıȬ
yaȱçıktıȱyaȱdaȱEveȱgittiȱileȱEveȱdoÂruȱgittiȱarasındaȱfarkȱvarȱmıdır?ȱVarsaȱnedir?ȱBuȱ
farkȱnasılȱizahȱedilmektedirȱ/ȱedilebilir?ȱ
Yerȱileȱyönȱaynıȱiseȱnedenȱbirininȱadıylaȱbunlarȱzikredilmiyor?ȱAynıȱdeÂilȱ
deȱ farklıysalarȱ bunlarȱ nelerdir?ȱ EÂerȱ aynıysalarȱ ilerininȱ yanındaȱ ileriye,ȱ gerininȱ
yanındaȱgeriye,ȱdıóarınınȱyanındaȱdıóarıyaȱnedenȱihtiyaçȱduyulmaktadır?ȱ
Bazıȱaraótırmacılarınȱifadeȱettikleriȱgibiȱbura,ȱóura,ȱoraȱkelimeleriȱzarfȱolarakȱ
kullanılabilirlerȱmi,ȱyaniȱbunlarınȱyönȱzarflarıȱbaólıÂıȱaltındaȱincelenmeleriȱdoÂȬ
ruȱmudur?ȱ
Konu,ȱ buȱ veȱ benzeriȱ sorularȱ doÂrultusundaȱ eleȱ alınarakȱ incelenecek,ȱ araóȬ
tırmacılarınȱ çalıómalarındaȱ konuylaȱ ilgiliȱ olarakȱ söyledikleriȱ veȱ verdikleriȱ örȬ
neklerȱ deȱ eleȱ alınarakȱ buȱ kelimelerinȱ yerȱ isimleriȱ miȱ yönȱ zarflarıȱ mıȱ olduklarıȱ
tespitȱedilmeyeȱçalıóılacakȱveȱböyleceȱbirȱsonucaȱvarılacaktır.ȱȱ
Eldekiȱ çalıómalarınȱ çoÂundaȱ konuȱ yerȱ yönȱ zarflarıȱ baólıÂıȱ altındaȱ eleȱ alınȬ
mıótır.ȱYerȱveȱyönȱkelimelerininȱTürkçeȱsözlüklerdekiȱanlamlarıȱaóaÂıdadır:ȱ
ȱ
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1.

TürkçeȱSözlüklerdeȱYerȱveȱYönȱKelimelerininȱAnlamları1ȱ

YER:ȱ
a.ȱ1.ȱAstr.ȱYerküre.ȱ2.ȱBirȱóeyin,ȱbirȱkimseninȱkapladıÂıȱveyaȱkaplayabileceÂiȱ
boóluk,ȱmahal,ȱmekân.ȱ3.ȱGezinilen,ȱayaklaȱbasılanȱtaban.ȱ4.ȱBulunulan,ȱyaóanıȬ
lan,ȱoturulanȱóehir,ȱkasaba,ȱmahalle.ȱ5.ȱDurum,ȱkonum,ȱvaziyet.ȱ6.ȱÜlke,ȱbölge.ȱ
7.ȱ Görev,ȱ makam.ȱ 8.ȱ Önem.ȱ 9.ȱ Herhangiȱ birȱ óeye,ȱ birȱ ióeȱ ayrılmıóȱ bölümȱ veyaȱ
alan.ȱ10.ȱGz.ȱ11.ȱÜzerineȱyapıȱkurulmayaȱelverióliȱarazi,ȱarsa.ȱ12.ȱEkimeȱelverióliȱ
toprakȱparçası,ȱarazi.ȱ13.ȱBirȱolayınȱgeçtiÂiȱveyaȱgeçeceÂiȱbölüm,ȱalan,ȱmahal.14.ȱ
Otel,ȱmotelȱvb.ndeȱkalınacakȱoda.ȱ15.ȱSinemaȱveȱtiyatrodaȱveyaȱtaóıtlardaȱoturuȬ
lacakȱkoltuk,ȱsandalye.ȱ16.ȱmec.ȱDurum,ȱkonum.2ȱ
i.ȱ1.ȱBirȱóeyin,ȱbirȱkimseninȱkapladıÂı,ȱbulunduÂu,ȱyerleótiÂiȱalan;ȱbulunulanȱ
durulanȱçevre,ȱyöre;ȱmahal,ȱmekân,ȱmakam,ȱmevki.ȱ2.ȱGezinilen,ȱayaklaȱbasılanȱ
taban;ȱ aóaÂıȱ kısım,ȱ zemin.ȱ 3.ȱ Üzerindeȱ yaóadıÂımızȱ gezegen,ȱ dünya,ȱ yerȱ yüzü;ȱ
bütünȱâlem.ȱ4.ȱBulunulan,ȱyaóanılan,ȱoturulanȱóehir,ȱkasaba,ȱmahalle;ȱmemleket;ȱ
diyar,ȱyöre,ȱdolay.ȱ5.ȱVaziyet,ȱdurum,ȱkonum,ȱnokta.ȱ6.ȱToprak.ȱ7.ȱBölge;ȱülke,ȱ
vatan,ȱmemleket,ȱdiyar.ȱ8.ȱÖnem,ȱdeÂer,ȱehemmiyet;ȱfonksiyon,ȱgörev;ȱmevki.ȱ9.ȱ
Görev,ȱmakam,ȱmevki.ȱ10.ȱHerhangiȱbirȱóeye,ȱbirȱióeȱayrılmıóȱbölümȱveyaȱalan.ȱ
11.ȱEser,ȱnióan,ȱiz;ȱbirȱóeyinȱgerideȱkalanȱbelirtisi.ȱ12.ȱYerleóimȱalanı,ȱüzerineȱbiȬ
nâȱyapılmayaȱveyaȱekilmeyeȱelverióliȱtoprakȱparçası,ȱarsa,ȱ*arazi.ȱ13.ȱBirȱolayınȱ
geçtiÂiȱyaȱdaȱgeçeceÂiȱbölüm,ȱalan,ȱmahal.ȱ14.ȱOtel,ȱmotelȱvb.ȱyerlerdeȱyatılacak,ȱ
kalınacakȱoda,ȱyatak.ȱ15.ȱSinema,ȱtiyatro,ȱvâsıtaȱvb.ȱyerlerdeȱoturulacakȱkoltuk,ȱ
sandalye.ȱ16.ȱmec.ȱTaraf,ȱyön,ȱcihet;ȱkısım,ȱnokta.3ȱ
i.ȱ(EskiȱTürk.ȱyir)ȱ1.ȱBirȱnesneȱveyaȱkimseninȱkapladıÂıȱyahutȱkaplayabileȬ
ceÂiȱ boóluk,ȱ bulunduÂuȱ mahal.ȱ ȱ 2.ȱ Ayaklaȱ basılan,ȱ ayaklarınȱ altındaȱ bulunanȱ
yüzey,ȱ zemin.ȱ 3.ȱ Güneóȱ sistemindeȱ yerȱ alan,ȱ insanlarınȱ üzerindeȱ yaóadıklarıȱ
gezegen,ȱdünya.ȱ4.ȱMevki,ȱmekân,ȱmahal.ȱ5.ȱYaóanılan,ȱoturulanȱóehir,ȱkasaba,ȱ
