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İsm�n yer�n� tutan, �s�m çek�m
ekler�n� alarak �s�m g�b�
kullanılab�len sözcüklere zam�r
(adıl) den�r.
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ONLARI      BURAYA      SİZ      
 Mİ KOYDUNUZ?

      ↓                ↓             ↓

 KİTAPLARI    MASAYA    ALİ VE AYŞE 

Zam�rler sözcük hal�nde
olab�leceğ� g�b� ek b�ç�m�nde de
olab�l�r.



ZAMİRLER SÖZCÜK
HALİNDE OLABİLECEĞİ GİBİ

EK BİÇİMİNDE DE
OLABİLİR.

Okulun duvarı boyandı, bahçeninki   duruyor.
(bahçenin duvarı)
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1. SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER

⇒ K�ş� �s�mler�n�n yer�n� tutan sözcüklerd�r.

1. Kişi (Şahıs) Zamirleri ÖRNEK

Sen� dün okuldan aradılar.
Annem bana elb�se almış.
S�z� ben de çok sev�yorum.
Yarın onlardan b�letler� alalım.

Zamirler isim çekim
eklerini alabilirler.

ben + e → bene → bana
sen + � → sen�
o + (n)dan → ondan
b�z + �m → b�z�m
s�z + de → s�zde
onlar + ı → onları

1. tek�l k�ş� → ben
2. tek�l k�ş� → sen
3. tek�l k�ş� → o
1. çoğul k�ş� → b�z
2. çoğul k�ş� → s�z
3. çoğul k�ş� → onlar



1. SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER

⇒ Varlıkların, �s�mler�n yer�n� �şaret yoluyla
tutan sözcüklere �şaret zam�r� den�r.

⇒ “Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, buraya,
şuraya, oraya, burası, şurası, orası, ötek�,
ber�k�, d�ğer� ,…” g�b� sözcükler �şaret
zam�rler�d�r.

2. İşaret (Gösterme)
Zamirleri

Örnek

Şunları sofraya koyab�l�rs�n
.Ayşeler buraya beş yıl önce gelm�ş
.Bunu şuraya bırakıver.
Ötek� daha güzel.

“O“ ve “onlar” sözcükleri hem

işaret hem de kişi zamiri olarak

kullanılabilirler. Bu kelimeler

insan isminin yerini tutuyorsa

şahıs zamiri, insan dışı varlıkların

yerini tutuyorsa işaret zamiridir.

Onu da arayalım, s�nemaya g�der�z.             
→ İnsan �sm� yer�ne kullanıldığı �ç�n k�ş�
zam�r�

Onu çantama koymuştum. → İnsan dışı
varlık (cüzdan,…)  �şaret zam�r�



“BU, ŞU, O” SÖZCÜKLERİ
BİR İSMİ NİTELİYORSA
İŞARET SIFATI
OLURLAR.

www.edebiyatnotu.com

Bu araba çok güzel. → �şaret sıfatı

Bu çok güzel. → �şaret zam�r�



1. SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER

⇒ Varlıkların yer�n� tutmalarına rağmen
hang� varlığın yer�n� tuttukları açıkça bell�
olmayan sözcüklere belg�s�z zam�r den�r.

⇒ “Bazıları, b�r�, k�m�, heps�, herkes, k�mse,
b�rçoğu, b�rkaçı, başkası, tümü, h�çb�r�, …”
g�b� sözcükler belg�s�z zam�rd�r.

3. Belgisiz Zamirler Örnek

Soruların b�rçoğu zordu.
Yarın herkes zamanında burada
olsun.
Bazıları k�tap okumayı çok sever.
K�m�ler� acıya sığınır.

Belgisiz sıfatlar çekim
eki alırsa belgisiz zamir
olurlar.

Bazı öğrenc�ler t�yatroda görevl�.  
→  belg�s�z sıfat

Bazıları t�yatroda görevl�.  → 
 belg�s�z zam�r



1. SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER

⇒ İs�mler�n yer�n� soru yoluyla tutan
sözcüklere soru zam�r� den�r.

⇒ “Ne, k�m, k�m�, k�me, k�mden
hang�s�, kaçı, nereye, nerede,
nereden, hang�s�, kaçı,…” g�b�
sözcükler soru zam�rler�d�r.

4. Soru Zamirleri
Örnek

Tat�le nereye g�del�m?

Bana oradan ne aldın?

Bu k�tapları k�m okumuş?

Hang�s� daha �y�?

Soru bildiren sözcükler bir
isimden önce kullanılıyorsa
soru sıfatı, bir ismin yerini
tutuyorsa soru zamiri olur.

Hang� konuyu anlamadın?
(soru sıfatı)
Hang�s�n� anlamadın? (soru
zam�r�)



2. EK
DURUMUNDAKİ
ZAMİRLER

⇒ Ek hal�nde olup nesneler�n, varlıkların k�me a�t olduğunu b�ld�ren
�yel�k ekler� �yel�k zam�r�d�r.

⇒  İyel�k ek� varsa �yel�k zam�r� de vardır.

1. İyelik (Aitlik) Zamirleri

(ben�m) kalem�m
(sen�n) kalem�n
(onun) kalem�
(b�z�m) kalem�m�z
(s�z�n) kalem�n�z
(onların) kalemler�

1. tek�l şahıs �yel�k ek� → -(�)m
2. tek�l şahıs �yel�k ek� → -(�)n
3. tek�l şahıs �yel�k ek� → -ı, -�, -u, -ü, -(s)ı, -(s)�, -(s)u, -(s)ü
1. çoğul şahıs �yel�k ek� → -(ı)mız, -(�)m�z, -(u)muz, -(ü)müz
2. çoğul şahıs �yel�k ek� → -(ı)nız, -(�)n�z, -(u)nuz, -(ü)nüz
3. çoğul şahıs �yel�k ek� → -ları, ler�



3. tek�l şahıs �yel�k ek� “ı, �, u, ü” �le bel�rtme hal ek� olan “ı, �, u, ü”
b�rb�r�yle karıştırılmamalıdır.
Bu �k� ek� karıştırmamak �ç�n ek� alan kel�men�n başına “onun, onların”
kel�meler�nden uygun olanı get�r�r�z.

DİKKAT

Ses� ben�m ses�mden güzel.

“ses�” sözcüğünün başına “onun” get�reb�l�yoruz: 

“Onun ses� ben�m ses�mden güzel.” Bu yüzden “-�” ek� �yel�k ek�d�r.

Örnek
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2. EK
DURUMUNDAKİ
ZAMİRLER

⇒ İsm�n yer�n� tutan “-k�” ek� �lg� zam�r�d�r. İs�m tamlamalarında
tamlananın yer�ne geçer.

⇒ B�t�ş�k yazılır.

2. İlgi Zamirleri

⇒ İlg� zam�r� olan “-k�”, bağlaç olan “k�” ve sıfat yapan “-k�” ek� �le
karıştırılmamalıdır.
⇒ Bağlaç  olan k� ayrı yazılır.  “B�lsem k� b�r daha gelmeyecek.”
⇒ İlg� zam�r� olan -k� çek�m ek�d�r, �sm�n yer�n� tutar, b�t�ş�k yazılır. 
“Sen�nk� gelm�yor mu? ”
⇒  Sıfat türeten -k� yapım ek�d�r, b�t�ş�k yazılır. “Akşamk� f�lm
güzeld�.”

Bu ben�m telefonum, sen�nk� nerede?

B�z�mk� bu ara sürekl� gez�yor?

Örnek
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