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* Bu ünitede yer alan metinleri dikkatle okuyunuz.

* Haz›rl›k bölümlerindeki sorularla ilgili  gerekli araflt›rmalar› yap›n›z.

* Anlam›n› bilmedi¤iniz sözcüklerin ve kavramlar›n karfl›l›klar›n› sözlükten bulunuz.

* Size yöneltilen sorular› cevaplay›n›z.

* Ö¤renmede zorluk çekiyorsan›z yazarak çal›fl›n›z. 

* Üniteyi kavramadan di¤er üniteye geçmeyiniz.

Bu ünitenin sonunda;

* Cümleyi ögelerine ay›rabilecek,ögelerin cümledeki ifllevlerini belirleyebilecek,

* Cümlelerin yap›s›n› belirleyebilecek, yap›yla anlam aras›ndaki iliflkiyi kurabilecek,

* Cümlede anlam›n oluflmas›n› belirleyebilecek,

* Haber cümlelerini ay›rabilecek ve ifllevlerini belirleyebilecek,

* Dilek-istek ve soru bildiren cümleleri ay›rabilecek, bu tür cümlelerin ifllevini 
belirleyebilecek,

* Olumlu, olumsuz cümleleri ay›rabilecek, ifllevlerini belirleyebilecek,

* Anlamlar›na göre cümleleri ay›rabilecek ve bu cümlelerin ifllevlerini belirleyebilecek,

* Anlat›m bozuklu¤unun nedenlerini belirleyebileceksiniz. 

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI+

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? -
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A. CÜMLEN‹N ÖGELER‹

AÇIKLAMALAR

Hiç durmadan köyden ç›kt›. Biz de ard› s›ra yürüyorduk.

Topra¤› nas›l sürece¤ini merak ediyorduk. Üç kocaman pullukla topra¤› aktarmaya
bafllad›¤›  zaman sevinçle ba¤r›flt›k, ard›nda b›rakt›¤› derin izde koflmaya bafllad›k.
Geride kalan atl›lar ha bire atlar›n› kamç›l›yorlard›. Ne oldu, neden geriledim bilmiyorum,
birdenbire yapayaln›z kald›¤›m› gördüm. Yürümeye takat›m yoktu. Traktör durmadan
uzaklafl›yor ben güçsüz, arkas›ndan bak›yordum. Bu koca dünyada benden daha mutlu
insan yoktu gene. Neye sevindi¤imi de bilmiyordum. Suvankul’un köye ilk traktörü
getirmifl olmas› m›, yoksa çocuklar›m›n bu kadar büyümüfl, babalar›na bu kadar 
benzemeleri mi sevindirmiflti beni? Arkalar›ndan bak›yor, a¤l›yordum. O¤ullar›m
benim! hep böyle baban›zla omuz omuza olun. ‹nsan olun bir de. Baflka bir fley 
istemem.

Cengiz Aytmatov

Yukar›daki metni inceleyiniz. Metin birtak›m cümlelerden, cümleler de 
sözcüklerden oluflmaktad›r. Sözcüklerin her birinin bir anlam› olmas›na ra¤men bir
yarg› ifade etmezler. Bir duygu, düflünce ve istekler yarg› ifade eden cümlelerle dile
getirilir.

“Traktör hiç durmadan köyden çkt›. 

Biz de ard›s›ra yürüyorduk.

Topra¤› nas›l sürece¤ini merak ediyorduk.” cümlelerinde bir yarg› bulunmak-
tad›r.

Bir dil çeflitli birimlerden oluflur. Bunlar›n bafl›nda ses, hece, sözcük, tamlama ve
sözcük gruplar› gelir. Bu sözcüklerin her birinin kendi bafl›na bir anlam› ya da görevi
vard›r. Ancak bunlar dilde iletiflim kurmada yeterli olamazlar.‹letiflim arac› olmas› için
dil birliklerinin bildirme, belirtme, yapt›rma görevlerinin olmas› gerekir.

Yukar›da belirtilen birimlerden ses, hece, sözcük, tamlama ve sözcük gruplar›
dilin bildirme, belirtme ve yapt›rma görevlerini gerçeklefltirmeye yetmez. Yani bir
iletiflim arac› olarak kullan›lmaz. Ancak bu birimler bir düzende belli kurallar içerisinde
s›ralan›r ve bir yarg› belirtirse bir anlam tafl›r.

Bu özelli¤iyle cümle bir yarg› bildiren anlaml› en küçük birimdir. Sözcüklerin
elbette tek bafllar›na bir anlamlar› vard›r. Bir duygu, düflünce veya bir kavram› karfl›larlar.
Ancak bir duygu, düflünce ve iste¤i karfl›m›zdakine anlatma, iletme gücünde de¤ildir.

HAZIRLIK

Cümlede hangi ögeler bulunur? Bu ögelerin bulunmamas› anlamda bir eksiklik
yarat›r m›? Araflt›r›n›z.

☛
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Bu bak›mdan dil birimlerinin bir düzende s›ralanmas› ve bir veya birkaç yarg›y› 
içermesi gerekir.

Bu aç›klamalar ›fl›¤›nda cümle flöyle tan›mlabilir:

Bir veya birden fazla yarg›y› içeren  düflünce, istek belirten dil birimine cümle
denir.

Bir cümlede anlam, anlat›m ve yarg› birli¤i vard›r. Cümlede anlam birli¤i duygu
düflünce ve iste¤in tam olarak bildirme gücünden; anlat›m birli¤i, anlat›m›n tek kal›b›
oluflundan; yarg› birli¤i yarg› bildiren bir dilbirli¤i oluflundan kaynaklan›r.

Cümlede sözcük say›s› s›n›rl› de¤ildir. Bu say› konuflan ya da yazan kiflinin
iste¤ine göre de¤iflir. Ancak tek sözcükten oluflan cümler de vard›r.

“Ahmet ‹stanbul’dan geldi mi? “ sorususuna cevap olarak verilen “Geldi.” tek
sözcüklü bir cümledir.

Cümlenin ögeleri

Türkçe cümlelerde dört öge bulunur:

1. Yüklem

2. Özne

3. Nesne (Düz Tümleç)

4. Tümleç

Bu ögelerden cümlede mutlaka bulunmas› gereken yüklem ile öznedir. Bunlara
cümlenin temel ögeleri denir. Nesne ve tümleçler cümlenin anlam›n› tamamlayan
(tümleyen) yard›mc› ögelerdir.

Cümlede yukar›da belirtilen ögeler gelifligüzel s›ralanmaz. Ögelerin kullan›m
amac›na ayk›r› olarak s›ralanmas› cümlenin anlat›m gücünü zayflat›r ya da ters anlamlara
yol açabilir.

Cümlede bu ögeler belirli ilkelere göre s›ralan›r.

Bunlar:

a. Türkçenin cümle yap›s›nda temel ögeler sonda bulunur; yard›mc› ögeler daha
önce gelir. Yüklemin sonda bulunuflu düz cümle için geçerli bir kurald›r. Devrik 
cümlelerde yüklem, baflta, ortada bulunabilir.

b. Türkçe cümlelerde, anlam› özellikle belirtilmek istenen ögeler yüklemin
yan›nda bulunur. Bu öge cümle vurgusu ile belirtilir.

“Ahmet ‹stanbul’dan dün geldi.” Cümlesinde zaman anlam›; “Ahmet dün 
‹stanbul’dan geldi. “ cümlesinde ise yer anlam› öne ç›kart›lm›flt›r.

❂

❂
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1. Yüklem

“Kalafat kepçeyi bafl üstüne koydu ve kendisi de ma¤aran›n deli¤inden f›rlad›:

– Ulan Sotiri, bulamad›n m› öteki livar›? Ver flimdilik oradan çapça¤›, dedi.

Çapça¤› ben uzatt›m.

Sotiri k›ç alt›ndan bo¤uk bo¤uk:

– Bulam›yorum livar› usta, diyordu.

Ma¤aray› ay› bal›¤›na b›rak›p Sivri’nin Yaz›s›’ya bakan k›y›s›na ç›kt›k. Sar›dal›
çak›la çektik.”

Sait Faik Abas›yan›k

Yukar›daki metni inceleyiniz. Metinde geçen ifl, olufl, eylem bildiren sözcükleri
bulunuz.

Metinde geçen koydu, f›rlatt›, bulamad›n m›, var, dedi, uzatt›m sözcüklerinde bir
eylem, bir ifl, bir olufl bildirilmektedir. Bu sözcükler birer yüklemdir.

Yüklem cümlede eylem olufl, durum istek, bir hareket bildiren dil bilgisi
birli¤inin görev ad›d›r. Cümlenin temel ögesidir; tek bafl›na bile olsa cümle olufltura-
bilir. Özenin yapt›¤› ifli, öznenin durumunu oluflununu belirler, yarg›y› üzerinde tafl›r.
Yüklem olmadan cümle kurulamaz.

Etraf›na bak›na bak›na gitti.

Gelen gidine rahmet okutur.

cümlelerinde gitti, okutur fiilleri birer yüklemdir.

Cümlede, heceler, ekler, isimler,isim tamlamalar›, s›fat tamlamalar›, zamirler
edatlar ve söz gruplar› yüklem olarak kullan›l›r.