mahalleȱveyaȱtoprak.ȱ6.ȱTara,ȱbölge,ȱülke.ȱ7.ȱVücûdunȱherhangiȱbirȱbölümü.ȱȱ8.ȱ
Toprak,ȱarazi.ȱ9.ȱ(GsimȱtamlamasınınȱikinciȱöÂesiȱolarak)ȱBelliȱbirȱióȱGçinȱayrılmıóȱ
alan.ȱ10.ȱBölüm,ȱkısım.ȱ11.ȱOtel,ȱmotelȱvb.ndeȱkalınacakȱoda,ȱyatılacakȱyatak.ȱ12.ȱ
Birȱ óeydenȱ kalanȱ iz,ȱ nióan.ȱ 13.ȱ Tiyatro,ȱ sinema,ȱ konserȱ vb.nde,ȱ taóıtlardaȱ paraȱ
karóılıÂıȱoturulanȱkoltukȱveyaȱiskemle.ȱ14.ȱDurum,ȱkonum,ȱmevki.ȱ15.ȱMakam,ȱ
mevki.ȱ16.ȱÖnem,ȱdeÂer.4ȱ

ȱȱ
ȱ
3ȱ
4ȱȱ
1
2

Örnekȱolmasıȱaçısındanȱbuȱkelimelerinȱüçȱsözlüktekiȱanlamlarıȱverilmiótir.ȱ
TürkçeȱSözlükȱ(2005),ȱ10.ȱbs.,ȱAnkara:ȱTDKȱYay.,ȱs.2167Ȭ2169
ÖrnekleriyleȱTürkçeȱSözlükȱ(2000),ȱGstanbul:ȱMEBȱYAY.,ȱs.3195Ȭ3197
GlhanȱAyverdiȱ(2005),ȱMisalliȱBüyükȱTürkçeȱSözlük,ȱGstanbul:ȱKubbealtıȱYay.,ȱs.6375Ȭ6376
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YÖN:ȱ
a.ȱ1.ȱBelliȱbirȱnoktayaȱgöreȱolanȱyer,ȱtaraf.ȱ2.ȱBirȱóeyinȱbelliȱbirȱnoktayaȱbakȬ
tıÂıȱyan,ȱveçhe.ȱ3.ȱBirȱyereȱgitmekȱiçinȱizlenenȱyol,ȱcihet,ȱistikamet.ȱ4.ȱmec.ȱTutuȬ
lacak,ȱizlenecekȱyol.5ȱ
i.ȱ1.ȱTaraf,ȱyan,ȱyer,ȱ*cihet.ȱ2.ȱBirȱyereȱgitmekȱiçinȱizlenenȱyol,ȱcihet,ȱistikaȬ
met.ȱ3.ȱBirȱóeyinȱbelliȱbirȱnoktayaȱbaktıÂıȱyan,ȱ*veçhe.ȱ4.ȱmec.ȱTutulacak,ȱtâkipȱ
edilecekȱyol.ȱ5.ȱBirȱkonununȱbelliȱbirȱtarafı.6ȱ
i.ȱ(E.ȱT.ȱTürk.ȱyönȱȈcihet,ȱtarafȈ)ȱ1.ȱÖn,ȱarka,ȱsaÂ,ȱsol,ȱüstȱveȱaltȱyanlardanȱherȱ
biri,ȱ cihet,ȱ taraf.ȱ 2.ȱ Birȱ óeyinȱ belliȱ birȱ tarafaȱ bakanȱ yanı.ȱ 3.ȱ teómil.ȱ Gzlenenȱ yol,ȱ
istikamet.ȱ4.ȱmec.ȱBakım,ȱtaraf.7ȱ
Sözlüklerdekiȱ açıklamalardanȱ yerȱ ileȱ yönȱ kelimelerininȱ aynıȱ olmadıÂıȱ göȬ
rülmektedir.ȱBuȱkelimelerȱaynıȱolmadıklarıȱiçinȱdeȱsözlüklerdeȱayrıȱayrıȱmaddeȱ
baólarıȱolarakȱeleȱalınmıólardır.ȱBuȱdurumdaȱyerȱyönȱzarflarıȱgibiȱbirȱbaólıÂınȱçokȱ
daȱdoÂruȱolmadıÂıȱkendiliÂindenȱortayaȱçıkmıótır.ȱȱ
2.

YerȱveȱYönȱZarflarıȱHakkındakiȱGörüólerȱ

2.1.ȱ ȱ Yerȱ veȱ Yönȱ Kelimelerininȱ Çekimliȱ kekilleriniȱ deȱ Zarfȱ Kabulȱ Edenȱ
Görüóȱ
Korkmazȱ2003a’daȱkonuylaȱilgiliȱóuȱifadelerȱyerȱalır:ȱBuȱgrubaȱgirenȱzarflar,ȱ
fiildekiȱ oluóȱ veȱ kılıóınȱ yeriniȱ veȱ yönünüȱ belirleyenȱ zarflardır.ȱ Nereye?,ȱ nerede?,ȱ nereȬ
den?,ȱnereyeȱdoÂruȱveȱnereyeȱkadar?ȱsorularınaȱkaróılıkȱolurlar.ȱȱ
Yaȱyerȱveȱyönȱgösterenȱadlarınȱzarfȱolarakȱkullanılmalarındanȱyahutȱdaȱyerȱveȱyönȱ
gösterenȱkelimelerinȱbazıȱadȱçekimiȱekleriȱalarakȱzarflaómalarındanȱoluómuótur.ȱGçlerinȬ
de,ȱ tamlamaȱ veȱ kelimeȱ gruplarındanȱ oluóanȱ türleriȱ deȱ vardır:ȱ arasında,ȱ ardında,ȱ arkaȬ
dan,ȱarkasında,ȱaóaÂı,ȱaóaÂıda,ȱbaótanȱaóaÂı,ȱboydanȱboya,ȱburada,ȱdıóarı,ȱdıóarıda,ȱdıóaȬ
rıyaȱdoÂru,ȱderinden,ȱgeri,ȱgeride,ȱgeriyeȱdoÂru,ȱgeriȱgeri,ȱgerisinȱgeri,ȱiçeri,ȱiçerde,ȱileri,ȱ
ileriyeȱdoÂru,ȱileriȱgeri,ȱorada,ȱöbürȱtarafta,ȱönde,ȱönünde,ȱöneȱdoÂru,ȱtepedenȱtırnaÂa,ȱ
yanda,ȱyanında,ȱyanȱyana,ȱyerȱyer,ȱyukarı,ȱyukarıda,ȱuzak,ȱuzakta,ȱuzaktanȱvbȱ(KorkȬ
mazȱ2003a:ȱ498Ȭ499).ȱ
Aynıȱaraótırmacı,ȱdiÂerȱbirȱçalıómasınınȱyerȱzarfıȱmaddesindeȱdeȱóunlarıȱifaȬ
deȱetmióȱveȱóuȱörnekleriȱvermiótir:ȱFiilinȱgösterdiÂiȱoluóȱveyaȱkılıóınȱmekânȱiçinde,ȱ
ȱ TürkçeȱSözlükȱ(2005),ȱ10.ȱbs.,ȱAnkara:ȱTDKȱYay.,ȱs.2195
ȱ ÖrnekleriyleȱTürkçeȱSözlükȱ(2000),ȱGstanbul:ȱMEBȱYAY.,ȱs.ȱ3251
7ȱȱ
GlhanȱAyverdiȱ(2005),ȱMisalliȱBüyükȱTürkçeȱSözlük,ȱGstanbul:ȱKubbealtıȱYay.,ȱs.ȱ6420ȱ
