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Zarf  (Be l i r t eç)Zarf  (Be l i r t eç)

➜	 Durum (Hâl, nitelik) Zarfı ➜	Zaman Zarfı
➜	 Yer - Yön Zarfı    ➜	Azlık - Çokluk (Miktar, nicelik) Zarfı 
	➜ Soru Zarfı

Zarflar > fiilleri ve fiilimsileri niteler.
Sıfatın, adlaşmış sıfatın veya başka bir zarfın derecesini bildirir.
Örnek:
Satın aldığımız, güzel bir evdi.  Satın aldığımız ev, güzel görünüyor.

Sınıfta pırıl pırıl simalar vardı.  Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.



1) Durum (Hâl, Nitelik) Zarfı:
	➜ Fiilleri, fiilimsileri durum yönünden tamamlayan sözcüklerdir.
	➜ “Nasıl” sorusuna cevap verir.

Örnek
	➜ Bu elbise annemi genç gösteriyor.
	➜ Herkesin tenceresi kapalı kaynar.
	➜ Bu rüzgâr her vakit böyle esmeyecek.
	➜ Teyzem güzel giyinmeyi sever.
	➜ Çocuk sessizce odaya girdi.

Dikkat!
Koşan elbette varır, düşen kalkar.
Bize gidelim, belki o da gelir.



2) Zaman Zarfı:
	➜ “Ne zaman” sorusuna cevap verir.

Örnek
	➜ Geceleyin bir ses böler uykumu.

	➜ İnsanlığın vefasızlığını geç anladım.

	➜ Artık biraz çalışmalısınız.

	➜ Saat ikiye doğru yataktan kalktı.

	➜ Oraya hemen gitmesini istiyorum.

	➜ Eskiden buralarda yemyeşil çayırlar vardı.



Dikkat!
Zaman zarfı olarak kullanılan sözcükler, başka cümlelerde farklı görevler üstle-
nebilir.
	➜ Dün akşam onlar bize geldiler.
	➜ Dün akşam onlar bize geldiler.
	➜ Dünü dinlenerek geçirdim.

Zaman adları ile zaman bildiren zarfları birbiriyle karıştırma!
	➜ Efe’yi gördüğünü akşam söylemişti.
	➜ Akşam şehre bir sakinlik getirmişti.



3) Yer - Yön Zarfı:
Fiile ve fiilimsiye sorulan “nereye” sorusunun cevabıdır ve ek almaz.
Yer - yön zarfları: içeri / dışarı / ileri / geri / aşağı / yukarı / öte / beri
	➜ Atılan ok geri gelmez.
	➜ Onlar öte gitsin.
	➜ Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar.



Dikkat!
Yer-yön zarfları, isimlerin başında sıfat olarak kullanılabileceği gibi çekim eki 
alarak isim gibi de kullanılabilir.
	➜ Aşağı mahallede gençler şarkı söylüyordu.
	➜ Dışarının gürültüsü hepimizi rahatsız etti.
	➜ Denize doğru oturmuş, şalgam suyu içiyordu.

             e doğru ve e karşı yapılı 
             kullanımlar, yer-yön 
             bildirdiğinde zarf olur.



4) Miktar (Azlık - Çokluk, Nicelik) Zarfı:
Zarflar içinde çok değişik özellikler gösterir.
Bu zarflar “ne kadar” sorusuna cevap verir.
Fiilleri, fiilimsileri niteler. Sıfatı, adlaşmış sıfatı, zarfı derecelendirir.
Eşitlik derecesi gösterenler ➜ kadar, denli
Üstünlük ➜ daha    En üstünlük ➜ en
Örnek
	➜ Pastadan biraz alabilir miyim?
	➜ Atlar bir hayli yorulmuştu.
	➜ Altmış yılın en soğuk kışı bekleniyormuş.
	➜ Bizim at oldukça iyi koştu.
	➜ En çalışkanlar bu sınıfta toplanmış.
	➜ Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye Abla.



5) Soru Zarfı:
Soru zarfları, öteki zarf türlerini bulmaya yarayan soru sözcükleridir.
Sadece yer - yön zarflarını bulmada kullanılan “nereye” sözcüğü soru zarfı değil, 
soru zamiridir.
	➜ Etütte ne kadar kaldın?
	➜ Nasıl buldun memleketimi?

Ne, neden, niye sözcükleri “niçin” anlamına gelirse soru zarfıdır.
	➜ Ne gülüp duruyorsun iki saattir?
	➜ Dün akşam bizi niye beklemedin?
	➜ Neden iyiler çok yaşamaz?
	➜ Onun nasıl bir kitap aradığını nasıl anladın?
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