Yine bir sofrada sen flakrakt›k.

Yahya Kemal Beyatl›

Yüzbafl› yüzümüze dik dik bakt›.

Ankara Türkiye’nin baflkentidir.

Ak akçe kara gün içindir.

Aya¤›n› yorgan›na göre uzat.

Afla¤›daki cümlelerin yüklemlerini bulunuz.☛

❂
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2. ÖZNE

“Sotiri ile Kalafat çal› ç›rp› aramaya gittiler. Ben k›y›da beyaz çak›llara oturdum.
Üç ad›m ötemde akflam›n flimdi gövermifl renklerine do¤ru k›rm›z› bacaklar›n› sallayan
bir mart›ya dald›m.

Mart› arka üstü yatm›flt›. K›rm›z› ördek ayaklar› aras›ra havay› dövüyordu. Ne
oluyor, diye mart›ya do¤ru gittim. Hayvan›n gözleri aç›kt›. Güzel kafas› da ara s›ra 
sallan›yordu. 

Sait Faik Abas›yan›k

Yukar›daki metni inceleyiniz. Metinde eylemi yapan varl›klar› söyleyiniz.

Metinde, çal› ç›rp› toplamaya giden kim? Arka üstü yatan ne, mart›ya do¤ru giden
kim? Yukar›daki cümlelerde eylemi yapan bir varl›k bulunmaktad›r. Bunlar öznedir.

Cümlede yüklemin bildirdi¤i, olufl ve hareketin yap›c›s› ya da durumun 
göstericisi olan cümle ögesine özne denir. Özne cümlede sözcüklerin görev ad›d›r.
Yüklem gibi özne de cümlenin temel ögesidir. Tek sözcükten oluflan cümlelerde dahi
özne vard›r. Fiillere eklenen kifli ekleri öznenin kim ya da ne oldu¤unu bildirir.

“Okudum.” cümlesinde, (oku-du-m) - du zaman ekinden sonra gelen -m eki (ben)
Okudu-n (sen), okudu (o), okudu-k (biz) okudu-nuz (siz), okudu-lar (onlar) ekleri
özneyi gösterir.

Özneler isim soylu sözcüklerdir.

Özneler çeflitli türlere ayr›l›r.

a. Gerçek Özne: Eylemle biten cümlelerde, etken çat›l› fiil (eylem) cümlelerinde
gerçek özne bulunur.

“Ahmet Efendi bahçeyi yapraklardan temizledi.” cümlesinde Ahmet Efendi
gerçek öznedir.Temizleme ifli Ahmet Efendi taraf›ndan yap›lm›flt›r.

“Bu iflten sen zararl› ç›kacaks›n.” cümlesinde gerçek özne “sen” dir.

b. Gizli özne: Cümlede ad› aç›kça belli olmayan, yüklemden hareket ederek
ç›kartabildi¤imiz özneye gizli özne denir.

“Bahçeyi yapraklardan temizledi.” cümlesinde bahçeyi yapraklardan 
temizleyen aç›kça belli de¤ildir. Kim temizledi sorusuna (O) temizledi cevab›n› al›r›z
cümlenin özneleri o’dur.

c. Sözde özne: Edilgen çat›l› fiil (eylem) cümlesiyle, edilgen çat›l› filimsilerle
(eylemsilerle) kurulu isim cümlelerinde öznenin yerini tutan nesneye sözde özne denir.

Yukar›daki cümlelerin fiillerle biti¤ine ve etken çat›l› olduklar›na dikkat ediniz.☛

❂

❂

❂
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Ancak belirtisiz nesneler sözde özne olabilir. Belirtili nesneler sözde özne olamazlar.

“Pencereyi açarken cam k›r›ld›.” cümlesinde k›r›lan ne sorusunun cevab› olan
“cam” sözde öznedir. Cam› k›ran kifli, varl›k belli de¤ildir. Ancak ortada bir olufl
“cam›n k›r›lmas›” vard›r.

“Park›n a¤açlar› kesilmifl.” cümlesinde “park›n a¤açlar›” sözde öznedir. Ortada
bir kesilme eylemi vard›r, ancak bunu yapan belli de¤ildir.

Bu tür cümlelerde nesne konumundaki varl›klar özne görevindedirler.

ç. Örtülü özne: Edilgen çat›l› eylemlerle kurulu cümlelerde bir yard›mc› sözcük
arac›l›¤›yla belirtilen özneye örtülü özne denir.

Odalar, gerçi flehirde bulunan tuluat kumpanyas› taraf›ndan tutulmufltu. 

Reflat Nuri Güntekin

Yukar›daki cümlede “odalar” sözde özne “flehirde bulunan tuluat kumpanyas›”
örtülü öznedir. Tutulma iflini yapan kifli (kifliler)dir.

“Kar yüzünden yollar kapand›.” cümlesinde yollar sözde özne, kar örtülü öznedir.

d. Ortak özne: S›ral› cümlelerde birinde bulunan di¤erlerinde bulunmayan ve
hepsiyle ilgili olan özneye ortak özne denir.

Asker bafl›n› çevirdi, ifli anlad› ve yere atlad›.

Halit Ziya Uflakl›gil

cümlesinde asker ortak öznedir. Bafl›n› çeviren, ifli anlayan ve yere atlayan kifli askerdir.

Türkçede isimler, s›fatlar, tamlamalar, zarflar, zamirler vb. cümlede özne olarak
kullan›l›r.

Cümlede özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorular› sorulur.

Afla¤›daki cümlenin ortak öznesini bulunuz.

Hamza yerinden kalkt›, gaz lambas›n› k›st›. Kap›y› usulca açt›, sofadan mutfa¤›
dinledi. 

☛

❂

❂
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3. NESNE (DÜZ TÜMLEÇ)

‹¤neyi kendine çuvald›z› baflkas›na bat›r.

Atasözü

cümlesini inceleyiniz.

Yukar›daki cümlede bat›r›lacak olan varl›k i¤ne ile çuvald›zd›r. Bu sözcükler
nesnedir.

Nesne yüklemden etkilenen, yüklemin etkisini üzerine alan ya da herhangi bir
niteli¤i gösteren cümle ögesidir. Nesnenin bulundu¤u cümlede bir etkilenme vard›r; bu
etkilenme nesneyle belirtilir.

Yukar›daki cümlede bat›r›lacak olan varl›k i¤ne ile çuvald›z bu cümlenin 
nesneleridir.

“A¤açlardan ç›nar› çok severim.” cümlesinde sevme eyleminden etkilenen varl›k
“ç›nar” cümlenin nesnesidir.

Nesneler yap›lar› bak›m›ndan belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere iki türlüdür.

a. Belirtili nesne: Geçiflli fiillerle (eylemlerle) kurulan cümlelerde -i durum eki
alm›fl olan nesnelere belirtili nesne denir.

Bundan evvelki mektuplar›n› ehemmiyetle okudum.

Reflat Nuri Güntekin

cümlesinde evvelki mektuplar›n› isim tamlamalar›ndan -n›/-ni (-›/-i) durum ekini
alm›flt›r.

“Bo¤az köprüsünü hiç görmemiflti. 

Bahçedeki a¤açlar› budad›.” cümlelerinde “köprüsünü, a¤açlar›” kelimeleri 
cümlelerin belirtili nesneleridir.

b. Belirtisiz nesne: Geçiflli eylemlerle kurulu cümlelerde yal›n durumda bulunan
nesneye beliritisiz nesne denir. Belirtisiz nesnelerde -ek bulunmaz. Anlam bak›m›ndan
belli olmayan bir varl›¤› ya da niteli¤i gösterir.

“Köye akflamdan haber gönderdik.” cümlesinde gönderilen haber yal›n durumdad›r
ve cümlenin belirtisiz nesnesidir. Burada belirli bir haber ifade edilmemektedir.

“Sonunda bekledi¤imiz mektup geldi.” cümlesinde mektup yal›n durumda olup
cümlenin nesnesidir.

Cümlede nesneyi bulmak için neyi/ neleri, kimi/kimleri sorular› sorulur.

❂
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4. TÜMLEÇ

Azize’nin karfl›s›ndaki flezlonga yine oturdum. Birbirimizin gözlerine bak›yoruz,
benimkilerde ›st›rap ve merhamet var. Onunkilerde a¤lamak isteyen flüphelerle eski
düflkünlü¤ünün, muhabbetinin mücadelesi var.

Zorlukla nefes al›r gibi yavafl yavafl:

– Zeyno bu gece burada kalamaz m›, doktor, dedi.

– Hay›r Azize, biraz daha kuvvetlenmeniz laz›m, ikinize de emniyetim yok, çok
konufluyorsunuz.

Mahzun mahzun gülümsedi ve gözlerini indirdi, çocuk yüzünde öyle ac› tes-
limiyet var ki, altüst oluyorum. Biraz sonra gözlerinde endifle ve korku ile sordu:

– Hasan nereye gitti?

– Evine bir arkadafl› gelmifl, ça¤›rm›fl, oraya gitti.

Halide Edip Ad›var

Yukar›daki cümleleri inceleyiniz. Cümleleri yer, yön, zaman, nicelik, nitelik,
soru, bulunma, ç›kma yönlerinden belirleyen sözcükleri bulunuz.