5
6
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yeriniȱveȱyönünüȱbelirtenȱzarf:ȱaóaÂı,ȱyukarı,ȱiçeri,ȱdıóarı,ȱileri,ȱgeri,ȱorada,ȱburadaȱvbȱ
(Korkmazȱ2003b:ȱ243).ȱ
Araótırmacıȱhemȱ gramerinde,ȱ hemȱ deȱ gramerȱ terimleriȱ sözlüÂündeȱ buȱ keȬ
limelerinȱ ekȱ almıóȱ óekilleriniȱ deȱ zarfȱ saymıó;ȱ ancakȱ Gramerȱ Terimleriȱ SözlüÂüȱ
isimliȱçalıómasınınȱyerȱtümleciȱmaddesindeȱAóaÂıdaȱbirleóelim.ȱ(Korkmazȱ2003b:ȱ
243)ȱ cümlesiniȱ örnekȱ olarakȱ vermiótir.ȱ Yaniȱ araótırmacıȱ hemȱ …yahutȱ daȱ yerȱ veȱ
yönȱgösterenȱkelimelerinȱbazıȱadȱçekimiȱekleriȱalarakȱzarflaómalarındanȱoluómuótur.ȱBuȱ
grubaȱgirenȱzarflar,ȱfiildekiȱoluóȱveȱkılıóınȱyeriniȱveȱyönünüȱbelirleyenȱzarflardır.ȱNereȬ
ye?,ȱnerede?,ȱnereden?,ȱnereyeȱdoÂruȱveȱnereyeȱkadar?ȱsorularınaȱkaróılıkȱolurlar.ȱdeȬ
mióȱ hemȱ deȱ buȱ örneÂiȱ yerȱ tamlayıcısıȱ olarakȱ kabulȱ etmiótir.ȱ Ayrıcaȱ Korkmaz’ınȱ
Buȱ grubaȱ girenȱ zarflarȱ …..nereyeȱ doÂru?...ȱ sorularınaȱ karóılıkȱ olurlarȱ (Korkmazȱ
2003a:ȱ 498)ȱ ifadesiȱ deȱ zihinlerdeȱ soruȱ ióaretleriȱ oluóturmaktadır.ȱ Nereyeȱ doÂru?ȱ
sorusunaȱcevapȱverenȱherhangiȱbirȱkelimeȱyaȱdaȱkelimeȱgrubuȱhiçbirȱóekildeȱyerȱ
bildiremez.ȱBuȱveȱbenzeriȱnedenlerleȱyönȱzarflarınınȱyerȱyönȱzarflarıȱbaólıÂıȱalȬ
tındaȱincelenmesininȱdeȱneȱdereceȱdoÂruȱolduÂuȱtartıóılmasıȱgerekenȱbirȱkonuȬ
durȱdiyeȱdüóünmekteyiz.ȱBirazȱsonraȱdaȱdeÂineceÂimizȱgibiȱbuȱsorularaȱcevapȱ
verenȱ yapılarȱ edatȱ gruplarıdırȱ veȱ bunlarınȱ daȱ cümlelerdeȱ üstlendikleriȱ görevȱ
zarftır.ȱȱ
AynıȱóekildeȱbirȱdurumȱdaȱNeóeȱAtabayȱvd.ȱtarafındanȱyazılan8ȱSözcükȱTürȬ
leriȱisimliȱeserdeȱkaróımızaȱçıkmaktadır.ȱBuȱçalıómadaȱkelimelerinȱhâlȱekiȱalmıóȱ
óekilleriȱdeȱzarfȱolarakȱkabulȱedilmióȱveȱbuȱyöndeȱörneklerȱverilmiótir.ȱyukarıya,ȱ
yukarıda,ȱyukarıdanȱgibiȱ(Atabayȱvd.ȱ1983as.101Ȭ102).ȱAncakȱyineȱNeóeȱAtabayȱveȱ
arkadaólarıȱ tarafındanȱ yazılanȱ Türkiyeȱ Türkçesininȱ Sözdizimiȱ isimliȱ çalıómanınȱ
DolaylıȱTümleçȱbaólıÂınınȱaltındaȱ“Selimȱyukarıdanȱköydenȱinmió,ȱtarlasınaȱgidiyorȬ
du.”ȱörneÂiȱverilmióȱveȱyukarıdanȱkelimesiȱyerȱtamlayıcısıȱolarakȱkabulȱedilmiótirȱ
(Atabayȱvd.ȱ1983b:ȱs.58).ȱ
NurettinȱKoçȱdaȱYeniȱDilbilgisindeȱkonuȱileȱilgiliȱçokȱilginçȱóeylerȱsöylemióȬ
tir.ȱköyleȱki;ȱKoç,ȱYerȱveȱyönȱbelirteçleri,ȱadȱdurumuȱeklerindenȱȬınȱ(Ȭin,ȱȱȱȬun,ȱȬün)ȱ
tamlayanȱekiniȱaldıÂıȱzaman,ȱbelirteçȱolmaktanȱçıkar,ȱadȱolur.ȱdemektedirȱ(Koçȱ1990:ȱ
151).ȱ Buȱ ifadedenȱ Koç’un,ȱ yönȱ kelimeleriȱ diÂerȱ isimȱ çekimȱ ekleriniȱ aldıklarındaȱ zarfȱ
olarakȱ görevȱ yapıyorlar;ȱ ancakȱ ilgiȱ hâliȱ ekiniȱ alıncaȱ isimȱ görevindeȱ kullanılıyorlarȱ deȬ
mekȱ istediÂiȱ anlaóılmaktadır.ȱ Góteȱ buȱ veȱ bununȱ gibiȱ yorumlarȱ konuyuȱ içindenȱ
çıkılmazȱbirȱhâleȱsokmuótur.ȱ
8

ȱȱ SözcükȱTürleriȱisimliȱkitapȱNeóeȱAtabay,ȱGbrahimȱKutlukȱveȱSevgiȱÖzelȱtarafından;ȱTürkiyeȱTürkȬ
çesininȱ Sözdizimiȱ deȱ Neóeȱ Atabay,ȱ Sevgiȱ Özelȱ veȱ Ayferȱ Çamȱ tarafındanȱ yazılmıótır.ȱ Gkiȱ kitaptaȱ
farklıȱolanȱisimlerȱGbrahimȱKutlukȱveȱAyferȱÇam’dır.ȱDiÂerȱikiȱaraótırmacıȱherȱikiȱkitaptaȱdaȱorȬ
taktır.ȱ
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TahsinȱBanguoÂluȱTürkçeninȱGrameriȱisimliȱeserindeȱbuȱzarflarlaȱilgiliȱolarakȱ
