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Önsöz

Önsöz
Sevgili Arkadafllar,
Her dilde nesnelerin ve hareketlerin çeflitli niteliklerini, özelliklerini ve de¤iflik
yönlerini daha genifl olarak ifade etmek için kelimelerden daha genifl dil birliklerine ihtiyaç duyulur. Çünkü baz› varl›klar› karfl›lamak için tek bir kelime yeterli olmaz. Sözü gelifltirmek üzere kelimeler grupland›r›l›r. Böylece kavramlar aras›nda
derece derece iliflkiler kurularak daha genifl anlat›mlara do¤ru gidilir.
Her anlat›m temelde bir cümleler zinciridir. K›saca, anlat›m›n temel kal›b› cümledir. Bu bak›mdan anlat›mda cümle büyük önem tafl›maktad›r. Dilde her kelimenin, her kelime grubunun kendine özgü bir anlam› olmakla birlikte, bu kelimeler
veya kelime gruplar› tek bafllar›na tam bir dilek, duygu ve düflünce bildirmezler.
Kelime gruplar› yaln›zca kavramlar›, nesneleri veya hareketleri daha yak›ndan belirtmeye yararlar; bir yarg› ifade etmezler. Duygular›m›z›, düflüncelerimizi anlatmak istedi¤imiz zaman kelimeleri bir düzen içerisinde; anlam, anlat›m ve yarg›
birli¤i oluflturacak biçimde birlefltiririz. Böylece kelimeler, ancak söz içinde iliflkileri belirlenmifl olarak kullan›ld›klar› zaman anlat›m de¤erine kavuflmufl olur.
Bu kitab›m›z sizlere, Türkçedeki cümlelerin yap›s› konusunda bilgiler vermek
üzere haz›rlanm›flt›r. Bu çerçevede inceleyece¤imiz konular, cümlenin temel ögeleri, cümlenin tamamlay›c› ögeleri; yap›lar›na göre cümleler, yüklemin türüne göre cümleler ve anlamlar›na göre cümlelerdir.
Bu bilgilerden yararlan›n ki söyledi¤iniz her söz, soruya yer b›rakmayacak biçimde tam olarak dinleyenlere aktar›ls›n.
Bu kitab› sizlerle paylafl›rken baflar›y› da paylaflmay› diliyoruz.

Editör
Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN
Yard.Doç.Dr. Hülya P‹LANCI
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Amaçlar›m›z

N
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N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Cümlenin genel özelliklerini aç›klayabilecek,
Cümleyi oluflturan ögeleri aç›klayabilecek,
Cümlede yüklemi çözümleyebilecek,
Cümlede özneyi çözümleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Kelime grubu
• Cümle
• Cümlenin ögeleri

• Yüklem
• Özne

‹çerik Haritas›
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Cümle ve Cümlenin
Temel Ögeleri:
• Yüklem
• Özne

•
•
•
•
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CÜMLEN‹N ÖGELER‹
YÜKLEM
ÖZNE

Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri:
• Yüklem
• Özne

N

CÜMLE
A M A Ç

1

Cümlenin genel özelliklerini aç›klamak

‹nsano¤lu; var oldu¤undan beri yaflad›¤› ortam›n ve çevrenin etkisi ile duygulanm›fl, düflünmüfl, hayal kurmufl; her zaman kendini ve çevresini anlatma ihtiyac› duymufltur. Bu ihtiyac›n› da resim, müzik, heykel vb. yollarla karfl›lamaya çal›flm›flt›r.
‹nsanlar bazen de bafllar›ndan geçen maceralar›, olaylar›, olaylar karfl›s›ndaki duygu ve düflüncelerini, his ve hayallerini, özlemlerini söz ve yaz› ile anlatm›fllard›r.
Yazarken ve konuflurken pek çok kelime kullan›r›z. Dilde var olan bu isim ve
fiil cinsinden kelimeler, nesneleri ve hareketleri genel olarak tek tek karfl›lar: a¤aç,
tafl, bulafl›k, sevgi, mutlu, ev, çarfl›, köprü, konuflmak, gülmek, okumak vb. Bazen
her varl›k, hareket veya kavram› karfl›lamak için tek tek kelime yeterli olmaz. Örne¤in asma köprü, fleftali a¤ac›, anne sevgisi, büyük anne, gaz maskesi, bulafl›k
makinesi, tafl oca¤›, baflhekim, yal›n ayak, orta hâlli, mutlu olmak, bulafl›k y›kamak, tafl atmak gibi birden fazla kelimeden oluflmufl birliklerin her biri de bir nesneyi, bir hareketi veya bir kavram› karfl›lamaktad›r.
‹flte dilde nesnelerin ve hareketlerin çeflitli niteliklerini, özelliklerini ve de¤iflik
yönlerini daha genifl olarak ifade etmek için kelimeden daha genifl dil birliklerine
ihtiyaç duyulur. Yani baz› varl›klar› karfl›lamak için tek kelime yeterli olmaz. Sözü
gelifltirmek üzere kelimeler grupland›r›l›r. Böylece kavramlar aras›nda derece derece iliflkiler kurarak tek kavramdan anlat›ma do¤ru gidilir.
Her anlat›m temelde bir cümleler zinciridir. Yani anlat›m›n temel kal›b›, cümledir. Bu bak›mdan anlat›mda cümle büyük önem tafl›maktad›r. Dilde her kelimenin,
her kelime grubunun kendine özgü bir anlam› olmakla birlikte bu kelimeler veya
kelime gruplar›; tek bafllar›na tam bir dilek, duygu ve düflünce bildirmezler. Örne¤in hasta olmak, alabal›k, demir yolu, az demli, odan›n duvar›, içine kapan›k,
sohbeti tatl›, hasta bak›c› vb. kelime gruplar› yaln›zca kavramlar›, nesneleri veya
hareketleri daha yak›ndan belirtmeye yarar; bir yarg› ifade etmez. Duygular›m›z›,
düflüncelerimizi anlatmak istedi¤imiz zaman kelimeleri bir düzen içerisinde; anlam, anlat›m ve yarg› birli¤i oluflturacak biçimde birlefltiririz. Böylece kelimeler,
ancak söz içinde iliflkileri belirlenmifl olarak kullan›ld›klar› zaman anlat›m de¤erine kavuflmufl olur.
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Cümle: Duygu, düflünce, hareket, olay, istek bildiren söz
ya da söz dizisidir.

Türkçe Cümle Bilgisi-II

Bir dildeki kelimelerin bir grup veya cümle oluflturacak biçimde bir araya gelmelerinin kurallar›n›, bu gruplar›n cümle içindeki görevlerini, kelimelerin birbirleriyle olan iliflkilerini, s›ralan›fllar›n› ve cümle yap›lar›n› inceleyen dil bilgisi bölümüne “söz dizimi” veya “cümle bilgisi” (syntax) ad› verilir. Yani söz dizimi, dili
cümle bilgisi aç›s›ndan ele al›p inceler.
Cümle, en dar anlam›yla bir yarg› grubudur. ‹çinde yarg›n›n bulunmad›¤› söz
dizileri cümle oluflturmaz. Bir düflünceyi, bir duyguyu, bir hareketi, bir olay›, bir iste¤i tam bir hüküm hâlinde ifade eden kelime veya kelime dizisine cümle denir.
Baflka bir ifadeyle cümle, sözü dinleyende soruya yer b›rakmayacak biçimde tam
olarak -haber ya da dilek yoluyla- bildiren söz dizisidir.

Cümlenin Özellikleri
1. Kelime gruplar› tam bir yarg› bildirmez, cümle ise tam bir yarg› ifadesi tafl›r.
Türkçede yarg› ifadesini tafl›yan dil birimi çekimli bir fiildir. Bu bak›mdan bir cümlenin varl›¤› için gerekli ve yeterli flart, çekimli bir fiildir. Çekimli fiil yarg›y›; flekle,
zamana ve kifliye ba¤l› olarak karfl›layan fiildir. Çekimli fiil tek bafl›na cümle de¤eri tafl›r ve çekimli fiilin sonundaki flah›s eki “kifli”yi de belirtti¤inden çekimli fiil ayn› zamanda özneyi de belirtmifl olur:
Geldim.
Bu, bir cümledir; çünkü bir yarg› tafl›maktad›r ve bir düflünceyi dile getirmektedir. Bu örnekte yükleminin sonundaki -m kifli ekinden cümlenin öznesinin “ben”
zamiri oldu¤unu ç›karmaktay›z.
Gitmelisin.
Bir cümledir; bir yarg› tafl›yor ve bu yarg›, bir iste¤i dile getiriyor. Bu cümlede
de yüklemin sonundaki -sin kifli ekinden öznenin “sen” zamiri oldu¤unu anl›yoruz.
fiu hâlde çekimli bir fiilden oluflan tek kelimelik bir cümlede iki temel öge bulunmaktad›r: Yüklem ve özne. Bu ögeler cümlenin temel ögeleridir; cümlenin
oluflmas› için bu iki ögeye ihtiyaç vard›r. Bunlar olmadan cümle olmaz. Yaln›z
meçhul (geçiflsiz-edilgen çat›l›) fiillerle kurulmufl cümlelerde özne bulunmaz. Çekimli fiil, cümlenin yarg› bildiren ögesi olup cümlenin a¤›rl›¤›n› üzerinde tafl›r.
Bundan dolay› bu ögeye “yüklem” ad› verilir.
Yüre¤ime bir a¤›r hüzün çöküyordu.
Ar›k ata kuyru¤u yüktür.
(Atasözü)