“Azize’nin karfl›s›ndaki flezlonga yine oturdum.” cümlesinde oturulan yer 
bellidir. “Mahsun mahsun gülümsedi.” cümlesinde gülümseme eyleminin niteli¤i 
belirtilmeketedir.

“Hasan nereye gitti?” sorusunda bir yer kavram› vard›r.

“Biraz sonra gözlerinde endifle ve korku ile sordu.” cümlesinde nitelik ve ilgi
anlam› vard›r.

Cümlenin anlam›n› türlü yönlerden zaman, nicelik nitelik yer, yön, soru yönelme,
bulunma, ç›kma bak›mlar›ndan belirleyen, s›n›rlayan anlam› daha belirginlefltiren
ögelere tümleç denir. Tümleç sözcü¤ünün anlam› da tümleyen demektir. Tümleçler
anlam yönünden yüklemle ba¤lant›l›d›rlar. Tümleçler cümlenin yard›mc› ögeleridir.

Afla¤›daki cümlelerin nesnelerini bulunuz. Türlerini söyleyiniz.

* Kap›y› h›zl› h›zl› vurdu.

* Gitti¤i yerde iyiyi do¤ruyu, güzeli ve gelece¤i anlatm›flt›. 

Hasan Pulur

* Radyoda kal›n bir ses anlafl›lmaz bir fleyler söylüyordu.

☛

❂
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b. Zarf Tümleci: Yüklemin anlam›n› zaman durum nitelik, nicelik, yer, yön ve
soru ilgisiyle belirleyen, anlam› s›n›rlayan tümleçlere zarf tümleci denir. Zarf tümleçleri
cümlenin anlam›n› zaman yönünden tamaml›yorsa zaman zarf tümleci, yer bak›m›ndan
tamaml›yorsa yer zarf tümleci, nitelik yönünden tamaml›yorsa hâl zarf› tümleci ad›n›
al›rlar.

“Uzun ince bir yolday›m

Gidiyorum gündüz gece.” Gündüz gece (zaman) zarf tümlecisidir.

“Avc› Süleyman yürüye yürüye, dik bir kayal›¤›n dibine vard›.” cümlesinde
yürüye yürüye (hâl): zarf tümlecidir. Dik bir kayal›¤›n dibine dolayl› tümleçtir.

“Kap› h›zl› h›zl› vuruldu.” cümlesinde h›zl› h›zl› (hâl) zarf tümlecidir.

Zarf tümleçleri yal›n durumda (ek almadan) ya da ismin -e, -de, -den ekleri alarak
kullan›labilirler.

Cümlede zarf tümleçlerini bulmak için yükleme nas›l, ne zaman, vb. sorular› 
sorulur.

c. Edat Tümleci: Edatlardan ya da baflka dil birliklerinden oluflan cümleye araç,
benzerlik, ilgi, eflitlik, nedenlik vb. katan cümle ögesine edat tümleci denir.

Tümleç türleri flunlard›r:

a. Dolayl› Tümleç: Yüklemi yer, yön, bulunma, ç›kma vb. yönlerden 
tamamlayan cümle ögesine dolayl› tümleç denir. Cümlede dolayl› tümleçler 
-e, -de, -den, durum eklerini al›rlar. Cümleyi anlam yönünden güçlendirirler, 
belirginlefltirirler. Her zaman bulunmas› zorunlu de¤ildir.

“Naim Efendiler bu yaz Kanl›ca’ya tafl›nmad›lar. ” cümlesinde Kanl›ca’ya 
(yer belirtti¤i için) dolayl› tümleçtir.

“Samsun’dan Erzurum’a vard›k.” cümlesinde Samsun’dan Erzurum’a dolayl›
tümleçtir.

“Bir tatar yolda kofluyordu.” cümlesinde “yolda” dolayl› tümleçtir.

Cümlede dolayl›  tümleci bulmak için yükleme nereye, nereden, kime, kimden
kimde vb. sorular› sorulur.

fiu cümlelerdeki dolayl› tümleçleri gösteriniz.

* Bu kitab› ‹ngilizceden çevirmifller.

* Ma¤aran›n içinde Kalafat, k›pk›rm›z› lekelerle sular içinde hâlâ karides avl›yord u .

Kufl art›k korkunç ve garip bir karanl›kta uçuyordu.

☛

❂

❂

❂
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Art›k hayatla bar›flt›m. 

Reflat Nuri Güntekin

A¤açlar›n s›k yeflil yapraklar›, elektrik ›fl›klar› ile parl›yor.

Faik Sabri Duran

Önümden trenler gelir gider

Demir yolu ta Erzurum’a kadar.

Ceyhun Atuf Kansu

Yukar›daki cümlelerde hayatla, ›fl›klar› ile Erzurum’a kadar, sözleri edat 
tümlecidir.

“Yang›ndan kaçar gibi merdivenleri üçer üçer atlayarak indim. Ben köflkün
kap›s›ndan ç›karken eli çantal› bir adam içeri giriyordu. Mahinur’u tan›makta güçlük
çekmeme ra¤men kocas›n› ilk görüflte tan›d›m. Gözünde yine o alt›n gözlü¤ü, burnunun
alt›nda yine o k›rp›k b›y›klar›... Yaln›z flakaklar› biraz a¤arm›fl. Durdum, arkas›ndan
uzun uzun bakt›m. Bir vakitler öldürmeyi kurdu¤um bu adama karfl› flimdi içimde
büyük bir minnet duyuyordum. Utanmasam, arkas›ndan koflacak, bu manas›z kad›n›
hayat›m›n üstünden çekip ald›¤› için yüzünü gözünü öpecektim. “Var ol koca arslan.”
diye söylendim. “Sen olmasa idin flimdi ben, sukutu hayalin azab›yla ömrünü zehir
etmifl bir bedbaht olacakt›m. Saadetimi sana borçluyum. Çok yafla sen, var ol.” Sonra
bir kufl hafifli¤i ile ‹nönü gezisine do¤ru yürüdüm.”

Haldun Taner

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Bir cümle hangi ögelerden meydana gelir?

* Yüklemin özellikleri nelerdir?

* Cümlede hangi sözcükler veya sözcük gruplar› yüklem olurlar?

* Cümlede öznenin özellikleri nelerdir? Hangi sözcükler ya da sözcük gruplar› özne 
olabilir?

* Nesne türleri nelerdir?

* Nesne fiilin bildirdi¤i ifli hangi yönüyle tamamlar?

* Cümlede dolayl› tümlecinin ifllevi nedir?

* Cümlede zarf tümleçlerinin ifllevi nedir?

Afla¤›daki metinde geçen tümleçleri gösteriniz , türlerini belirtiniz.☛
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B. CÜMLEN‹N YAPISI

AÇIKLAMALAR

“Köro¤lu:

– Yavrum ‹sabal›, flimdi sözün saz›n s›ras› de¤il. Yeter. K›rk gündür Çaml›bel’den
ayr›y›m. Art›k safsalamak olmaz. Sür gidelim, dedi.

‹sabal› sesini ç›karmad›. ‘Ne yapal›m, A¤amla Çardakl›’ya gider, sonra dönerim
geri, Döne Sultan’› al›r kaç›r›r›m.’ diye düflündü.”

Ümit Kaftanc›o¤lu

Yukar›daki metinde geçen cümleleri inceleyiniz. Metindeki cümlelerin baz›s›nda
bir, baz›lar›nda ise birden fazla yarg› bulunmaktad›r. Metinde “Yavrum ‹sabal›, flimdi
sözün saz›n s›ras› de¤il.” cümlesinde bir yarg› bulunmaktad›r. “Yeter.” tek sözcükten
oluflan bir cümledir. “Ne yapal›m, A¤amla Çardakl›’ya gider, sonra dönerim geri, Döne
Sultan’› al›r kaç›r›r›m diye düflündü.” cümlesinde birden fazla yarg› bulunmaktad›r.

Bu cümlelerin yap›lar› birbirinden farkl›d›r.

Bir yarg› birimi olarak cümleler yap›lar› bakam›ndan yal›n (basit) birleflik, s›ral›
ve ba¤l› cümle olmak üzere dört türe ayr›l›r.

a. Yal›n (Basit) Cümle: Bu cümlelerde tek yüklem ve tek yarg› bulunur. Yüklem
ya çekimli bir fiil ya da ek fiil ile çekimlenmifl isim soyundan bir sözcüktür. Bir tek
duygu, düflünce ve iste¤i yarg›ya ba¤layan cümlelere yal›n cümle denir.

“Okudum.” “Ö¤renciyim.” Akflam geldik.” cümlelerinde bir yarg› bulundu¤u için
yal›n cümledir.

Yal›n cümleler bir tek sözcükten oluflabilece¤i gibi, daha fazla sözcükten de
oluflabilir. Önemli olan sözcük say›s› de¤il cümlenin yarg› içermesidir.

“Ahmet nereye gitti?” üç sözcükten oluflan bir soru cümlesidir. Bu soruya karfl›
verilen “Bilmiyorum.” cevab› tek sözcükten oluflan bir cümledir.

“Biz hâlâ cilal› adam devrinin çelisini dolduruyoruz.” (Falih R›fk› Atay) 
cümlesinde bir yarg› bulunmaktad›r.