óuȱ bilgileriȱ vermiótir:ȱ Birȱ oluóȱ veyaȱ kılıóınȱ mekânȱ içindeȱ yeriniȱ veȱ yönünüȱ belirtenȱ
zarflaraȱyerȱyönȱzarflarıȱadınıȱveriyoruz.ȱBunlarȱȬNerede?ȱ–Nereye?ȱȬNereden?ȱsorulaȬ
rınıȱcevaplamayaȱyararlar.ȱBunlarınȱçoÂuȱeskiȱveȱyeniȱyerȱyönȱhallerindekiȱadlarȱveȱzaȬ
mirlerleȱbazıȱzarffiillerdir:ȱ
aóaÂıȱbakmakȱdıóarıȱçıkmakȱortadaȱdolaómakȱöndenȱgitmekȱyanaȱdüómekȱyukarıȱileriȱ
geriȱóurayaȱneredeȱkaróıdanȱöteȱberiȱgibi.ȱȱ
Bunlardanȱ eskiȱ kimeriȱ halindeȱ olanlarȱ veȱ zarffiillerȱ deȱ yeniȱ yerȱ yönȱ halleriȱ ekleriȱ
alarakȱçeóitlenmiólerdir:ȱȱ
içeriȱXȱiçeriyeȱiçerideȱiçeridenȱileriȱXȱileriyeȱilerideȱileridenȱöteȱXȱöteyeȱötedeȱötedenȱ
gibi.ȱ
YerȱyönȱzarflarıȱanlatımlarıȱgereÂiȱveȱyukarıdaȱgördüÂümüzȱgibiȱfiillereȱgelirlerȱveȱ
dahaȱçokȱyeniȱeskiȱsıfatfiillerleȱdeȱgörülürler:ȱ
dıóarıȱ taómıóȱ öndenȱ koóanȱ aóaÂıyaȱ dönükȱ ileriȱ gidecekȱ ortadaȱ kalmıóȱ gibiȱ
(BanguoÂluȱ1995:ȱ373Ȭ374).ȱ
HaydarȱEdiskunȱdaȱTürkȱDilbilgisindeȱkonuȱhakkında:ȱYerȱveȱyönȱzarfları,ȱfiȬ
illeriȱ yaȱ daȱ fiilimsileriȱ yerȱ veȱ yönȱ bakımındanȱ belirliȱ durumaȱ koyanȱ zarflardır:ȱ yukarıȱ
(çıkȬ)ȱ–ȱaóaÂıȱ(inȬ)ȱ–ȱiçeriȱ(girȬ)ȱ–ȱdıóarıȱ(bakȬ)ȱ–ȱgeriȱ(dönȬ)ȱ–ȱileriȱ(gitȬ)…ȱvb.ȱ
Yerȱveȱyönȱzarfları,ȱzamanȱzarflarıȱkadarȱçokȱdeÂildir.ȱBunlar;ȱyönȱbildirenȱkelimeȬ
lerdenȱveȱbunlarınȱdurumȱekleriȱalmıóȱbiçimlerindenȱoluóurlar.ȱYapılarınaȱgöre,ȱyerȱveȱ
yönȱzarflarınınȱbaólıcalarıȱóunlardır:ȱ
I. Kökȱyerȱveȱyönȱzarfları:ȱ
içeriȱ(girȬ)ȱ–ȱdıóarıȱ(çıkȬ)ȱȬȱileriȱ(gitȬ)ȱ–ȱsonraȱ(gelȬ)ȱ–ȱgeriȱ(çekilȬ)ȱ–ȱyukarıȱ(çıkȬ)ȱ–ȱ
aóaÂıȱ(inȬ)ȱberiȱ(gelȬ)ȱ…ȱvb.ȱ
II. Türemióȱyerȱveȱyönȱzarfları:ȱ
a) Yerȱ ȱ veȱ yönȱ bildirenȱ kelimelerinȱ Ȭdeȱ durumȱ ekiȱ almıóȱ biçimleriȱ eyleminȱ varıóȱ
yönünü;ȱȬdenȱdurumȱekiȱalmıóȱbiçimleriȱeyleminȱçıkıóȱyeriniȱbildirirler:ȱiçerdeȱȱ(kalȬ)ȱ–ȱ
içeriyeȱ(girȬ)ȱ–ȱiçerdenȱ(çıkȬ)ȱ–ȱgerideȱȱȱȱȱȱ(kalȬ)….ȱderȱ(Ediskunȱ1992:ȱ276Ȭ278).ȱ
Ediskun’unȱaynıȱbölümünȱilerleyenȱsatırlarındaȱora,ȱbura,ȱóuraȱgibiȱyönȱbildiȬ
renȱ kelimler,ȱ yerȱ zarfıȱ olarakȱ kullanılacaklarıȱ zaman,ȱ durumȱ ekiȱ alırlar;ȱ yalınȱ olarakȱ
kullanılamazlarȱ(Ediskunȱ1992:ȱ277)ȱifadesiȱdeȱilginçtir.ȱÇünküȱbuȱkelimelerȱyalınȱ
hâldeykenȱ deȱ yerȱ anlamlıȱ ióaretȱ zamirleriȱ olarakȱ kullanılabilmektedirler.ȱ
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(Korkmazȱ 2003a:ȱ 424Ȭ426)9ȱ Ayrıcaȱ buȱ kelimelerinȱ çekimeȱ girmióȱ óekilleriȱ zarfȱ
olarakȱ kullanılabilirȱ mi?ȱ Yaniȱ ora+ya/+da/+dan,ȱ bura+ya/+da/+dan,ȱ óuȬ
ra+ya/+da/+danȱkelimeleriȱzarfȱmıdır?ȱBuȱkelimelerinȱhiçbirȱóekildeȱzarfȱolmadıkȬ
larıȱaçıktır.ȱSözȱkonusuȱkelimelerȱyalınkenȱyaȱdaȱçekimeȱgirinceȱzarfȱgöreviȱyaȬ
pamazlar.ȱBunlarȱherȱóeklideȱzamirȱolarakȱgörevȱyapanȱkelimelerdir.10ȱ
Günayȱ KaraaÂaçȱ Türkçeninȱ Sözȱ Dizimiȱ isimliȱ çalıómasınınȱ Yerȱ Tamlayıcısıȱ
baólıklıȱbölümündeȱkonuȱhakkındaȱdiÂerȱaraótırmacılardanȱfarklıȱolarakȱóunlarıȱ
ifadeȱetmiótir:ȱȱ
Cümlede,ȱ yaklaóma,ȱ bulunmaȱ veȱ uzaklaómaȱ bildirerekȱ yüklemiȱ tamamlayanȱ öge,ȱ
yerȱtamlayıcısıdır.ȱBirȱyükleminȱözneȱileȱóekilȱveȱzamanȱözelliÂindenȱsonra,ȱenȱönemliȱ
özelliÂiȱyerdir.ȱYerȱtamlayıcısı,ȱyaklaóma,ȱbulunmaȱveȱuzaklaómaȱbildirerekȱeylemiȱniteȬ
leyenȱögedir;ȱbuȱyüzden,ȱcümlelerde,ȱyerȱveȱzamanȱzarflarıylaȱaynıȱgöreviȱüstleȬ