Birinci cümlede “çöküyordu” çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir. ‹kinci
cümlede ise “yüktür” ek fiil ile çekimlenmifl isim olup cümlenin yüklemidir. Cümlelerden bu ögeleri ç›karacak olursak geriye kalan ögelerden bir fley anlafl›lmaz.
Demek ki cümlenin varl›¤› için en az bir çekimli fiile veya ek fiille çekimlenmifl bir
isme ihtiyaç vard›r.
2. Cümlede yüklem bazen baflka ögelerle de desteklenir. Sa¤lam yap›l› cümleler kurabilmek için cümlenin ögelerini tan›mak ve bunlar› yerli yerinde kullanmak
gerekir. Türkçede tam yap›l› bir cümlede flu ögeler bulunur: Yüklem, özne, nesne,
zarf tümleci ve yer tamlay›c›s› (dolayl› tümleç). Tamamlay›c› ögeler olan nesne,
zarf tümleci ve yer tamlay›c›s› her cümlede bulunmayabilir. Bunlar cümlede aç›klay›c› ifllevle görev yapar.
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3. Cümlede kelimeler, anlam›n gere¤ine göre belli bir düzen içinde s›ralan›r.
Kurall› bir cümlede ögelerin diziliflinde özne baflta, yüklem cümlenin sonunda yer
al›r. Di¤er ögeler bu ikisi aras›nda yer al›r. Bu ögelerin belli, de¤iflmez bir s›ras›
yoktur. Baz› cümlelerde özne, baz›lar›nda nesne, baz›lar›nda da yer tamlay›c›s›
öteki ögelerden daha çok önem tafl›yabilir. Ögeler, önem derecelerine göre yükleme yaklaflt›r›l›r. Önemle vurgulanmak istenen öge, genellikle yüklemden hemen
önce getirilir:
Kardeflim, Ankara’dan dün uçakla geldi.
zarf t. yüklem
Bu cümlede “geldi” yükleminden sonra en önemli öge “uçakla” zarf›d›r. Cümle, kardeflimin Ankara’dan ne ile geldi¤ini belirtmek amac›yla kurulmufltur.
Kardeflim, Ankara’dan uçakla dün geldi.
zarf t. yüklem
Bu cümlede ise vurgulanmak istenen öge “dün” zarf›d›r. Kardeflimin Ankara’dan ne zaman geldi¤i belirtilmek istenmifltir.
Kardeflim, dün uçakla Ankara’dan geldi.
yer taml. yüklem
Bu cümlenin en önemli ögesi ise “Ankara’dan” yer tamlay›c›s›d›r. Kardeflimin
nereden geldi¤i vurgulanmaktad›r.
4. Türkçede cümlede yer alan kelime say›s›n› belirleyen bir kural yoktur. Cümleler duygular›, düflünceleri, istekleri, hareketleri, olaylar› bildirir. Duygular, düflünceler, istekler ise s›n›rland›r›lamaz. Bu bak›mdan kelime say›s› da s›n›rland›r›lamaz.
Bununla birlikte cümledeki kelime say›s›, anlat›lacaklar›n geniflli¤ine ve özelliklerine ba¤l› olarak de¤iflir. En k›sa cümle tek kelimeden oluflan cümledir. Örne¤in
“Gördüm.” bir cümledir. Ama burada neyi gördü¤üm, ne zaman gördü¤üm, nerede gördü¤üm belirtilmemektedir. Bunlar› belirtmek için cümlede yard›mc› ögelerden yararlanabiliriz. Böylece anlat›lacaklar geniflledikçe cümle de geniflleyebilir:
Gördüm.
Kitab› gördüm.
O kitab› gördüm
Bana önerdi¤in o kitab› gördüm.
Bana önerdi¤in o kitab› dün gördüm.
Bana önerdi¤in o kitab› dün okulun kitapl›¤›nda gördüm.
5. Cümle büyük harfle bafllar, cümlenin sonuna ise anlam›n gerektirdi¤i noktalama iflaretleri konur. Bu iflaretler; nokta (.), soru iflareti (?), ünlem iflareti (!), üç
nokta (...) ve iki noktad›r (:). Afla¤›daki cümleleri noktalama iflaretleri bak›m›ndan
gözden geçirelim:
Yaz›, bir türlü ölümü ortadan kald›ramayan insano¤lunun ölüme karfl› bulabildi¤i tek çaredir.
(Hasan Âli Yücel, Pazartesi Konuflmalar›)

