
ZARFLAR (BELİRTEÇLER) 

Zarflar fiilleri, fiilimsileri, zarfları ve sıfatları; yer -  

yön, durum, zaman, ölçü – miktar ve soru kavramlarıyla 

niteleyen sözcüklerdir. 

 

Olanları babasına bir bir anlattı. (Fiili niteler.) 

Sen çok çalışarak başarabilirsin. (Fiilimsiyi niteler) 

Hayli soğuk bir gün bizi bekliyor.(Sıfatı derecelendirir.) 

Arabayı  epey hızlı kullanıyor.(Zarfın derecelendirir.) 

 

 

 

 

 

 

1) DURUM ZARFI 

Fiile sorulan “Nasıl?” ve “Neden?”  sorularına 

cevap veren zarf çeşididir. 

Örnek: 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. 

Bu gece yıldızlar pırıl pırıl parlıyor. 

Koskaca denizi yüzerek geçti. 

Geç uyandığı için otobüsü kaçırdı. 

Şemsiyesini almadığından ıslandı. 

Uyarı:  

Niteleme sıfatlarıyla durum zarflarını 

karıştırmamalıyız. Sıfatlar isimleri niteler, nasıl sorusu 

isme sorulur. Zarflarda ise “Nasıl?” sorusu  fiillere sorulur. 

Büyük insanlar her zaman büyük düşünmeli. 

 

İyi bir üniversiteyi kazanmak için çok iyi çalıştı. 

         2) YER YÖN ZARFI 

Fiilleri veya fiilimsileri yer-yön bakımından 

belirten zarflardır.  Fiile sorulan “Nereye?” sorusuna 

cevap verir. 

Başlıca yer-  yön zarfları şunlardır:  

ileri, geri, aşağı, yukarı, ileri, geri, öte, beri 

 

Yaşlı kadını yukarı çıkardık. 

Odanın penceresinden içeri baktı. 

UYARI: 

“Nereye?” sorusuna cevap veren her sözcük yer yön zarfı 

değildir. 

Bütün kitaplarını aşağı getirdi. 

Biraz önce kütüphaneye gidiyordu. 

 

 

UYARI:  

Yer – yön zarfları çekim eki alırlarsa zarf 

olmazlar, isim olurlar. 

Işık odadan içeri sızıyordu. 

Işık odadan içeriye sızıyordu. 

İleriyi göremeyen adam, geriye gitmeye  

mecburdur.  

 

Yer yön zarflarını sıfatlarla karıştırmamalıyız. 

Bizi yukarı katta göremeyince daha yukarı çıkmış. 
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           3) ZAMAN ZARFLARI 

Fillerin veya fiilimsilerin anlamını zaman 

bakımından sınırlandıran sözcüklerdir. Fiile sorulan “Ne 

zaman?” sorusuna cevap veren zarf çeşididir. 

 

Gökyüzünü seyrederdik geceleyin buralarda. 

Aldığım kitabı az sonra getireceğim. 

Program saat 13.00’te başlayacak. 

Zeynepler temmuz ayında tatile gidecekler. 

 

Zaman zarfları fiilin veya fiilimsinin yapılış zamanını 

belirtir.  Bu özelliği olmayan zaman kelimeleri zarf 

değildir.  

Bu akşam, akşamı seyredelim terasta. 

 

 

        4) MİKTAR (AZLIK ÇOKLUK)  ZARFLARI 

Fillleri, fiilimsileri, sıfatları veya zarfları ölçü, 

miktar bakımından sınırlandıran, derecelendiren 

zarflardır. Bunlar “Ne kadar?” sorusuna cevap verirler. 

Başlıca miktar zarfları şunlardır: 

Biraz, daha, çok, epey, hayli, oldukça, azıcık, pek çok, en, 

eksik, fazla, gayet, az  

 

Onlar burada biraz beklesin. 

Bu ödülü çok  çalışarak kazandı. 

En  güzel  yıllarımı orada geçirdim. 

Ali hayli hızlı koşuyor. 

 

Uyarı:  Sıfatlarla miktar zarflarını karıştırmamalıyız. 

Sıfatlar isimlerin önüne gelir ve isimleri nitelerler. 

Çok   para istiyorsan çok çalışmalısın. 

 

Daha sözcüğü henüz anlamında kullanıldığında 

zaman zarfı olur. 

Daha okula gelmemiş. 

Daha  iyi bir araba almış. 

 

          5) SORU   ZARFLARI 

Fiili ya da filimsileri soru yoluyla açıklayan 

zarflardır. Başlıca soru zarfları şunlardır:  

Nasıl?  Ne zaman? Neden? Niçin? Ne kadar? Niye? 

Ne?(Niçin anlamında) 

 

Bu otobüs ne zaman kalkacak? 

Neden bana da söylemediniz? 

Sınavın bitmesine ne kadar kaldı? 

Ne bakıyorsun bana? 

 

“Ne?” soru zamiri başka türle karıştırılmamalıdır. 

Niçin anlamındaki “ne” sözcüğü zarftır.  

Ne korkuyorsun bu küçücük köpekten. 

Ne gün gideceksiniz? 

Pazardan ne aldın? 

 

Cümleye olasılık, tekrar, kesinlik ve yaklaşıklık 

anlamı katan zarflar: 

Belki ,tut ki, olsa olsa, galiba, bakarsın 

Cümleye tekrar anlamı katan zarflar: 

Ara sıra, bir daha, yine, bazen, sık sık, arada bir 

Cümleye kesinlik anlamı katan zarflar: 

Elbette, hiç, kuşkusuz, mutlaka, ne olursa olsun, asla 
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