nirler.ȱȱ
Türkçeninȱyaklaóma,ȱbulunmaȱveȱuzaklaómaȱbilgileri,ȱgenelȱbirȱyaklaóma,ȱgenelȱbirȱ
bulunmaȱ veȱ genelȱ birȱ uzaklaómadır.ȱ Buȱ yüzden,ȱ buȱ yerȱ ileȱ ilgiliȱ çekimler,ȱ yerȱ kadar,ȱ
zaman,ȱ sebep,ȱ sınırlama,ȱ vb.ȱ pekȱ çokȱ bilgininȱ ifadesindeȱ kullanılabilirler.ȱ DediÂimizȱ
gibi,ȱ Türkçedeȱ yerȱ bildirenȱ yaklaóma,ȱ bulunmaȱ veȱ uzaklaómaȱ hallerininȱ niteliÂiȱ genelȬ
dir;ȱ yaniȱ altaȱ /ȱ alttaȱ /ȱ alttanȱ hareketȱ (subessive,ȱ lative),ȱ içeȱ /ȱ içteȱ /ȱ içtenȱ hareketȱ
(introessive)ȱveȱüsteȱ/ȱüstteȱ/ȱüsttenȱhareketȱhaliȱ(superessive,ȱsublativecase),ȱvb.ȱbelirȬ
tilmez;ȱbuȱtürȱayrıntılıȱbilgilerinȱifadesiȱiçin,ȱalt,ȱüstȱveȱiçȱvb.ȱsözlerininȱhalȱekleriyȬ
leȱ zarflaótırılmıóȱ biçimlerindenȱ yararlanılır:ȱ Evinȱ içineȱ girdiler.;ȱ Okulȱ içindeȱ iyiȱ
davrandım.;ȱ Arabanınȱ içindenȱ çıktılarȱ (KaraaÂaçȱ 2011:ȱ 193Ȭ196).ȱ kimdiȱ buȱ cümleȬ
lerdekiȱiçȱkelimeleriȱhâlȱekleriyleȱçekimeȱgirinceȱzarflaómıólarȱmıdır?ȱȱ
Yukarıdaȱ veȱ dipnottaȱ verdiÂimizȱ çalıómalardakilereȱ benzerȱ olarakȱ bazıȱ
araótırmacılarȱdaȱsözȱkonusuȱkelimelerinȱekȱalmıóȱóekilleriniȱkelimeȱtürüȱolarakȱ
zarfȱkabulȱetmióler;ȱancakȱbuȱkelimelerinȱcümledekiȱgörevlerineȱyerȱtamlayıcısıȱ
demiólerdir.11ȱ

ȱȱ Aynıȱparaleldekiȱifadelereȱörnekȱolarakȱbk.ȱFerhadȱR.ȱZeynalovȱ(1993),ȱTürkȱLehçelerininȱKaróılaóȬ
tırmalıȱDilbilgisi,ȱGstanbul:ȱCemȱYay.,ȱs.199Ȭ200;ȱMehmetȱHengirmenȱ(1997),ȱTürkçeȱDilbilgisi,ȱAnȬ
kara:ȱEnginȱYay.,ȱs.162Ȭ163;ȱNeóeȱAtabayȱvd.ȱ(1983),ȱSözcükȱTürleri,ȱAnkara:ȱTDKȱYay.,ȱs.101Ȭ102
10ȱȱ Sözȱ konusuȱ kelimelerinȱ yalınȱ yaȱ daȱ çekimeȱ girmióȱ óekillerininȱ zamirȱ olarakȱ görevȱ yaptıklarıȱȱ
konusundaȱ örnekȱ olarakȱ bk.ȱ Tahirȱ Nejatȱ Gencanȱ (1979),ȱ Dilbilgisi,ȱ Ankara:ȱ TDKȱ Yay.,ȱ s.264;ȱȱȱ
Zeynepȱ Korkmazȱ (2003a),ȱ Türkiyeȱ Türkçesiȱ Grameriȱ Ȭkekilȱ BilgisiȬ,ȱ Ankara:ȱ TDKȱ Yay.,ȱ s.424;ȱ ÖrȬ
nekleriyleȱTürkçeȱSözlükȱ(2000),ȱGstanbul:ȱMEBȱYAY.,ȱs.399.ȱBuradakiȱilginçlikȱiseȱbuȱsözlükteȱbuȬ
ranınȱ zamirȱ olarak,ȱ oraȱ veȱ óuranınȱ iseȱ isimȱ olarakȱ verilmesidir.ȱ bk.ȱ Örnekleriyleȱ Türkçeȱ Sözlükȱ
(2000),ȱGstanbul:ȱMEBȱYAY.,ȱs.2172Ȭ2702
11ȱȱ Örnekȱolarakȱbk.ȱSezaiȱGüneóȱ(2002),ȱTürkȱDiliȱBilgisi,ȱ6.ȱbs.,ȱGzmir,ȱs.ȱ181
9
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2.2. ȱYerȱveȱ YönȱKelimelerininȱ Çekimliȱ kekilleriniȱ Gsimȱ Kabulȱ Edenȱ GöȬ
rüóȱ
MuharremȱErginȱkonuylaȱilgiliȱolarakȱTürkȱDilȱBilgisiȱisimliȱeserindeȱóuȱbilȬ
gileriȱvermiótir:ȱȱ
Bunlarȱboóluktaȱbirȱyerȱifadeȱedenȱyerȱisimleridir.ȱSayılarıȱçokȱdeÂildir.ȱAóaÂıȱyukaȬ
rıȱhepsindeȱbirȱyönȱifadesiȱolduÂuȱiçinȱzarfȱolarakȱfiilinȱyönünüȱgösterirler.ȱZatenȱçoÂuȱ
yönȱekiȱileȱzarfȱyapılmıótır.ȱEskidenȱberiȱenȱçokȱkullanılanlarıȱileri,ȱgeri,ȱaóaÂı,ȱyukarı,ȱ
içeri,ȱdıóarı,ȱberi,ȱkelimeleridir.ȱ….Tabiîȱbuȱyerȱisimleriȱçekimsizȱkullanıldıklarıȱzamanȱ
zarfȱ olurlar:ȱ aóaÂıȱ inȬ,ȱgeriȱdönȬ,ȱ beriȱgelȬ,ȱiçeriȱ girȬȱ misallerindeȱ olduÂuȱ gibi.ȱ Çekimliȱ
óekilleriȱzarfȱolmaz,ȱtamamlayıcıȱisimȱunsuruȱolarakȱkalırlar:ȱaóaÂıyaȱinȬ,ȱgeriyeȱdönȬ,ȱ
beriyeȱgelȬ,ȱiçeriyeȱgirȬ,ȱgerideȱgitȬ,ȱaóaÂıdaȱdurȬ,ȱiçeridenȱçıkȬ,ȱmisallerindeȱolduÂuȱgibiȱ
(Erginȱ1989:ȱ246Ȭ247).ȱ