HAZIRLIK

* Çeflitli metinlerdeki cümleleri inceleyiniz. Bu cümleler aras›nda yap›
bak›m›ndan bir farkl›l›k görüyor musunuz? Bu cümlelerde yüklem sonda m› 
bulunuyor? Yüklemi ortada, baflta olan cümleler var m›?

* ‹nceledi¤iniz cümlelerin baz›s›nda bir tek yarg›n›n bulundu¤una baz›lar›n›n ise
daha çok yarg› içerdi¤ine dikkat ediniz. 

☛

❂
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Yal›n cümleler her zaman yüklemle bitmez. Yüklemi isim ya da isim soyundan
olan cümleler de vard›r.

“Günümüzde medeniyet ölçüsü kültür, sanat ve teknikte üstünlüktür.” 

Refik Ahmet Sevengil

cümlesindeki “üstünlük” isim soyundan bir yüklemdir.

b. Birleflik Cümle: Birden çok duygu, düflünce ve iste¤i, yani birden fazla ya rg ›
içeren cümlelere birleflik cümle denir. Birleflik cümlelerde temel bir  yarg› vard›r. Bu
temel yarg›n›n ifade edildi¤i cümleci¤e temel cümle denir. Di¤er cümleciklere yan 
cümlecik denir. Yan cümlecikler anlam bak›m›ndan temel cümleci¤i tamamlarlar.

Birleflik cümlelerde s›fat fiiller, zarf fiiller, isim fiiller ve flartl› çekim ekleri ile
kurulmufl yan cümlecikler temel cümleye ba¤lan›r.

“Köro¤lu uzand› (1), kartal pençesini serçe kufluna geçirir gibi(2) Döne’nin ense
saçlar›ndan desteledi (3) de k›rat›n terkisine att› (4).” cümlesinde 1, 2, 3 nolu 
cümlecikler 4 nolu temel cümleci¤in yan cümlecikleridir. Burada yan cümlecikler
çeflitli yönlerden temel, cümleci¤in anlam›n› tamamlamaktad›rlar.

c. S›ral› Cümle: Anlamca ilgili birden çok yal›n ya da birleflik cümlelerin virgül
ya da noktal› virgüllerle ba¤lanmas›yla oluflan cümlelere s›ral› cümle denir. S›ral› 
cümlelerde  aralar›nda anlam bak›m›ndan ilgi ve birden çok yarg› bulunur.

Sen beni ba¤lad›n, sürüttün, padiflaha götürdün, k›rk gün zindanlarda kald›m
senin yüzünden.

Ümit Kaftanc›o¤lu

Köro¤lu kahvesini içti, sonra ald› saz› eline, görelim orada ne dedi.

Ümit Kaftanc›o¤lu

Yukar›daki cümleler s›ral› cümlelerdir.

ç. Ba¤l› Cümle: Anlamca ilgili yal›n ya da birleflik cümlelerin ba¤laçlarla bir-
birine ba¤lanmas›yla oluflan cümleye ba¤l› cümle denir.

Köro¤lu bir flamar att› ki Bolu Bey’inin gözlerinden atefl saç›ld›.

Art›k seni kurtaracak kimse de yok.

Atatürk diyor ki “Hayatta en hakiki mürflit ilimdir.” cümleleri ba¤l› cümlelerdir.

Afla¤›daki birleflik cümlelerin temel ve yan cümleci¤ini gösteriniz.

* Kendini bir b›rak›verse, hemen uyuyacakt›.

* Köro¤lunun söyledi¤i sözler savafl›n bafllay›p bafllamayaca¤›n› bildirirdi.

☛

❂

❂

❂
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“Ne kadar da geveze olmufltu. Hiç soluk almadan konufluyordu.

Bir ara:

– Hat›rlar m›s›n›z bilmem, dedi. fiiirler okurduk hep sizinle... Hani can›m, o
demir iskelenin ucunda... Hele Faruk Nafiz’in “K›skanç” diye bir fliiri vard›. Anket 
defterime bile yazm›flt›n›z hatta. Nas›ld› bakay›m o:

Sak›n bir söz söyleme

Yüzüme bakma sak›n...

Sesini (bir) duyan olur.

Sana göz koyan olur...

‹sabet ki gerisini hat›rlayamad›. Yoksa fliire de Faruk Nafiz’e de yaz›k olacakt›.” 

Haldun Taner

Cümleler yüklemin türüne ve bulundu¤u yere göre iki türde incelenir:

1. Yüklemin Türüne Göre Cümleler: Cümleler  yüklemin türüne göre isim ve
fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayr›l›r.

a. ‹sim Cümlesi: Yüklemi isim ya da isim soyundan bir sözcük ya da sözcük
öbe¤inden oluflan cümlelere isim cümlesi denir. ‹sim cümlesi öznenin ne oldu¤unu ya
da durumunu bildirir. Nitelik, özellik ve say› bak›m›ndan özne ile yüklem aras›nda
ba¤lant› kurar.

‹sim cümlelerinde yarg› ek fiilin çekimi ile sa¤lan›r. ‹sim ve isim soyundan olan
sözcükler ek fiilin çekimine girerek yüklem niteli¤i kazan›r.

“Ahmet hastad›r. Ayfle çok güzeldi.”

“Bundan baflka hikâye yazmakta bir vazife daha vard›.”

Nam›k Kemal

“Rüzgâr fliddetli, hava so¤uktu.”

‹sim cümlelerinde yüklem koflaç al›r. Kosaç cümleye olumluluk, olumsuzluk
kesinlik, olas›l›k süreklilik anlamlar› katan sözcük ya da ektir. Olumluluk  anlam› -d›r/
-dir eki ile; olumsuzluk anlam› da de¤il / de¤ildir sözcü¤üyle sa¤lan›r.

Çocuk hastad›r. (olumlu)

Çocuk hasta de¤ildir. (olumsuz)

Afla¤›daki metindeki cümleleri yap›lar› bak›m›ndan inceleyiniz.☛

❂
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b. Fiil Cümlesi: Yüklemi çekimli bir eylem olan, ba¤›ms›z yarg› bildiren 
cümlelere fiil cümlesi denir. Fiil cümleleri öznenin ne yapt›¤›n› bildirir. Bu tür cümleler
haber (bildirme) ya da istek kipiyle kurulur. Haber kipiyle kurulanlar bir yarg›y›, bir
oluflu, bir durumu bildirirler.  Dilek-istek kipiyle kurulanlar ise bir duyguyu, bir iste¤i
ya da bir emri dile getirirler.

De¤irmene yaklaflt›m. Oradaki yükleri indirip tafl›yan delikanl›ya ihtiyar
de¤irmenciyi sordum.

Mehmet Emin

Bolu Pafla hayk›r›yordu.

‹sabal› bu sözleri duyunca üzüldü.

Köro¤lu kahvesini içti.

Yukar›daki cümlelerin yüklemleri “yaklaflt›m, sordum, üzüldü, içti” sözcükleri
çekimlenebilir fiillerdir. Bu tür cümlelere fiil cümlesi denir.

Cümleler yüklemin bulundu¤u yere göre kurall› ve devrik cümle olmak üzere
ikiye ayr›l›r.

a. Kurall› Cümle: Kurall› bir cümlede yüklem sonda bulunur. Cümle özne,
nesne ve yüklem düzeninde s›ralan›r. Bu düzende olan cümlelere kurall› cümle denir.

“Köro¤lu ordunun yaklaflt›¤›n› anlad›.” cümlesinde ögeler özne, nesne ve yüklem
düzeninde s›ralanm›flt›r.

Baz› cümlelerde özne yukar›daki gibi aç›kça belli olmayabilir.

“Ordunun yaklaflt›¤›n› anlad›.” cümlesinde özne (o) yüklemden anlafl›l›r.

Bu tür özneye gizli özne denildi¤ini an›msay›n›z.

b. Devrik Cümle: Yüklemi sonda olmayan cümleye devrik cümle denir. Devrik
cümlede yüklem baflta, ortada olabilir. Sözün etki ve anlam gücünü art›rmak için devrik
cümle kullan›l›r.

“Göresim geldi seni.” 

“Severim gerçekçi edebiyat›.”

“Sen neler söylüyorsun, Abdülbaki?”

“Ay›kla pirincin tafl›n›.”

Nurullah Ataç

cümlelerinde yüklem sonda de¤ildir. Bu tür cümlelere devrik cümle denir.

❂

❂

❂
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Devrik cümleler anlat›ma do¤all›k katar.

“Kalafat’a göre f›rt›nalar atlat›lm›flt›. Gökyüzündeki bu yedi renk, sükûna iflaretti.

Yola ç›kt›¤›m›z zaman deniz dümdüzdü. Ebemkufla¤› zaman zaman gözümüzden
silinip tekrar ortaya ç›k›yordu. Sanki dünyan›n kuruluflundan bir gün yafl›yor gibi 
gidiyorduk.

Arkama bakt›m. Bu sefer de Çaml›ca s›rtlar›nda bir iki bulut peydahlanm›flt›.

– Poyraz geliyor, Kalafat, dedim.

– Gelsin, dedi. Gün batmadan oksiyaday›z.

