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SÖZCÜK TÜRLERİ
 Türkçede sekiz çeşit kelime vardır.Şunlardır;
1-isim(ad),
2-sıfat(önad),
3-zamir(adıl), 
4-zarf(Belirteç), 
5-edat(ilgeç), 
6-bağlaç, 
7-ünlem, 
8-fiil(eylem).
 Türkçede kelimeler kullanıldığı cümleye göre 

isim,sıfat,zarf,zamir…..olabilir.
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NOT:Sınavlarda sözcük türü(kelime çeşidi) bakımından 
farklı olan sorulduğunda (isim,sıfat,zarf,zamir..) 
bakarız.Örnek:Acı kelimesini inceleyelim.

Acıyı sevmem.-->isim

Acı köfteye bayılırım.-->sıfat

Arkadaş acı konuştu.-->zarf

GAZİANTEP SBL 4necibyagci@hotmail.com



 İSİMLER(ADLAR)

 Varlıkları ve kavramları karşılayan kelimelere 
denir.İsimler;isim tamlaması kurar,isim çekim eki 
alabilirler,cümlenin her türlü öğesi olabilirler.

 İSİM ÇEŞİTLERİ

a)VARLIKLARA VERİLİŞİNE GÖRE:

1)Özel İsimler: Tek olan diğer varlıklar içinde tam bir 
benzeri bulunmayan hususi isimlerdir.
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a)Özel İsimlerle İlgili Bilmemiz Gerekenler
-Özel isimler cümlenin neresinde olursa olsun ilk 

harfi büyük yazılır.
-Özel isimlerden sonra yapım eki gelirse kesme 

işaretiyle ayrılmaz,çekim eki gelirse kesme 
işaretiyle ayrılır.

Örnek: Vanlı Van’a
 -Özel isimlerde kesinlikle ünsüz yumuşaması 

olmaz.
Örnek: Zeynep’i,Türkçeye
 -Özel isimlerden sonra ek gelirse ünsüz 

benzeşmesi ,ünsüz sertleşmesi kuralına uyulur.
Örnek:Sinop’tan  doğru    Sinop’dan yanlış

NOT:Özel isimleri kuralına göre yazmasak yazım 
yanlışı olur. 
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Özel İsimlerin Çoğullanması

 1-Aynı isimi taşıyanlar birlikte söylenirse özel isme 
çoğulluk eki kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek: Sınıftaki Ahmet’leri çağır.

 2-Ve benzeri anlamı katarsa özel isme gelen çoğul eki 
kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek: Bu millet nice Yavuz’lar yetiştirecek.
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 3-Aile ismi bildirip –gil eki yerine kullanılırsa 
özel isim çokluk eki alır, kesme işaretiyle 
ayrılmaz.

Örnek: Bugün Akiflere gittik..

 4- Küme anlamı katarsa veya bir soydan 
olanları belirtirse özel isim çokluk eki 
alır,kesme işaretiyle ayrılmaz.

Örnek:Türkler,Araplar,Kürtler
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 NOT: Kesme işaretini yerine göre kullanmamamız 
yazım ve noktalama yanlışıdır.
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Başlıca Özel isimler

1-(Dil,din,ırk…)isimleri İslamiyet ,Hanefi

2-(kitap,dergi,gazete)isimleri Sözler,Safahat

3(okul,kurum..)isimleriEgeÜniversitesi,Gaziantep Lisesi.)

4-(yıldız,gezegen…)isimleri:Jupiter,Mars…

5-(mahalle,sokak…)isimleri:Gaziler Caddesi,Atatürk Bulvarı

6-(yazı başlıkları..) Görmek ve Bakmak

7-(hayvana verilen takma ad) Karabaş,Boncuk

8-(düşünce Sistemleri)Kemalizm,Panislamizm

9-(Unvan isimleri)Nene Hatun
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 2)Cins(tür) İsimleri:

 Aynı cinsten varlıkların ortak isimleridir.

a)vücudun organ ve bölümleri:El,kol,ayak

b)hayvan ve bitki isimleri:Kedi,ceviz

c)araç,eşya isimleri:Keser,çekiç

d)akraba isimleri:anne,baba,kardeş

 NOT:Cins isimler tek varlığa ait ise özel isim kabul 
edilir,büyük yazılır.

Örnek:Bu yıl Bahar okula başladı.
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 NOT:Ay,dünya ve güneş kelimeleri gök bilim ve 
coğrafyayla ilgili ise büyük,değil ise küçük yazılır.

Örnek: Camlardan güneş içeriye girdi.           

 Dünya Güneşin etrafında döner.

 NOT:Cins isimler tek bir varlığı karşıladığı gibi o türün 
tamamını da karşılayabilir.

Örnek:Elindeki kitap yere düştü.>tek bir kitap          

 Kitap en iyi dosttur.--> o türün tamamı
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 B)MADDELERİNE GÖRE İSİMLER

1)Somut İsim:Varlığın beş duyu organımızdan herhangi 
birisiyle algıladığımız kavramlardır.

Örnek:Somun,kitap,defter.