TuncerȱGülensoyȱkonuȱhakkındaȱBuȱzarflarȱboóluktaȱbirȱyerȱifadeȱedenȱyerȱisimȬ
leridir.ȱSayılarıȱpekȱfazlaȱolmayanȱyerȱzarflarınınȱhepsindeȱbirȱyönȱifadesiȱbulunmaktaȱ
olup,ȱ fiilinȱ yönünüȱ gösterirler.ȱ Yâni,ȱ birȱ fiilinȱ manâsını,ȱ sınırlıȱ olmayanȱ veȱ herȱ yereȱ
uygulanabilenȱbirȱyerȱkavramıylaȱgösterirler:ȱ
“Dıóarıȱçıkınız;ȱGçeriȱgiriniz;ȱYukarıȱbakınız.”ȱvb.ȱ
Türkçedeȱeskidenȱberiȱkullanılanȱyerȱzarflarıȱileri,ȱgeri,ȱaóaÂı,ȱyukarı,ȱiçeri,ȱdıóarı,ȱ
beriȱkelimeleridir.ȱ
YukarıdaȱdaȱióaretȱettiÂimizȱgibiȱbuȱyerȱisimleriȱçekimsizȱkullanıldıklarıȱzamanȱzarfȱ
olurlar.ȱ Çekimliȱ óekilleriȱ zarfȱ olmaz,ȱ tamlayıcıȱ isimȱ unsuruȱ olarakȱ kalırlarȱ derȱ
(Gülensoyȱ2000:ȱ423).ȱȱ
MazharȱKükeyȱdeȱTürkçeninȱDilbilgisiȱ1ȱisimliȱçalıómasındaȱyerȱyönȱzarflarıȱ
ileȱilgiliȱolarakȱóunlarıȱifadeȱetmiótir:ȱȱ
Eylemlerinȱveȱeylemsilerinȱyeriniȱyönünüȱbelirleyenȱbelirteçlereȱ“yerȬyönȱbelirteci”ȱ
diyoruz.ȱBunlar,ȱadȱióletmeȱeklerindenȱadȱdurumuȱeklerini,ȱiyelikȱeklerini,ȱtamlamaȱekȬ
leriniȱveȱçoÂulȱekiniȱalamaz.ȱZatenȱyerȬyönȱbelirteçlerininȱsayısı,ȱörneÂin,ȱzamanȱbelirȬ
teçlerineȱoranlaȱçokȱazdır.ȱSadeceȱsözcükȱbiçimindeȱolanȱyerȬyönȱbelirteçlerimiz,ȱyukarıȬ
daȱdeÂindiÂimizȱçekimȱekleriniȱalmamakȱkoóuluylaȱ“içeri”,ȱ“dıóarı”,ȱ“aóaÂı”,ȱ“yukarı”,ȱ
“ileri”,ȱ“geri”,ȱ“beri”,ȱ“öte”ȱolmakȱüzereȱsekizȱtanedir.ȱBuȱsekizȱsözcük,ȱeylemlerdenȱyaȱ
daȱeylemsilerdenȱönceȱgelerek,ȱonlarınȱyerȱyaȱdaȱyönünüȱgösterdiÂindeȱyerȬyönȱbelirteciȱ
olarakȱdeÂerlendirilir.ȱBunlar,ȱadȱdurumuȱekleriniȱaldıÂında,ȱbelirteçȱolmaȱióleviniȱyitiȬ
rir,ȱadȱolur.ȱȱ
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ÖrneÂin:ȱ
»Gçeriȱgirdi.ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱAóaÂıȱindim.ȱȱȱȱȱȱYukarıȱçıkınız.ȱ
ȱȱȱbe.ȱȱeylemȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱbe.ȱȱȱȱeylemȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱbe.ȱȱȱȱȱeylemȱ
»GçeriȬyȬeȱgirdi.ȱȱȱȱAóaÂıȬyȬeȱindim.ȱȱȱYukarıȬyȬeȱçıkınızȱ(Kükeyȱ2003:ȱ322Ȭ327).12ȱ
ȱȱȱȱȱȱadȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱadȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱadȱ
Góinȱ ilginçȱ taraflarındanȱ biriȱ deȱ bazıȱ araótırmacılarınȱ buȱ zarfȱ türüȱ içinȱ kulȬ
landıklarıȱterimȱveȱverdikleriȱörneklerdir.ȱköyleȱki;ȱaraótırmacılarȱçalıómalarınȬ
daȱ buȱ kelimelerȱ içinȱ yerȱ zarflarıȱ teriminiȱ kullanmıólar;ȱ ancakȱ örnekȱ olarakȱ hepȱ
yönȱkelimeleriniȱvermiólerdir.13ȱ
ÇalıómalarındaȱbuȱkelimeleriȱyönȱzarfıȱterimiyleȱifadeȱedenȱveȱbuȱyöndeȱörȬ
neklerȱverenȱaraótırmacılarȱdaȱvardır.14ȱ
Birȱ deȱ bazıȱ araótırmacılarınȱ çalıómalarındaȱ ifadeȱ ettikleriȱ yerȱ yönȱ kelimeleriȱ
hâlȱ ekleriyleȱ zarflaótırıldıktanȱ sonraȱ zarfȱ göreviȱ üstlenebilirler15ȱ ifadesiniȱ anlamaktaȱ
güçlükȱçekiyoruz.ȱköyleȱkiȱiçeri,ȱileriȱvb.ȱzatenȱyönȱekiniȱalarakȱzarfȱgöreviȱüstȬ
lenmiótir.ȱ kimdiȱ buȱ kelimelerȱ içeri+ye/+de/+den,ȱ ileri+ye/+de/+denȱ hâlleriyleȱ zarfȱ
mıȱolmuólardır?ȱElbetteȱböyleȱolmamıótır.ȱKelimelerȱyalınȱhâldeykenȱyönȱbildiȬ
riyorlardıȱveȱdolayısıylaȱdaȱyönȱzarfıȱolarakȱgörevȱyapıyorlardı.ȱAncakȱçekimeȱ
girdiktenȱsonraȱyönȱdeÂil;ȱyerȱbildiriyorlar.ȱÇünküȱhâlȱekleriȱbunlarınȱyönünüȱ
deÂilȱdeȱyeriniȱbelirtmekȱiçinȱgeliyorlar.ȱDolayısıylaȱçekimeȱgirenȱbuȱkelimelerȬ