– Fener erken yand› galiba, dedim.

– O, gece gündüz çakar be, dedi.

Sivriada’n›n bir mil aç›¤›nda, sa¤›m›zdan hafif hafif bize yetiflmeye çal›flan
poyraz kabar›verdi.

Kalafat, kay›¤›n burnunu poyraza çevirdi. Sivri’yi solumuzda b›rak›p aç›l›yorduk.

Sait Faik Abas›yan›k

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Yap› bak›m›ndan cümleler kaç türe ayr›l›r?

* Yal›n, birleflik, s›ral› ve ba¤l› cümle ne demektir? Bunlar aras›ndaki fark› söyleyiniz.

* Herhangi bir metinden ba¤l› ve s›ral› cümleleri gösteriniz.

* Cümleler yüklemine göre kaç gruba ayr›l›r?

* Cümleler ögelerinin dizilifline göre hangi türlere ayr›l›r?

* Kurall› cümle ve devrik cümlelere konuflma dilinden örnekler bulunuz.

Afla¤›daki metnin yüklemlerini türlerine (isim, fiil cümlesi) ve ögelerinin
dizilifline göre inceleyiniz. Türünü belirtiniz. ☛
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2.Bildirdikleri Anlama Göre Cümleler

a. Haber Cümleleri

AÇIKLAMALAR

Ben oradayken gençten bir adam geldi. Elinde bir de¤nek vard›.  Demirciye
uzatt›. Bu de¤ne¤in ucuna befl on halka geçirilecek. Bu genç adam, onunla, her sabah
akflam ba¤a giderken efle¤i dürtecek.

Demirci anlad›, ses ç›karmad›, duvardan üç befl halka ald›, sanat›na vak›f bir
adam sükûnetiyle de¤ne¤e takt›. Lakin, genç adam, usûl hilaf›na (z›dd›na), de¤ne¤in
yan taraf›na bir halka daha takt›rmak istiyordu. Çilingirle aralar›nda mubahase
(karfl›l›kl› konuflma), bafllad›. Çilingir, “Olmaz, dedi, bunun usulü böyledir.”

Delikanl› usulü bozmakta ›srar ediyordu.

– Can›m sen tak. Nene laz›m...

– Tak›lmaz evlad›m... Ben k›rk y›ld›r bu sanat› ifllerim.

– Can›m, paras›yla de¤il mi? Sen tak›ver, ötesine kar›flma!

‹htiyar, belki ›srar etmeyip takacakt›; ancak “paras›yla” sözüne fena hâlde 
içerledi, daha ziyade bir fley demeyerek de¤ne¤i genç adam›n elinden ald›, eski
takt›klar›n› da sökerek iade ettikten sonra,

– Biz para âfl›kl›s› de¤iliz, var baflka yerde yapt›r, dedi.

Memduh fievket Esendal

Yukar›daki metinde “Gençten bir adam geldi. Elinde bir de¤nek vard›. Demirciye
uzatt›.” cümlelerinde bir bilgi bir haber verilmektedir. Burada görülen, tan›k olunan bir
olay anlat›lmaktad›r. Tutacakt› yükleminde tutacak gelecek zaman ifade etmekte- t (di)
eki gelecek zaman›n hikâyesini belirtmektedir.

“Bunun usulü böyledir.” Genifl zamanl› bir cümledir. Bu zaman flimdiki ve 
gelecek zaman› da içine alan genifl bir zaman dilimidir.

Haber cümleleri daha çok anlatmaya ba¤l› bilgi, vermek, ayd›nlatmak amac›yla
yaz›lan metinlerde kullan›l›r. Burada kiflinin gördü¤ü, duydu¤u olaylar anlat›l›r.

Eylemin belirtti¤i anlam geçmiflle, flimdiyle ve gelecekle ilgili bildirme görevi
yerine getirilir.

Eylem kök ve gövdelerine çeflitli kip (zaman) ekleri getirilerek zaman; zaman
eklerinden sonra da kifli ekleri eylemin kimin yapt›¤› belirtilir.

HAZIRLIK

Haber cümleleri daha çok hangi tür metinlerde kullan›l›r? Araflt›r›n›z.

☛
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Örne¤in; yazaca¤›m yüklemi

yaz- acak-›m, “yaz” eylem kökü)

“-acak” gelecek zaman eki, “-›m” kifli eki (ben)dir.

– Neden böyle çekiyorsun küre¤i, dedim.

– Böyle çekmesem nas›l düfleriz Sivri’ye, dedi.

Sait Faik

....

– Orada m›- dedi Kalafat.

Sotiri:

– Dald›, dedi.

– Yine ç›kar. Ma¤arada geceler. Keyfi kaçt› o¤lan›n bizi var diye...

Bu ihtiyar münzevi senelerden beri buralarda. B›rakm›fl uzak denizlerini, yüzlerce
kar›s›n›, binlerce çocu¤unu, basm›fl gelmifl Marmara’n›n bu Sivriada’s›na...

Sait Faik

Ek fiil: ‹sim soylu sözcüklerin sonuna gelerek, onlar›n yüklem olmalar›n›
sa¤layan dil birimine ek fiil denir.

“Ahmet çal›flkand›r. Hepimiz arkadafl›z. Hava güzel. Çok yorgunum.” cümleleri
isim soyludur. Bunlar eklerle çekimli hâle gelir ve yüklem görevini yaparlar.

Ek fiil imek fiilinden do¤mufltur. ‹di, imifl, ise, iken olarak ek hâline gelmifltir.

Çekimi flöyledir:

çal›flkan-›m I. Tekil kifli

çal›flkan - s›n II.  “ “

çal›flkan-d›r III. “ “

çal›flkan-›z I. Ço¤ul kifli

çal›flkan-s›n›z II.  “ “

çal›flkan-lar     III. “       “

Afla¤›daki metindeki haber cümlelerini bulunuz. Yüklemin zaman›n› ve kiflisini
belirtiniz.☛

❂
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Ek fiil “de¤ildir” sözcü¤üyle olumsuz hâle getirilir.

Çal›flkand›r. Çal›flkan de¤ildir.  vb.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Haber cümleleri hangi zaman dilimini kapsar.

* Haber cümlelerinde ne tür olaylar (izlenen gözlenen, yaflanan) anlat›l›r?

* Çeflitli metinlerden haber cümleleri bulunuz.

* Ek fiil ne tür sözcükleri fiil yapar?
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AÇIKLAMALAR

fiimdi  ak›nt›ya verdik miydi sandal›n burnunu, kürek çekmeden ma¤aran›n
önündeyiz.

Sahiden de öyle oldu. Sular bizi tam ma¤aran›n önüne getirdi. Sandal›n burnunu
ma¤araya soktuk. Bekledik. Kalafat kepçeyi dald›r›yor, kocaman karidesler tutuyordu.

Birden durdu. Yan›m›zdaki çocu¤a:

– Baksana, Sotiri, dedi, ay› bal›¤› geldi galiba, bir ses duydum.

Çocukla beraber arkada oturmufltuk. Dönüp bakt›k: On kulaç ötemizde terli,
fliflman bir zenci çocu¤u gözleriyle, fok, bize bak›yordu.

Bakt› ve dald›.

Sait Faik Abas›yan›k

Yukar›daki metni inceleyiniz. Metinde cümleler bir kurala göre düzenlenerek
anlaml› hâle gelmifltir.

Metin ilk cümlesini birlikte inceleyelim.

“fiimdi, ak›nt›, var, sandal, burun, kürek, çek, ma¤ara, ön” sözcükleri bafll› bafl›na bir
anlamlar› olduklar› hâlde, cümle içerisinde anlafl›l›r bir anlam tafl›mazlar.Burada mesaj
(ileti) gönderici ile al›c› aras›ndaki iliflki cümleyi anlaml› hâle getirir. Yukar›daki cümlede
“fiimdi ak›nt›ya verdik miydi sandal›n burnunu, kürek çekmeden ma¤aran›n önündeyiz.”
sözcük gruplar› bir düzen içerisinde s›ralanarak anlam kazanm›flt›r. Bu ögeler aras› uyum
sözcüklerindeki ekler sayesinde sa¤lanmaktad›r.

“Sular bizi tam ma¤aran›n önüne getirdi.” cümlesinde “su, biz, tam, ma¤ara, ön,
getir.” sözcükleri eklerle ba¤lanarak cümle anlaml› hale gelmifltir (biz)i, (ma¤ara)n›n,
(ön)üne vb. dil bilgisi ögeleri sözcükleri birbirine ba¤lamaktad›r.

Türkçede bir cümle farkl› biçimlerde ifade edilebilir. Bu durumda cümlenin
anlam›nda de¤ifliklikler olur. Ayn› cümleyi flöyle söyleyebiliriz.

“Tam ma¤aran›n önüne bizi sular getirdi.” cümlesinde anlamda de¤iflmeler
oluflmufltur. Burada ma¤aran›n önüne bizi neyin (sular›n) getirdi¤i öne ç›km›flt›r.

C. CÜMLEDE ANLAM

1. Cümlede Anlam›n Oluflmas›

HAZIRLIK

Rastgele s›ralanan sözcükler bir anlam oluflturur mu? Cümlede anlam›n
oluflmas›nda eklerin ifllevi nedir? Araflt›r›n›z.