fiair, edebiyat için çal›flan bir ç›rakt›r.
(Cahit S›tk› Taranc›, Evime ve Nihal’e Mektuplar)
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Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara ç›kar.
(Atasözü)

Öldük, ölümden bir fleyler umarak.
Bir büyük bofllukta bozuldu büyü.
Nas›l hat›rlamazs›n o türküyü,
Gök parças›, dal demeti, kufl tüyü,
Al›flt›¤›m›z bir fleydir yaflamak.
(Cahit S›tk› Taranc›)

A¤lay›n, su yükselsin!
Belki kurtulur gemi.
Anne, seccaden gelsin;
Bize dua et, e mi?
(Necip Faz›l K›sakürek)

Anan baban var m›?
- Yaln›z anam var. Babam sizlere ömür...
(Ömer Seyfettin)

Yahya Kemal, bir yaz, fevkalade sevdi¤i tarihî eserleri gezmeye ç›kar. Ancak
Rumelihisar›’n›n yokufllar›n› t›rman›rken bir mahalle bakkal›n›n kap›s› önündeki
has›r iskemleye ter içinde oturur. Dükkân›n önünde birden bire biten bu fliflman
müflteriye bakkal olanca nezaketiyle sorar: “Bir fley mi alacaks›n›z efendim?” fiair
de bakkal› ürkütmemek için daha büyük bir incelikle gülümser: “ Evet, müsaade
ederseniz biraz nefes alaca¤›m!...”
(Yahya Kemal’in Nükteleri, Yeni Türk Nesri Antolojisi)

6. Karfl›l›kl› konuflmalarda, yöneltilen sorulara cevap olarak söylenen sözler de,
ister ek fiil als›n ister almas›n, birer cümle de¤erindedir; ancak bu yap›larda yüklem, bir önceki cümle ile tamamlan›r:
Rahmetli Hüseyinzade Ali, bir gün Rusya’da, Rus lisaniyatç›lar›ndan birine
Türkçeden bahsediyormufl. Rus âlimi Türkçenin yabanc› kelimelerden mürekkep
oldu¤u için, kendi kendine yeten, müstakil bir dil olmad›¤›n› söylemifl.
Hüseyinzade, Rus âlimine sormufl:
 Söyler misiniz? Rusya’da tiyatroya ne denir?
 Tiyatro.
 Oyunculara ne denir?
 Aktör.
 Sahne tertibat›na?
 Mizansen.
 Piyesi f›s›ldayana?
 Suflör.
 Sahnenin resimlerine ve eflyas›na?
 Dekor.
 Bunlar Rusça m›?
 Hay›r.
(Peyami Safa, Sanat, Edebiyat, Tenkit)

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

Bu metinde konuflma çizgisiyle belirlenmifl kelimelerin hepsi, bir önceki sorulara ba¤l› olarak birer cümle de¤erindedir. Ancak bu cümleler eksiltili yap›dad›r.
Bu eksiltileri, sorulara ba¤l› olarak flöyle tamamlayabiliriz:
 Oyunculara ne denir?
 Aktör. (Oyunculara aktör denir.)
 Sahne tertibat›na? (Sahne tertibat›na ne denir?)
 Mizansen. (Sahne tertibat›na mizansen denir.)
 Piyesi f›s›ldayana? (Piyesi f›s›ldayana ne denir?)
 Suflör. (Piyesi f›s›ldayana suflör denir.)
 Sahnenin resimlerine ve eflyas›na? (Sahnenin resimlerine ve eflyas›na ne denir?)
 Dekor. (Sahnenin resimlerine ve eflyas›na dekor denir?)
 Bunlar Rusça m›? (Bunlar Rusça m›d›r?)
 Hay›r. (Hay›r. Bunlar Rusça de¤ildir.)