deȱ yerȱ anlamıȱ vardırȱ veȱ bunlarȱ araótırmacılarınȱ ifadeȱ ettiklerininȱ tamȱ tersineȱ
ȱȱ Aynıȱ doÂrultudakiȱ ifadelereȱ örnekȱ olarakȱ bk.ȱ Muhittinȱ Bilginȱ (2002),ȱ Anlamdanȱ Anlatımaȱ TürkȬ
çemiz,ȱAnkara:ȱKBȱYay.,ȱs.265;ȱRasimȱkimóekȱ(1987),ȱÖrneklerleȱTürkçeȱSözdizimi,ȱTrabzon:ȱs.141Ȭ
142;ȱM.ȱAtâȱÇatıkkaóȱ(2001),ȱTürkȱDiliȱKılavuzu,ȱGstanbul:ȱAlfaȱYay.,ȱs.150;ȱZeynepȱKorkmazȱvd.ȱ
(1997),ȱ Türkȱ Diliȱ veȱ Kompozisyonȱ Bilgileri,ȱ Ankara:ȱ YÖKȱ Yay.,ȱ s.108Ȭ109;ȱ A.ȱ N.ȱ Kononovȱ (1956),ȱ
Grammatikaȱ Sovremennogoȱ Türetskogoȱ Literaturnogoȱ Yazıka,ȱ MoskvaȬLeningrad:ȱ Gzdatelstvoȱ AkaȬ
demiȱ Naukȱ SSSR,ȱ s.292Ȭ298;ȱ M.ȱ Kayaȱ Bilgegilȱ (1963),ȱ Türkçeȱ Dilbilgisi,ȱ Ankara:ȱ Güzelȱ Gstanbulȱ
Matbaası,ȱs.216;ȱAhmetȱCevatȱEmreȱ(1945),ȱTürkȱDilbilgisi,ȱGstanbul,ȱs.ȱ372Ȭ375;ȱJeanȱDenyȱ(1941),ȱ
Türkȱ Diliȱ Grameriȱ (Osmanlıȱ Lehçesi),ȱ (Çev.ȱ Aliȱ Ulviȱ Elöve),ȱ Gstanbul,ȱ s.237Ȭ246;ȱ Fuatȱ Bozkurtȱ
(2000),ȱ Türkiyeȱ Türkçesi,ȱ Ankara:ȱ HatiboÂluȱ Yay.,ȱ s.53;176Ȭ178;ȱ Geoffryȱ L.ȱ Lewisȱ (1967),ȱ Turkishȱ
Grammar;ȱOxford,ȱs.198Ȭ199;ȱTahirȱNejatȱGencanȱ(1979),ȱDilbilgisi,ȱAnkara:ȱTDKȱYay.,ȱs.417Ȭ418
13ȱȱ Örnekȱ olarakȱ bk.ȱ Ahmetȱ TopaloÂluȱ (1989),ȱ Dilȱ Bilgisiȱ Terimleriȱ SözlüÂü.ȱ Gstanbul:ȱ Ötükenȱ Yay.,ȱ
s.161;ȱM.ȱKayaȱBilgegilȱ(1963),ȱTürkçeȱDilbilgisi,ȱAnkara:ȱGüzelȱGstanbulȱMatbaası,ȱs.216;ȱMuharȬ
remȱErginȱ(1989),ȱTürkȱDilȱBilgisi,ȱGstanbul:ȱBayrakȱYay.,ȱs.246Ȭ247;ȱM.ȱAtâȱÇatıkkaóȱ(2001),ȱTürkȱ
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14ȱȱ bk.ȱLeylâȱKarahanȱ(2004),ȱTürkçedeȱSözȱDizimi,ȱ7.ȱbs.,ȱAnkara:ȱAkçaÂȱYay.,ȱs.32Ȭ36ȱ;ȱRasimȱkimóekȱ
(1987),ȱÖrneklerleȱTürkçeȱSözdizimi,ȱTrabzon:ȱs.141Ȭ142
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zarfȱdeÂil,ȱisimȱgöreviȱüstlenmiólerdir.ȱTabiiȱkiȱbuȱkelimelerinȱcümledekiȱgörevȬ
leriȱdeȱyerȱtamlayıcısıdır.ȱ
EveȱdoÂruȱgitti.ȱileȱEveȱgitti.ȱ
Yukarıȱçıktı.ȱileȱYukarıyaȱçıktı.ȱ
Birazȱgeriȱgit.ȱileȱBirazȱgeriyeȱgit.ȱyaȱdaȱGçeriȱgirsin.ȱileȱGçeriyeȱgirsin.ȱcümleleȬ
rindekiȱ altıȱ çiziliȱ kelimelerȱ kelimeȱ türüȱ veȱ iólevȱ olarakȱ aynıȱ mıdırlar?ȱ Buȱ baÂȬ
lamdaȱbulunduklarıȱcümlelerdeȱaynıȱgörevdeȱmiȱkullanılmıólardır?ȱ
HerhangiȱbirȱedatlaȱedatȱgrubuȱoluóturanlaraȱfarklıȱsorularȱsorulmasıȱtabiiȬ
dir.ȱAncakȱiçeriȱileȱiçeriye,ȱileriȱileȱileriyeȱkelimelerineȱgeçtikleriȱcümlelerdekiȱgöȬ
revleriniȱ tespitȱ etmekȱ içinȱ aynıȱ sorularȱ sorulacaktır.ȱ Ancakȱ buȱ óekildeȱ sadeceȱ
óekleȱbakarakȱ“aynıȱsorularaȱcevapȱveriyorlar”ȱdiyeȱdüóünürsekȱóeklîȱbirȱkararȱ
vermióȱveȱióleviȱgözȱardıȱetmióȱoluruz.ȱElbetteȱóekliȱdeȱhesabaȱkatmalıyız;ȱancakȱ
dildeȱ herȱ unsurȱ birȱ ióleviȱ yerineȱ getirmekȱ içinȱ vardırȱ veȱ aslaȱ veȱ aslaȱ birȱ unsurȱ
diÂerininȱ yerineȱ kullanılamaz.ȱ Kullanılsaȱ daȱ diÂeriȱ gibiȱ olamaz.ȱ Yaniȱ içeriȱ ileȱ
içeriyeȱaynıȱóeyȱdeÂildir.ȱAynıȱóekildeȱAdamȱarabayıȱüzerimizeȱsürdüȱileȱAdamȱaraȬ
bayıȱüzerimizeȱdoÂruȱsürdününȱaynıȱóeyȱolmadıÂıȱgibi.ȱYaniȱiólevȱileȱóekliȱbirȱaraȬ
daȱdüóünmekȱgerekmektedir.ȱEÂerȱbuȱkelimelerinȱhâlȱekiȱalmıóȱóekilleriyleȱyaȬ
lınȱ óekilleriȱ aynıȱ óeyseȱ biriȱ kullanılırdı.ȱ Gkincisineȱ ihtiyaçȱ daȱ duyulmazdıȱ diyeȱ
düóünüyoruz.ȱȱ
3.