* Herhangi bir cümleyi eklerini atarak okuyunuz. Sizce bir anlam tafl›yor mu?
Belirtiniz.

☛
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Yukar›daki  metinde yüklemlerde bir haber  bildirilmektedir. Oldu, tutuyordu,
duydum vb. örnek olarak gösterilebilir.

“Çatma kurban olay›m çehreni ey nazl› hilâl,”

“Hele karnaval mevsimi de gelse”

“Buna raz›y›z, daha beteri olmasa.”  cümlelerinin yükleminde bir dilek-istek
ifade edilmektedir.

Türkçede fiiller haber ve dilek kipi olmak üzere iki bölümde incelenir. Fiilde kip
dile getirilen iflin, hareketin olay›n olufluyla ilgili biçimine verilen add›r. Bu biçimde ifl,
hareket olufl ya bildirilir ya da dilek istek, emir dile getirilir.

Çekimli fiillerde köklere getirilen eklerle kip ve kifli anlafl›l›r. Bil-di-m fiilinden
bilmek eylemi-eylemin kipi ve zaman› (-di) ve kifli (-m) ekinden anlafl›l›r.

Fiillerde olay› yapan kifli ve kiflinin olay karfl›s›ndaki ruhsal durumu kip ile
anlafl›l›r.

A. Haber Kipleri: Bu kipte eylemin yap›ld›¤› zaman kavram› geçmiflte, flimdi,
gelecekte ya da genifl bir zaman diliminde mi yap›ld›¤› bildirilir. Fiil kök ya da
gövdelerine belirli eklerin getirilmesi ile kurulur. Bilirme kipleri flunlard›r: Belirli
geçmifl zaman, belirsiz geçmifl zaman, flimdiki zaman, gelecek zaman ve genifl zaman. 

B. Dilek Kipi: Fiillerle anlat›lan kavram dilek, istek, gereklilik emir (buyurma)
anlam› tafl›d›¤› için dilek-flart kipi olarak adland›r›l›r.

Haber kipinde oldu¤u gibi fiil kök ya da gövdelerine çeflitli ekler getirilerek 
kurulur.

Dilek kipleri flunlard›r: dilek-flart, istek, gereklilik ve emir kipi. 

Haber ve dilek kipleri tablo olarak flöyle gösterilir.

“Yazmak” yüklemiyle biten ve çeflitli anlamlara gelen cümleler kurunuz.

Sait Faik’ten al›nan metindeki yüklemleri inceleyiniz. 
☛
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Cümlede anlam›n oluflmas›n› sa¤layan ögeler nelerdir?

* Çeflitli metinlerden haber-dilek kipindeki cümlelere örnekler bulunuz.

Bahar›n ilk günlerinden biriydi. Karlar erimiflti. Birden köyün arka taraf›ndan
bir homurtu yükseldi, yer gök inliyordu. Koyunlar ürkmüfl, kaç›fl›yordu. Hemen kofltum.
Dumanlar içinde bir fley yaklafl›yordu. Bütün köy toplanm›fl, kimi yaya kimi atl›,
gülüflüp, ba¤r›flarak ard›na düflmüfllerdi. Ben de koflup yetifltim. ‹lk gördü¤üm fley
o¤ullar›m oldu.Üçü birden Suvankul’un yan›na, traktörün üstüne ç›km›fllard›. Isl›k
çal›yor, hayk›r›yor, flakalar›n› havaya f›rlat›yorlard›. Sanki birer kahraman gibi dimdik
duruyorlard›, sevinç içindeydiler. fiimdi anl›yordum sabah erkenden ›rma¤a do¤ru
neden s›v›flt›klar›n›. ‹zin vermeyece¤imi bildikleri için bana görünmeden s›v›flm›fllar,
babalar›n› karfl›lamaya gitmifllerdi.

Cengiz Aytmatov

Afla¤›daki metni inceleyiniz. Metindeki yüklemlerin kipini söyleyiniz.☛
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2. Bildirdikleri Anlama Göre Cümleler

b. Dilek, ‹stek, Soru Cümleleri

AÇIKLAMALAR

“Büdü böylesine at›p e¤irince kocas› dayanamam›fl:

– Hele sen bir sus, sultan anas›, demifl. Olsa ile bulsa, bir araya gelse, sana s›rma
saçl› bir k›z veren Allah, bana da alt›n perçemli bir o¤lan verse yemez, yedirir; giymez
giydirir; okutur, dokutur ben de öyle bir adam ederdim ki alimallah görüp edenlerin
parma¤› a¤z›nda kal›rd›. Hele k›zlar›n, hele k›zlar›n... ‹lle velakin ne küçük vezirin
k›z›n› al›rd›m, ne büyük vezirin, alsam alsam padiflah›n k›z›n› al›r›m ki dillerde destan
olur, felek bile bir yafl›na daha girerdi.” 

Eflatun Cem Güney

Yukar›daki metni inceleyiniz. Metinde geçen “olsa, bulsa, gelse verse” sözcükleri
bir dile¤i bir iste¤i belirtmektedir. Bir dile¤i, bir iste¤i, bir emri ya da bir gereklili¤i
ifade eden cümlelere dilek-istek cümleleri denir. Dilek-istek cümlelerinde istenilen
tasarlanan bir eylem veya eylemler hakk›nda bir niyet duygusu ifade edilir.

D i l e k-istek cümleleri grubunda istek bildiren cümleler, dilek-flart bildiren 
cümleler, soru cümleleri, gereklilik bildiren cümleler, emir cümleleri ile ünlem 
cümleleri yer al›r.

Dilek-flart cümleleri: Dilek flart cümleleri fiil kök ya da gövdesine -sa/-se ekleri
getirilerek kurulur.

“Ah bir zengin olsam.”

“Okulumu bitirsem, yüzmeyi ö¤rensem.” cümlelerinde flarta ba¤l› bir dilek
anlat›lmaktad›r.

‹stek cümleleri: Bu tür cümleler kiflinin kendi kendine yapmak istedi¤i eylemi
ifade eder.

“Kalkay›m, eve gideyim,

Haydi bize gidelim. Burada iki gün kalal›m.” cümleleri bu tür cümlelerdir.

Gereklilik cümleleri: Mutlaka yap›lmas› gerekir anlam› ifade ederler.

*Baflarmak için çal›flmal›y›m.” “Eve gitmeliyim.” vb.

HAZIRLIK

Haber cümleleri ile dilek-istek belirtilen cümleler aras›nda nas›l bir fark vard›r?
Araflt›r›n›z.

☛

❂

❂

❂
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Emir cümleleri: Bir buyru¤u bir emri ifade eden cümlelerdir.

oku, çal›fl, git, gel, vb.  

Soru cümleleri: Soru anlam› ifade eden cümlelere soru cümlesi denir. Soru cümlesi
soru edatlar› ile ya da cümlenin sonuna getirilen -m›/-mi soru ekleriyle kurulur.

Soru cümleleri göndericinin (konuflan kiflinin) bilmedi¤i bir konunun do¤rulanmas›
(teyidi) amac›yla kullan›lan cümle çeflididir. Bu tür cümlelerde mutlaka cevap verilmesi
beklenir. Cevap beklenen soru cümlelerine gerçek soru cümlesi, cevap beklenmeyen,
dikkat çekmek duygu ve düflünceyi daha güzel ifade etmek amac›yla kurulanlara da
sözde soru cümlesi denir. “Ne kadar güzel bir manzara?” vb.

Rica, abartma, karfl›laflt›rma, sitem ifade etmek için de soru cümleleri kullan›l›r.

Soru cümlelerinin sonuna soru iflareti konur.

Bundan flüphe mi duyuyorsunuz?

Orada ne yap›yorsunuz? 

Ünlem cümlesi: Coflku ve heyecan ifade eden cümlelere ünlem cümlesi denir.
Ünlem niteli¤indeki sözcükler ile flaflma öfke, b›kma, sitem, üzüntü, özlem, yard›m
iste¤i ifade eden sözcüklerle ünlem cümleleri kurulur.

Ünlem cümlelerinin sonuna ünlem iflareti konur.

Örnekler

Ey en güzel!

Ey en büyük!

Ey Atatürk!

Behçet Kemal Ça¤lar

Ey insan, ey yaln›z kendim diyen Tek Adam!

Coflkun Ertep›nar

Herkese hak veren hiç haks›z ç›kmaz!

Cenap fiahabettin

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Herhangi bir metindeki dilek-istek, soru ve ünlem cümlelerini belirleyiniz.

* Dilek-istek cümlelerini grupland›r›n›z.

* Soru cümleleri nas›l oluflur? Gerçek soru cümlesi ile sözde soru cümlesi nedir?

* Ünlem cümleleri ne tür sözcüklerden oluflur?

❂

❂
❂
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Bildirdikleri Anlama Göre Cümleler

c. Olumlu, Olumsuz Cümleler

AÇIKLAMALAR

“Edi de bu kadar yüksekten uçufluna dayanamam›fl.”

“Demirci ses ç›karmad›.”