N

CÜMLEN‹N ÖGELER‹
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Cümleyi oluflturan ögeleri aç›klamak

Her anlat›m, gerçekleflti¤i ba¤lam içinde bir bütündür. Bu bütün, dil bilgisi kurallar› ve anlam iliflkisi bak›m›ndan birbirine ba¤l› ögelerden oluflur. Dillerde kelimelerin bir dizilifl s›ras› vard›r. Her kelime ve öge, kullan›l›fl de¤erini kendinden önce veya sonra gelen ögelerden al›r. Yani her ögenin de¤eri, kullan›l›fl yerine göredir. Bu bak›mdan kelimeler yan yana gelirken belli bir kurala göre s›ralan›r, ak›l ve
mant›k çerçevesi içinde düflünce ve duygular›m›z› anlatmam›z› sa¤lar.
Kelimeler bazen eklerle birlikte bir grup oluflturur:
ipek fabrikas›
kap›c› odas›
sabaha yak›n
meyvelerin kabu¤u
kara yolu
yang›na körükle gitmek vb.
Kelimeler kimi zaman da eksiz olarak yan yana gelerek gruplafl›r:
k›rk kafl›k su
bir alt›n para
bütün ülke
acele acele
asfalt yol
taze fasulye
h›s›m akraba vb.
Bu söz gruplar› “tamlayan-tamlanan, niteleyen-nitelenen” iliflkisi içinde kavramlar›, nesneleri ve hareketleri daha yak›ndan belirtir; ancak bir yarg› bildirmez.
Duygular, düflünceler anlat›lmak istendi¤i zaman kelimeler; bir düzen içerisinde,
anlam, anlat›m ve yarg› birli¤i oluflturacak biçimde bir araya getirilir. Kelimeler, dil
sistemi içinde birbirine ba¤lanarak cümleleri oluflturur ve anlat›m de¤erine kavuflur. Yani cümle, de¤iflik ifllevlerdeki parçalardan meydana gelmifl bir bütündür. ‹fl-
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Cümlenin ögeleri: Cümlenin
anlam›n› bütünleyen ve
kelime veya kelime
grubunun anlam›n›
cümledeki görevine yönelik
tamamlayan parçalard›r.

te cümleyi oluflturan bu parçalara cümlenin ögeleri denir. Bunlar yüklem, özne,
nesne, zarf tümleci ve yer tamlay›c›s› (dolayl› tümleç)d›r. Yüklem ve özne cümlenin temel ögeleri; nesne, zarf tümleci ve yer tamlay›c›s› ise tamamlay›c› ögelerdir.

N

YÜKLEM
AM AÇ

3

Cümlede yüklemi çözümlemek

Yüklem, cümlenin temel ögesidir. Öteki ögeler, yüklemin anlam›n› çeflitli yönlerden tamamlamak ve onu daha belirgin duruma getirmek üzere cümlede yer al›r.
Yani di¤er ögeler yüklem sayesinde de¤er kazan›r. Bu bak›mdan yüklem cümlenin dü¤ümlendi¤i kelime ya da kelime grubudur..

Yüklemin Özellikleri
1. Yüklem, bildirme veya tasarlama kipinde çekimli bir fiil olabilece¤i gibi ek fiille çekime girmifl bir isim veya isim de¤erinde bir kelime grubu da olabilir. Yani
yüklemine göre cümle, ya fiil cümlesidir ya da isim cümlesidir:
Bu küçük k›z, beni ›l›k bir bahar günefli gibi etkilemiflti.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Bu bir fiil cümlesidir; etkilemiflti, çekimli fiildir ve cümlenin yüklemidir.
Tatl› dil y›lan› deli¤inden ç›kar›r.
(Atasözü)

Bu cümle de fiil cümlesidir; ç›kar›r çekimli fiili cümlenin yüklemidir.
Sizin gibi bir genç k›z›n arzular›na itaat etmek bir vazifedir.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Bu cümle, bir isim cümlesidir; cümlenin yüklemi bir vazifedir, ek fiil ile çekimlenmifl s›fat tamlamas› yap›s›nda kelime grubudur.
2. ‹ster fiil olsun ister isim olsun kurall› bir cümlede yüklem, cümlenin sonunda bulunur:
Onlar, hastaneye d›flar›daki hayat›n kar›flt›rd›¤› saatlerde gelmifllerdi.
yüklem
(Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu)

Sesler, s›cak bu¤ular aras›ndan halvetlere do¤ru uzaklaflarak eriyorlar.
yüklem
(Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu)

Ben o zamanlar mallar›n istif edildi¤i imalathanenin üstündeki bölmede yatard›m.
yüklem
(Sait Faik Abas›yan›k, ‹pekli Mendil)

O gün ruhumuzdan taflan kahkaha
Hâlâ bir ok gibi kalbimi deler
yüklem
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