NOT: Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir  kelime 
soyut bir anlam kazanabilir.Bir kelime somutken soyut 

oluyorsa,mutlaka mecazdır.

Örnek:Müslüman yaşayışıyla lekesiz olmalı.

Bu işte onun parmağı var.
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2)Soyut İsim:Varlığın beş duyu organımızdan 
herhangi birisiyle algılayamadığımız kavramlardır.

Örnek: Kötü,aşk,sevgi,hasret,muhabbet…

NOT: Anlam genişlemesi yoluyla soyut anlamlı bir 
kelime somut anlam kazanabilir. 

Örnek: Kötülerle konup göçücü olma.
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 C)SAYILARINA GÖRE İSİMLER

1)Tekil İsim:Tek bir varlığı karşılayan isimlerdir.(ler,lar) 
çoğul ekini almazlar.

Örnek:Çiçek,kuş.

2)Çoğul İsim:Birden Çok varlığı tanıtmaya yarayan 
isimlerdir(ler,lar) çoğul ekini alırlar.

Örnek: Çiçekler,kuşlar.

3)Topluluk İsmi:Teklerin oluşturduğu gruptur.

Örnek:orman,sürü,millet.
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NOT:Topluluk isimleri şekilce tekil anlamca 
çoğuldurlar tekrar çoğul eki gelebilir.

NOT:Sınıf ve bina kelimesiyle ad aktarması 
yapılıyorsa topluluk ismidir.

Örnek: 

Sınıf pikniğe gitti.>ad aktarması      topluluk
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İsimlerde Küçültme

İsimlerde küçültme yapmak için (çik,cak,cağız) 
gibi ekler kullanılır.Bu ekler küçültmenin yanında 
kullanıldığı cümleye göre değişik anlamlar katar.

Örnek:

Çocukcağız sabaha kadar ağladı.

Babacığım yanıma geldi.

Şuradaki tepecikte arkadaşım  yatıyor.
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NOT: (cik) küçültme fonksiyonundan sıyrılıp 

kalıplaşarak somut bir varlığa ad olabilir.

Örnek:  Gelincik,Elmacık,Arpacık ,Kızılcık                                                                                

NOT:Sonu “k” ile biten kelimelere (cik) ya da  (cak) 

gelirse kelimenin sonundaki “k” düşer buna ünsüz 

düşmesi denir.

Örnek: minik-cik minicik      Büyük-cek büyücek
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 İSİM TAMLAMASI(AD TAKIMI)

 Bir ismin başka bir ismi anlamca tamamlamasına 
isim tamlaması denir.

 -İsim Tamlamasını Bulmanın Şartları

 1)En az iki isim olmalıdır.

 2)Bu isim arasında aitlik ve sahiplik ilişkisi 
bulunmalıdır. 

 Örnek: Urfa’nın biberi, Van kedisi, Afyon kaymağı
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 UYARI: İsim tamlamalarında zamirler tamlayan ya 
da tamlanan olur.

 Örnek:Adamın biri,kapının şurası.

 NOT: Fiilimsiler isim tamlaması kurmaz.

 Örnek:Okulların açılması beni neşelendirdi.    

İsim tamlaması değil.
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İsim Tamlamasıyla İlgili Bilmemiz Gerekenler

 1)İsim tamlamasında ilk kısma tamlayan ikinci 
kısma tamlanan denir.Tamlayan ilgi 
ekini(ın,in,im),tamlanan ise iyelik ekini(ı,sı,ları) 
alır.

 2)İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan ya da 
tamlanan olabilir.Şahıs zamirleriyle kurulan 
tamlamalarda tamlayan durumundaki şahıs zamiri 
bazen düşebilir.Buna tamlayanı düşmüş isim 
tamlaması denir.

Örnek: (onun) Kardeşi geldi.

UYARI:Şahıs zamiri düşerse bu durumda isim 
tamlaması kabul etmeyeceğiz.Sınavlarda tamlayanı 
düşmüş isim tamlaması vardır şeklinde sorulur.
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 3)İsim tamlamalarında kaynaştırma 
harfi(n,s)dir,bu kurala sadece (ne,su) kelimeleri 
uymaz y kaynaştırma harfi olur.            Örnek: 
Bahçenin kapısı  

Suyun gözü

 4)Belirtili ve zincirleme isim tamlamalarında 
tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir.        
Örnek:

Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.

t.nan                              t.yan
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 5)İsim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan 
arasına kesinlikle hiçbir noktalama işareti 
getirilmez,getirilirse noktalama yanlışı 
olur.Ancak eş görevli birden çok tamlayan ya da 
tamlanan olduğunda virgül kullanılabilir.

Örnek:
Ağacın dalları,çiçekleri,yaprakları
t.yan                  t.nan
 6)Öğeleri bulurken en çok dikkat edeceğimiz 

husus tamlamaları birbirinden ayırmamaktır.
UYARI:Sınavlarda öğeleri ayırmada yanlışlık 

yapılmıştır derse tamlayan ile tamlananın 
ayrılıp ayrılmadığına bakacağız. 
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7)Belirtili ve Zincirleme isim tamlaması sıfat alırsa 
tamlamanın türü değişir, yine isim tamlamasıdır.