Sonuçȱ

YaptıÂımızȱincelemelerȱveȱdeÂerlendirmelerdenȱsonraȱulaótıÂımızȱsonuçlarıȱ
óuȱóekildeȱsıralayabiliriz:ȱ
1.ȱ Türkçeȱ sözlüklerdeȱ yerȱ veȱ yönȱ kelimeleriȱ ayrıȱ ayrıȱ maddelerȱ olarakȱ deȬ
Âerlendirilmiótir.ȱBöyleceȱbunlarınȱaynıȱanlamdaȱkullanılmadıklarıȱ/ȱaynıȱanlaȬ
maȱgelmedikleriȱsözlüklerdeȱortayaȱkonulmuótur.ȱ
2.ȱYerȱveȱyönȱkelimeleriȱaynıȱóeyiȱkaróılamadıklarıȱiçinȱyerȱyönȱzarflarıȱgibiȱ
birȱbaólıÂaȱihtiyaçȱyoktur.ȱÇünküȱyerȱbildirenȱkelimelerleȱyönȱbildirenȱkelimeleȬ
riȱbirȱaradaȱdeÂerlendirmekȱmümkünȱdeÂildir.ȱaóaÂıȱileȱaóaÂıya,ȱyukarıȱileȱyukarıȬ
yaȱaynıȱóeyiȱifadeȱetmezler.ȱEtmedikleriȱiçinȱdeȱsözlüklerdeȱayrıȱayrıȱmaddeȱbaóıȱ
olarakȱ deÂerlendirilmiólerdir.ȱ Yukarıdaȱ daȱ ifadeȱ ettiÂimizȱ gibiȱ aynıȱ olsalardıȱ
birininȱyanındaȱdiÂerineȱihtiyaçȱduyulmazdı.ȱȱ
3.ȱ Araótırmacılarınȱ bazılarıȱ çalıómalarındaȱ yerȱ zarfıȱ baólıklarıȱ altındaȱ yönȱ
zarflarınaȱyerȱvermiólerdir.ȱ
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4.ȱ Kimiȱ araótırmacılarȱ daȱ“bunlarınȱ çekimeȱ girmióȱ óekilleriȱ deȱzarfȱ olurlar;ȱ
ancakȱ cümlelerdeȱ yerȱ tamlayıcısıȱ göreviȱ yaparlar”ȱ diyerekȱ buȱ yöndeȱ örneklerȱ
vermiólerdir.ȱ
5.ȱBirȱaraótırmacıȱdaȱyerȱveȱyönȱbelirteçleriȱiyelikȱekleriniȱalabilir,ȱadȱdurumȱekleȬ
riniȱalabilir,ȱçoÂulȱekiniȱalabilir;ȱancakȱtamlayanȱekiniȱalırsaȱbelirteçȱolmaktanȱçıkar,ȱadȱ
olurȱdiyerekȱbuȱyöndeȱörneklerȱvermiótir.ȱȱ
Buȱmaddedeȱsöylenilenlerȱveȱ3.ȱveȱ4.ȱmaddedeȱdikkatȱçekilenȱhususlarȱkoȬ
nuyuȱiyiceȱiçindenȱçıkılmazȱbirȱhâleȱsokmuótur.ȱȱ
6.ȱBazıȱaraótırmacılarınȱifadeȱettiklerininȱtersineȱbura,ȱóura,ȱoraȱkelimeleriȱneȱ
buȱhâldeykenȱneȱdeȱçekimeȱgirdiklerindeȱzarfȱolabilirler.ȱBunlarınȱherȱtürlüȱkulȬ
lanılıólarıȱzamirdir.ȱȱȱ
7.ȱBuȱkonuyuȱincelerkenȱdeȱyakındanȱgördüÂümüzȱveȱyukarıdaȱdikkatlereȱ
sunduÂumuzȱbirȱhususȱdaȱdilȱbilgisiȱkonularının,ȱaraótırmacılarınȱçoÂuȱtarafınȬ
danȱóekleȱbakılarakȱdeÂerlendirilmesi;ȱiólevinȱgözȱardıȱedilmesidir.ȱÇünküȱyuȬ
karıdanȱberiȱsaydıÂımızȱkarıóıklıklaraȱenȱçokȱbuȱdurumȱnedenȱolmaktadır.ȱȱ
8.ȱYönȱbildirenȱkelimelerȱhâlȱekleriyleȱçekimeȱgirinceȱzarfȱolmazlar.ȱHâlȱekȬ
leriȱ bunlarınȱ yeriniȱ tayinȱ ederler.ȱ Buȱ nedenleȱ deȱ buȱ kelimelerȱ çekimeȱ girinceȱ
yönȱ zarfıȱ deÂil;ȱ yerȱ isimleriȱ olurlarȱ veȱ geçtikleriȱ cümlelerdeȱ deȱ yerȱ tamlayıcısıȱ
olarakȱgörevȱyaparlar.ȱköyleȱki;ȱ
Yukarıȱ çıktı.ȱ cümlesindeȱ yukarıȱ yönȱ bildirirȱ veȱ yönȱ zarfıȱ olur.ȱ Aynıȱ kelimeȱ
çekimeȱgirinceȱYukarıyaȱçıktı’daȱolduÂuȱgibiȱyönȱdeÂil,ȱyerȱbildirirȱveȱzarfȱdeÂil;ȱ
yerȱtamlayıcısıȱolur.ȱ©
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