Komflu k›z› almak, kalayl› kaptan su içmek gibidir.
yüklem
Komflu hakk› Tanr› hakk›d›r.
yüklem

(Atasözü)

(Atasözü)

3. Konuflma dilinde, atasözlerinde ve fliirlerde yüklemin yeri de¤iflebilir. Ama
yine de bu cümleler, düflünce zincirinde kurall› cümle gibi alg›lan›r:
Ne kadar süslüsünüz bugün?
yüklem
Baflka kimse yok mu burada?
yüklem
- Ne diye düfltün bu cehennemin buca¤›na sen?
yüklem
(Refik Halit Karay, Gurbet Hikâyeleri)

Sabreyle ifline, hay›r gelsin bafl›na.
yüklem
yüklem
(Atasözü)

Mustafa Kemal’in ka¤n›s› derdi, ka¤n›s›na,
Mermi tafl›rd› öteye, da¤ tafl aflard›.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Nam salm›flt› asker içinde
Bu kez herkesten evvel alm›flt› yükünü,
Do¤rulmufltu yola, önceden önceden.
(Faz›l Hüsnü Da¤larca)

Bu fliirdeki dizelerin ço¤unda da yüklem, cümlelerin sonunda yer almamaktad›r. fiiirdeki cümleleri teker teker ele al›p ögelerini gösterelim:
Mustafa Kemal’in ka¤n›s› derdi, ka¤n›s›na.
derdi
: Yüklem
(o)
: Gizli özne
Mustafa Kemal’in ka¤n›s›: Nesne
ka¤n›s›na : Yer tamlay›c›s›
Mustafa Kemal’in ka¤n›s›, belirtili isim tamlamas› yap›s›nda bir kelime grubudur. Mustafa Kemal’in k›sm› tamlayan, ka¤n›s› ise tamlanan k›sm›d›r. Ayr›ca Mustafa Kemal, birleflik isim grubudur.
Mermi tafl›rd› öteye.
tafl›rd›
(o)
mermi
öteye

:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Nesne
Yer tamlay›c›s›
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Da¤ tafl aflard›.
aflard›
(o)
da¤ tafl

: Yüklem
: Gizli özne
: Nesne

Da¤ tafl, yak›n anlaml› kelimelerle kurulmufl tekrar grubudur (ikileme). Cümlede belirtisiz nesne iflleviyle kullan›lmaktad›r.
Çabuk giderdi.
giderdi
(o)
çabuk

: Yüklem
: Gizli özne
: Zarf tümleci

Çok götürürdü Elifçik.
götürürdü
Elifçik
çok

: Yüklem
: Özne
: Zarf tümleci

Nam salm›flt› asker içinde.
nam salm›flt› : Yüklem
(o)
: Gizli özne
asker içinde : Yer tamlay›c›s›
Nam salm›flt›, cümlenin yüklemi olup bir isim ve bir fiilden meydana gelen, deyimleflmifl bir birleflik fiil grubudur.
Asker içi(nde), belirtisiz isim tamlamas› yap›s›nda bir kelime grubudur; cümlede yer tamlay›c›s› iflleviyle kullan›lm›flt›r.
Bu kez herkesten evvel alm›flt› yükünü.
alm›flt›
(o)
yükünü
herkesten evvel
bu kez

:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Nesne
Zarf tümleci
Zarf tümleci

Bu kez, s›fat tamlamas›d›r; cümlede zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›flt›r.
Herkesten evvel, edat grubudur; cümlede zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›flt›r.
Do¤rulmufltu yola, önceden önceden.
do¤rulmufltu : Yüklem
(o)
: Gizli özne
yola
: Yer tamlay›c›s›
önceden önceden: Zarf tümleci
Önceden önceden, ayn› kelimenin tekrar›yla oluflturulmufl ikileme grubudur;
cümlede zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›flt›r.