“Atlar ürkmedi, kimse bana dokunmad›, düflmedim cümleleri olumsuz cümlelerdir. ”

Bu cümlelerin olumlu hâli dayanm›fl, (ses) ç›kard›, ürktü, dokundu vb. sözcüklerle
kurulan biçimidir. Olumluluk hâli Türkçe fiililerin yap›lanlar› içerisinde anlat›lmaktad›r.

Bu cümlelerde olumsuzluk fiil kök ve gövdelerine getirilen -mamak/-memek
ekleriyle kurulmaktad›r. Bilmek olumlu, bilmemek olumsuz, okudu olumlu, okumad›
olumsuzdur.

Türkçede olumsuzluk eki fiil kök ve gövdelerine zaman ekinden önce gelir.

Yaz-ma-yacak-fiilinde yazmak eylem kökü, -ma- olumsuzluk eki; y-acak 
gelecek zaman ekidir. Gelecek zaman ekinden sonra da kifli ekleri gelir.

Yüklemi isim olan cümlelerde olumsuzluk -d›r ekinden sonra gelen de¤ildir
sözcü¤üyle kurulur.

“En çok sevdi¤im çiçek güldür.” olumlu cümlesi “gül de¤ildir” biçiminde 
olumsuz duruma getirilir.

Yüklemi “var” ile biten cümleler de yok sözcü¤üyle olumsuz hâle getirilir.

“Semtlerde bir tek garaj yok.”

“Bir tarafta deniz bir tarafta da havuz vard›.”

HAZIRLIK

Cümlede olumsuzluk anlam› nas›l kurulur? Yüklemi fiil ve isim olan sözcüklerde
olumsuzluk eki nelerdir?

Cümlede olumsuzluk anlam›n› “z›t anlaml›” sözcüklerle kar›flt›rmay›n›z.

☛

fiu sözcükleri olumsuz hâle getiriniz.

görmek, geldik, bilecek, yüzmüfltüm, yazaca¤›m
☛
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“Ne diye  oyalan›p duruyorum sanki! S›namay› kurt yemez ya, gerçekten o perili
ana, bunlar› parmaklar›na saklad›ysa, ya iflten belli olur, ya afltan!” deyip, ba¤lam›fl
önlü¤ü beline, alm›fl alaca¤› ifli eline... O nur yüzlü hatuncu¤un dedi¤i gibi, flöyle bir
k›m›ldatm›fl parmaklar›n›, o kadar... On parma¤›ndaki on peri, her ifli yap›p yak›flt›rm›fl!
Her afl› piflirip tafl›rm›fl, gayr› inanmaz olur mu sevincinden deli, divane olas› gelmifl.
Akflam olup da kocas› dönünce bakm›fl ki ne görsün! Evin flekli flemali de¤iflmifl; 
Gül K›z gül gibi yapm›fl her taraf›... Adamca¤›z›n gözü gönlü aç›l›p bakt›kça bakas›
gelmifl. Hele o yemekler, misk gibi; ömründe tatmad›¤› fleyler, yedikçe yiyesi gelmifl.

Eflatun Cem Güney

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Olumlu ve olumsuz cümleler nas›l oluflur? Olumsuz cümleler metne ne kazand›r›r?

* Çeflitli metinlerden olumlu ve olumsuz cümlelere örnekler bulunuz.

Afla¤›daki metindeki olumlu cümleleri olumsuz, olumsuzlar› da olumlu hâle
getiriniz.☛
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3. Anlamlar›na Göre Cümleler

AÇIKLAMALAR

(1) “ Bir toplumda ahlak›n ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? o toplumda
edebiyat, sanat merak›n› uyand›rmaya, gelifltirmeye, çal›fl›n. Çocuklara, gençlere fliirler
hikâyeler, romanlar okutturun, onlar› tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin,
romanlar›n, oyunlar›n insanlar›yla tan›fls›nlar, onlar›n hayatlar›n› hayallerinde
yaflas›ndan, ö¤rensinler, onlar›n içlerini böylece gerçekleri insanlar› daha iyi anlarlar.

Nurullah Ataç

(2) K›rlara bak›yordum. Ç›plak, sonsuz topraklard›. Buruk bir sevgi duyuyordum.
Bozk›r bütün de¤erleri kendi derinliklerinde sakl›yor ama susuzluktan yaln›zl›ktan
flimdilik cans›z bekliyordu. Yaln›z oralar› seviyordum. Pencereden olanca ç›plakl›¤› ve
b›rak›lm›fl hâli ile düzlükler görürüyordu. Her yer alabildi¤ine bombozdu. Yak›c›
güneflin alt›nda tepeler titrefliyorlard›. 

Talip Apayd›n

(3) As›rl›k a¤açlara komflu sadakati

Bostanc› Çatalçeflme sakinleri, mahallerindeki a¤açlar›n kesilece¤ini duyunca
belediyeye baflvurdu. Geçti¤imiz günlerde bahçesinde 80-100 y›ll›k çam a¤açlar›n›n
bulundu¤u Mine Sokak 16 numaradaki villa arazisine inflaat izni verildi¤ini ö¤renen
semt sakinleri, a¤açlar›n da kesilece¤ini duyunca harekete geçti.

A¤açlar›n imar mevzuat›na göre tescilli oldu¤u belirlenirken aralar›nda imza
toplayan komflular, Kad›köy Belediyesi ‹mar Müdürlü¤üne baflvurarak tarihi ve tescilli
oldu¤u tespit edilmifl a¤açlar›n korunmas›n› talep etti. ‹mar Müdürlü¤ü konuyla ilgili
olarak araflt›rma bafllatt›.

Yukar›daki metinlerdeki cümleleri inceleyiniz.

Metinlerde yak›n anlaml› cümleleri, sebep-sonuç bildiren cümleleri, flart cümlelerini,
aç›klama bildiren cümleleri bulunuz.

Bu metinlerden ilkinde emir cümlelerinin yer ald›¤›n› göreceksiniz. ‹kinci
metinde bozk›r›n tasviri yap›lmaktad›r. Üçüncü metin ise bir olay› aktarmaktad›r.
Mahalle sakinlerinin eylemi olay› ö¤renen gazete muhabiri taraf›ndan anlat›lmakad›r.

HAZIRLIK

Cümleler anlat›lan olay, duygu ve düflüncelerin içeri¤ine göre ne gibi anlamlar
kazan›r? Her tür konuyu ifade etmede ayn› tür cümleler kullan›l›r m›? Araflt›r›n›z.

☛
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ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Ayn› düflünce farkl› cümlelerle ifade edilebilir mi?

* Herhangi bir metinden amaç, flart, dilek bildiren cümlelere örnekler bulunuz.

* Cümleler kullan›lan yere göre anlam ve de¤er kazan›r m›? Bir metinde yerinden 
ç›kart›lan bir cümle anlam kayb›na neden olur mu?

Dinle sana bir nasihat edeyim

Hat›rdan gönülden geçici olma.

Yi¤idin bafl›na bir ifl gelince

Onu yad ellere aç›c› olma

Karacao¤lan

“Bizde de gazetecilik okulu aç›lsa!”

Ahmet Rasim

“Yüzmeyi ö¤renip öte yakaya geçselerdi.”

Talip Apayd›n

“Kim söylemifl beni

Süheyla’ya vurgunum diye.”

Orhan Veli

“Bu iflin böyle olaca¤› bafl›ndan belliydi.”

Olay›n anlat›m›nda haber cümleleri kullan›lm›flt›r.

Cümlede anlam en çok yüklemde beliritilir. Yüklemin d›fl›ndaki ögeler yüklemde
belirtilen anlam› tamamlarlar.

Cümleler çeflitli nitelikler tafl›rlar. Cümleler betimleyici (tasvir edici), aç›klay›c›,
öyküleyici ve tart›flma niteli¤inde kurulabilir. Bu nitelik anlat›lan konunun özelli¤ine
anlatan kiflinin üslubuna göre de¤iflir.

Cümleler metinde bulunuklar› yere göre anlam ve de¤er kazan›r. Yaln›z bafl›na
cümlenin anlam›ndan söz etmek yan›lg›ya neden olur.

Cümleler yerine göre anlam bak›m›ndan nasihat, öneri, ö¤üt, üzüntü, sitem,
elefltiri vb. içeribilir.

Afla¤›daki cümlelerin ne gibi anlamlar tafl›d›¤›n› söyleyiniz.☛
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4. Anlat›m Bozukluklar›

AÇIKLAMALAR

Anlat›m bozukluklar› dil bilgisi kurallar›na uymamaktan ve anlamdan 
kaynaklanan bozukluklar olmak üzere ikiye ayr›l›r.

a. Dil bilgisi kurallar›na uymamaktan kaynaklanan bozukluklar

Özne-Yüklem Uygunlu¤u: Özne ile yüklem aras›nda teklik-çokluk ve kifli
bak›m›ndan uygun olmal›d›r.

* Bir topluluk ad›na konuflan kifli özneyi de yüklemi de ço¤ul olarak kullan›r.

Bir genç zabit yaklafl›p ona “Hoca inat etme fena yapar›z.” dedi. Bu cümlede tekil
bir varl›k olan zabit, bir kitle ad›na yüklemi ço¤ul olarak “yapar›z” kullanm›flt›r.

* Böbürlenmek için özne olan zamir ço¤ul olarak kullan›l›r.

Biz adam› periflan ederiz.