Örnek:

Bahçenin kapısıBelirtili isim taml.

Bahçenin yeşil kapısıBelirtili isim taml.

8)Belirtili ve zincirleme isim tamlamasında sıfat 
araya da girebilir başa da gelebilir.

Örnek:Ağacın kısa dalı                     kısa ağacın dalı       
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 9)Belirtisiz ve takısız isim tamlamasında sıfat araya 
girmez başa gelir.Belirtisiz ve takısız isim 
tamlaması sıfat alırsa tamlamanın türü değişerek 
isim tamlaması iken sıfat tamlaması olur.

Örnek:

Çocuk arabası (belirtisiz isim  taml.)

Kırmızı Çocuk arabası (sıfat taml.)
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 İSİM TAMLAMASI ÇEŞİTLERİ

 1)Belirtili İsim Tamlaması:Tamlayan ve 
tamlananın her ikisinin de ek aldığı 
tamlamadır.Tamlanana sorulan (neyin,kimin) 
sorusuna cevap verir.

Örnek:Bahçenin cevizi

Nurun kapısı

Zehra’nın gözleri

Hilmi’nin kiloları
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2)Belirtisiz İsim Tamlaması:

Tamlayanı ek almayıp tamlananın iyelik eki aldığı 
tamlamadır.              

Örnek:kapı kilidi

Nur yolu

Dava adamı
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 3)Takısız İsim Tamlaması:

 Her iki tarafında ek almadığı tamlamalardır.Her iki 
taraf da ek almadığı için sıfat tamlamasıyla 
karışır.Sıfat tamlamasından ayrılan iki ayrı özelliği 
vardır.

-Tamlayan,tamlananın neye benzediği ya da neyden 
yapıldığını belirtir araya gizli bir gibi girer.

Örnek:Tilki çocuk, elma yanak,

tahta merdiven
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UYARI:

Her ne kadar bu ayrım varsa da bazı dil 
bilimciler takısız isim tamlamasını kabul 
etmemekte sıfat tamlaması saymaktır.

 ÖSYM bu konuda soru sormamaktadır.
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4)Zincirleme İsim Tamlaması :En az üç isimden 
oluşan tamlamalardır. Zincirleme olması için ana 
şart ya tamlayan ya da tamlananın yeni bir isim 
tamlaması çıkarmasıdır.

Örnek:Kedinin siyah gözleri zincirleme değil 
araya sıfat girmiş b.li i.t

Örnek: 

Koyun etinin lezzeti  zinc.isim taml.
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 NOT:Sıfatın isim tamlamasını nitelemesi belirtisiz ve 
takısızda olur.

Örnek: 

Yeşil bahçe kapısı (sıfat isim tam. nitelemiş.)    Sıfat 
tamlaması.

 -Sıfatın tamlayanı ya da tamlananı nitelemesi Belirtili 
isim tam. ve zincirleme isim tamlamasında olur.

Örnek:  öğrencinin güzel hayali güzel 
öğrencinin hayali
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 İsim Tamlamasıyla İlgili Çıkabilecek Soru 
Tipleri

-İsim tamlamasının arasına sıfat ya da başka sözcük 
girmiştir derse belirtili ve zincirleme isim 
tamlamasına bakılır.

UYARI: Belirtili ve zincirlemede araya sıfat ya da 
başka sözcükler girmişse tamlayandan sonra virgül 
konabilir.

Örnek: Babamın,(çarşıda böyle küçük bir) 
dükkânı var.   
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 -Bir sıfat isim tamlamasını nitelemektedir derse 
belirtisiz ve takısız isim tamlamasına bakılır.

Örnek:siyah dut yaprağı sıfat taml.

Sıfat   b.siz isim tam.

 -İsim tamlaması sıfat görevindedir derse ya da bir 
ismi nitelemektedir derse belirtisiz ve takısıza 
bakılır.

Örnek: Kar  beyazı  ellersıfat taml.  

 b.siz isim tam. isim
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-Öğeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır diyorsa önce 
tamlamalarda tamlayan ile tamlananın birbirinden 
ayrılıp ayrılmadığına bakarız.

Örnek:Senin/ kalbinde merhamet/ adlı bir çınar 
vardır.
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 Sıfat Tamlaması(önad Takımı)

-Bir sıfatla bir isimden oluşan tamlamaya sıfat 
tamlaması denir.Bütün sıfatlar sıfat tamlamasıdır.

Sıfat tamlamasını bulmak 
için;nasıl,hangi,kaç,kaçıncı,kaçta kaç,kaçız 
neredeki sorularından birisi sorularak bulunur.

Örnek:

Yeşil yaprak,iyi insan,bu ev,iki kişi..
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 NOT:Sıfat fiiller de  sıfat tamlaması kurar.

Örnek:pişmiş kelle,kızarmış tavuk… 

 NOT:Sıfat yapım eki işaret sıfatıdır.Sıfat tamlaması 
kurar hangi ve neredeki sorularına cevap verir.           
Örnek: 

Altındaki küheylan                        Penceredeki ışık
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SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
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