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

4. Bir söz dizisinde özne, nesne, zarf tümleci ve yer tamlay›c›s› birden çok olabildi¤i hâlde yüklem tektir. Söz dizisinde ne kadar yüklem varsa o kadar cümle var
demektir. Yani bir metindeki cümle say›s›, o metindeki yüklem say›s› kadard›r:
Halas›n›n yan›ndaki kad›nlar da sar›ld›lar, öptüler, söylefltiler, gülüfltüler.
yüklem yüklem yüklem yüklem
(Refik Halit Karay, Gurbet Hikâyeleri)

5. Baz› cümlelerde yüklem, bir anlat›m biçimi olarak söylenmeyebilir. Böyle
cümlelerde yarg› ifadesi, söz veya metin bütünlü¤ü içinde dinleyen veya okuyan
taraf›ndan tamamlan›r. Eksiltili cümle diye nitelendirilen bu tür cümleler, ço¤u kez
bitmifl bir cümleden sonra bu cümledeki bir ögeyi aç›klamak, tamamlamak için
kullan›l›r. Eksiltili cümleler; atasözü ve deyimlerde, günlük konuflmalarda, sorulucevapl› anlat›mlarda, özellikle de fliir dilinde ve duygusal ifadelerde estetik bir söyleyifl olarak s›kça kullan›lmaktad›r:
Hava durgundu; ne dalga f›s›lt›s›, ne yaprak h›fl›rt›s›...
(Refik Halit Karay, Güzel Hikâyeler)

Her istasyonda inen, binen, gidip gelen, a¤layan s›zlayan halk›n aras›nda insan eski yolculu¤un manas›n› yapan hana, kervana yaklaflm›fl oluyor. Hanlar,
kervansaraylar... ‹flte eski yolculuklar›n sihrini yapan fleyler... Bir kervana kat›lmak, bir handa gecelemek...
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Her pencerede k›rm›z› toprak saks›lar ve kararm›fl gaz sand›klar›...
(Halide Edip Ad›var, Sinekli Bakkal)

‹nsanlar konufla konufla, hayvanlar koklafla koklafla...
Az veren candan, çok veren maldan...
(Atasözü)

Bu atasözlerinde yüklemler söylenmemifltir. Birinci atasözünde cümlenin sonuna “anlafl›r” çekimli fiili getirilerek cümle eksiltili anlat›mdan kurtar›labilir. O zaman “anlafl›r” yüklemi, s›ral› cümle biçiminde söylenmifl olan bu atasözünün hem
ilk k›sm›n›n hem de ikinci k›sm›n›n ortak yüklemi olur.
‹kinci atasözü de aynen birinci atasözü yap›s›nda söylenmifl bir atasözüdür. Bu
s›ral› cümle de “verir” yüklemiyle tamamlanabilir.
Her tarafta yükseklik, her tarafta ›ss›zl›k
Yaln›z arabac›n›n duda¤›nda bir ›sl›k!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu dizelerde de estetik bir anlat›m ve fliirsel bir söyleyifl biçimi olarak yüklem
belirtilmemifl, cümlelerin tamamlanmas› okuyucuya b›rak›lm›flt›r. Bu dizelerin her
birinin sonuna, ek fiil ile çekimlenmifl “vard›r” ismi yüklem olarak getirilip cümleler eksiltili yap›dan kurtar›labilir; ama o zaman dizelerin fliirsel özelli¤i kaybolur.
Afla¤›daki fliiri bafltan sona kadar eksiltili cümleler içeren özgün bir söyleyifl
olarak de¤erlendirebiliriz. Bu fliirde de eksiltili cümlelere yüklem ekleyerek bunlar› normal yap›l› cümleler hâline getirebiliriz.

11

12

Türkçe Cümle Bilgisi-II

BEfi‹KTEN MEZARA KADAR...
Seni istikbâl için önce gelmek cihâna,
Ve baflkas›ndan almak sonra gelifl müjdeni.
Bir nefes dinlenmeden y›llarca koflmak sana,
Aramak her tarafta... bulmamak aslaa seni.
Suda, rüzgârda, kuflta senin sedan› duyup
Seni beyaz çiçekli dallar içinde sanmak.
Vuslat›n rü’yâs›n› görmek üzre uyuyup
Hasretin azâb›na ermek için uyanmak.
Baflka bir flekle koymak her gün güzel yüzünü,
Boyamak gözlerini bir siyah, bir mâviye.
Tek seni hayâl için süzerek batan günü,
Gece mehtaba dalmak, sen de dalm›fls›n diye.
Seni anlatmak üzere yaz›p her gün bir gazel
Geçirmek ömrü yaln›z sana dâir eserle.
Saçlar›n› çözerek hülya dizinde, tel tel,
Bugün güllerle örmek, yar›n menekflelerle...
Tesadüf ümidinin bitti¤i müthifl anda
Duda¤a kanla çizmek yeniden tebessümü;
Seni istikbal için art›k öbür cihanda,
Dosta el sallar gibi, davet etmek ölümü.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