Biz kaba gürültüye papuç b›rakmay›z.

* Özne ile yüklemin kifli bak›m›ndan uygun olmas› gerekir.

Sen bu kitab› okuyacaks›n.

O bize geldi. Biz çal›flal›m. 

Siz gidiniz.

* Öznesi ayr› kiflilerden oluflan cümlelerde özne ve yüklem uygun olmal›d›r.

Ayfle’yle sen tiyatroya gitmeyeceksiniz, s›nava haz›rlanacaks›n›z.

O geceyi iyi hat›rl›yorum, sen, ben, Turgut sinemaya gidiyorduk. (Sen, ben ve
Turgut “biz” olarak kullan›l›r.)

* Anlat›ma sayg› ve nezaket ka tmak için tekil va rl›kla r ço¤ul olarak kullan›l›r.

Cumhurbaflkan›m›z ‹stanbul’u flereflendirdiler.

Siz buyurun.

– Ahmet Bey evdeler mi?

– Hay›r flimdi ç›kt›lar.

* fiu örneklerde özne ço¤ul olsa da yüklem tekil olarak kullan›l›r.

Gözlerinden yafllar bofland›.

HAZIRLIK

Çevrenizdeki kiflilere dikkat ediniz. Okuma ve yazmada ner elerde hata yap›yorlar?
Bunlar›n kayna¤› ne olabilir?

☛
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Yüzüme gülümseyerek bak›nd›.

Manzaras› çok güzel ama havas› temiz.

Hastal›¤a yakalanma flans› çok yüksektir.

Yazar›n son eserini an›msayanlar bir yan›lg› içerisindeler.

ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

* Anlat›m bozukluklar›n›n nedenleri nelerdir? Belirtiniz.

* Ö z n e-yüklem uyumsuzlu¤undan kaynaklanan anlat›m bozuklu¤una örnekler bulunuz.

* Öge eksikli¤inden kaynaklanan anlat›m bozuklu¤una örnekler bulunuz.

* Yerinde kullan›lmayan sözcüklerden kaynaklanan anlat›m bozuklu¤una örnekler 
bulunuz.

Gürültüler, ba¤r›flmalar bafllad›.

A¤açlar çiçek açt›.

D›flar›dan u¤ultular geliyordu.

Sular m› yand›? Neden tunca benziyor mermer.

Ahmet Haflim

Çal›flanlar zam istiyor.

b. Anlamdan kaynaklanan bozukluklar ise flöyle s›ralanabilir:

* Öge eksikli¤inden kaynaklanan anlat›m bozuklu¤u anlat›m bozuklu¤una
neden olur.

* Cümlede özne yüklem, nesne, ya da tümleçlerden birinin eksik olmas›
anlat›m bozuklu¤una neden olur.

“Buna ancak Bakan karar verir ve uygular.” cümlesinde “Buna... karar verir.”
cümlesi uygun oldu¤u hâlde “Buna.... uygular” aras›nda bir uyumsuzluk vard›r.

“Kardeflinizi tan›yoruz ve güveniyoruz. ” cümlesi yanl›flt›r. Cümlede güveniyoruzdan
önce “ona” sözcü¤ü getirilmelidir.

“Bizi ilgiyle dinliyor ve not al›yordu.” cümlesinde 

“Bizi ilgiyle dinliyor ve (konuflmalar›m›z›) not al›yordu olmal›d›r.”

* Yerinde kullan›lmayan sözcükler anlat›m bozuklu¤una neden olur.

– Enflasyon her fleyi pahalat›yor.” cümlesinde pahalat›yor yerine pahalaflt›r›yor;

“Hiçbir iflte süreli çal›flmaz, hemen ayr›l›rd›.”  cümlesinde süreli yerine sürekli
kullan›lmal›d›r.

Afla¤›daki  anlat›m bozukluklar›n›  düzeltiniz.☛
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 ÖZET

Bir veya birden fazla yarg› içeren, duygu, düflünce ve istek belirten dil birimine
cümle denir. Bir cümlede yüklem, özne, nesne ve tümleçler olmak üzere dört öge
bulunur. Bu ögelerden yüklem ve özne cümlenin temel, nesne ve tümleçler de yard›mc›
ögeleridir. Bunlardan cümlede eylem olufl, durum istek ve bir hareket bildiren dil 
bilgisi birli¤inin görev ad›na yüklem denir. Yüklemin belirtti¤i ifli, eylemi yapana da
özne denir. Nesne ve tümleçler cümlede belirtilen anlam›n tamamlanmas›n› sa¤larlar.

Cümleler yap›lar› bak›m›ndan yal›n (basit), birleflik, s›ral› ve ba¤l› cümle olmak
üzere dört türe ayr›l›r. ‹çerisinde tek yarg› bulunan cümleye yal›n cümle denir. Bir
cümle birden fazla yarg›y› ba¤ fiillerle, s›fat fiillerle vb. ba¤lanarak içeriyorsa bu tür
cümlelere de birleflik cümle denir.

Birden fazla  yarg› belirten cümleler virgül ve noktal› virgüllerle temel bir 
cümleye ba¤lan›yorsa bu cümleye de s›ral› cümle denir. Yarg› bildiren cümleler
ba¤laçlarla birbirine ba¤lan›yorsa bu tür cümlelere de ba¤l› cümle denir.

Cümlede sözcükler belli bir düzen içerisinde s›ralan›rsa anlam kazan›r. Ayn›
cümle farkl› biçimlerde söylenebilir. Ancak bu söyleyiflte anlam kayb› olabilir.

Türkçede cümleler haber ve dilek kiplerine ayr›larak incelenir. Haber kipleri 
bilinen (görülen), duyulan, tan›k olunan (flimdi) gelecek ve genifl zaman› kapsar.  Dilek
kipleri ise dilek-istek, emir, gereklilik vb. ifade ederler.

Cümleler bildirdikleri anlamlara göre haber cümlesi, dilek-istek,soru ve olumlu
olumsuz cümleler olarak grupland›r›l›r. Soru cümlesi soru ifadeli bir cevap beklenen
cümledir. Cümleler olumsuz hâle yüklemi fiille bitiriyorsa-mamak/-memek ekleri
getirilerek kurulur.

Bir cümlede ögelerin eksik olmas›, özne-yüklem aras›ndaki uyumsuzluk, 
sözcüklerin yanl›fl kullan›lmas›, noktalama iflaretlerinin ve yaz›m kurallar›na dikkat
edilmemesi anlat›m bildirdikleri bozuklu¤una neden olur.
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. TEST II

1. “Hiçbir zaman kader bizi ay›rmas›n” cümlesinin yüklemi hangi sözcüktür?

A) hiçbir zaman

B) kadar

C) ay›rmas›n

D) bizi 

2. “Adam çiftli¤in iyi oldu¤unu kabul ediyordu.” cümlesinin öznesi hangi sözcüktür?

A) çiftli¤in

B) adam

C) kabul ediyordu

D) iyi oldu¤unu

3. “Her do¤an günün bir dert oldu¤unu 

‹nsan bu yafla gelince anlarm›fl” dizelerinde 

“Her do¤an günün bir dert oldu¤unu” söz grubu cümlenin hangi ögesidir?

A) yüklemi

B) belirtisiz nesnesi, 

C) zarf›

D) özneyi

4. “Kurdu¤un devlet as›rlarca muzaffer yürüdü.” cümlesinde  “as›rlarca” sözcü¤ü 
cümlede hangi görevi görür?

A) zarf tümcesi

B) nesne   

C) özne

D) dolayl› tümleç
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5. Afla¤›dakilerin hangisi fiil cümlesidir?

A) Ayfle çok çal›flkan bir ö¤renciydi.

B) Onu iki gündür görmedim.

C) Yar›n s›nav›n›z var m›?

D) Ondan hiçbir haber yok. 

6. “M›s›r tarlas›na gidip befl alt› koçan m›s›r kopard›m.” cümlesi yap› bak›m›ndan ne 
tür bir cümledir?

A) birleflik

B) yal›n (basit)

C)  ba¤l›

D) s›ral›

7. “Ellerim cebimde uzun uzun dolaflt›m.” cümlesi yap› bak›m›ndan ne tür bir 
cümledir?

A) yal›n

B) birleflik

C)  s›ral›

D) ba¤l› cümle

8. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde soru anlam› yoktur? (Soru  iflareti kullan›lmam›flt›r.)  

A) Ne zaman gelecekmifl

B) Onun kim oldu¤unu biliyorum.

C) Kap›y› açmak için anahtar› var m›ym›fl

D) Cevab› ona kim söylemifl
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9. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde  bir dilek-istek ifade edilmektedir?

A) ‹leride güzel günleriniz olacak çocuklar.

B) Oh! yaflamak ne güzelmifl.

C) Düzenli olarak çal›flmal›s›n›z.

D) fiehirden kaçsam bu bahar

Varsam dumanl› da¤lara

10. Afla¤›akilerin hangisi yüklemi bak›m›ndan isim cümlesidir?

A) Sabah kalkt›m ki ya¤mur ya¤m›fl.

B) Topraklara suyun özlemi bitmifl.

C) Aralar›nda küçük kufllar dolafl›yor.

D) Ortal›kta bir sessizlik vard›. 