6. Fiil cümlelerinde yüklem, ya tek kelimeden oluflan çekimli bir fiil ya da birleflik fiildir. Bu fiil de ya bildirme kiplerinden ya da tasarlama kiplerinden birinde olur:
Seni düflündükçe
Gül dikiyorum elimin de¤di¤i yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum da¤lar›.
(‹lhan Berk)

fiiirin dizelerine bir bakal›m ve yüklemlerin nas›l birer yüklem oldu¤unu inceleyelim:
Seni düflündükçe
Gül dikiyorum elimin de¤di¤i yere.
dikiyorum
(ben)
gül
elimin de¤di¤i yere
seni düflündükçe

:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Belirtisiz nesne
Yer tamlay›c›s›
Zarf tümleci

Dikiyorum yüklemi, tek sözden oluflmufl çekimli bir fiildir; bildirme kipindedir.
Elimin de¤di¤i yer, s›fat tamlamas›d›r; elimin de¤di¤i s›fat, yer kelimesi de isim k›sm›d›r. S›fat tamlamas›, cümlede yer tamlay›c›s› olarak kullan›lm›flt›r.
Seni düflündükçe, zarf-fiil grubudur; seni grubun nesnesi, düflündükçe ise gru-

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

bun zarf-fiil k›sm›d›r. ‹sim-fiil, s›fat-fiil ve zarf-fiiller birer fiilimsi olduklar›ndan
cümle çözümlemelerinde yüklem gibi ifllev görür; ancak grubu oluflturan ögeler
bir bütün olarak de¤erlendirilir. O bak›mdan seni düflündükçe zarf-fiil grubu, cümlede zarf tümleci olarak kullan›lm›flt›r.
Atlara su veriyorum.
veriyorum
(ben)
su
atlara

:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Belirtisiz nesne
Yer tamlay›c›s›

Bu cümlede de yüklem tek kelimeden oluflan çekimli bir fiildir ve bildirme kipindedir.
Daha bir seviyorum da¤lar›.
seviyorum
(ben)
daha bir
da¤lar›

:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Zarf tümleci
Nesne

Senelerce sana hasret tafl›yan
Bir gönülle kollar›na at›lsam
Ben de, bir gün, kuca¤›nda yaflayan
Bahtiyarlar aras›na kat›lsam.
(Orhan Seyfi Orhon)

Senelerce sana hasret tafl›yan
Bir gönülle kollar›na at›lsam.
Cümlenin ögeleri:
at›lsam
: Yüklem
(ben)
: Gizli özne
kollar›na
: Yer tamlay›c›s›
senelerce sana hasret tafl›yan bir gönülle: Zarf tümleci
Cümlenin yüklemi “at›lsam” fiilidir. Bu fiil, tasarlama kiplerinden olan dilek
flart kipindedir.
Cümledeki kelime gruplar›:
Senelerce sana hasret tafl›yan bir gönül ile edat grubudur. Edat grubu, bir isim
ögesi ile bir çekim edat›ndan oluflan kelime grubudur. Grupta isim ögesi baflta, çekim edat› sonda bulunur. Gruptaki isim ögesi, tek bir kelime olabilece¤i gibi isim
yerine geçen bir kelime grubu veya cümle de olabilir. Edat›n isimle birleflmesi ekli veya eksiz olabilir. Edat gruplar› cümlede ya s›fat ya da zarf olarak ifllev görür.
Burada ile edatt›r; ancak cümlede ekleflerek -le biçimine girmifltir. Senelerce sana hasret tafl›yan bir gönül ise edata ba¤l› ögedir. Bu da bir s›fat tamlamas›d›r. Senelerce sana hasret tafl›yan s›fat, bir gönül de isim k›sm›d›r. S›fat olan senelerce sana hasret tafl›yan grubu da bir s›fat-fiil grubudur. Tafl›yan s›fat-fiil grubunun yüklemi, hasretz nesnesi, sana yer tamlay›c›s›, senelerce de zarf›d›r. Bir / gönül de ayr›ca bir s›fat tamlamas›d›r. Bir s›fat, gönül de isimdir.
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Ben de, bir gün, kuca¤›nda yaflayan
Bahtiyarlar aras›na kat›lsam.
Cümlenin ögeleri:
kat›lsam
: Yüklem
ben de
: Özne
bir gün
: Zarf tümleci
kuca¤›nda yaflayan bahtiyarlar aras›na: Yer tamlay›c›s›
Cümlenin yüklemi kat›lsam fiilidir. Bu da tasarlama kiplerinden olan dilek flart
kipindedir. Bir dile¤i, bir iste¤i ifade etmektedir.
Cümledeki kelime gruplar›:
kuca¤›nda yaflayan bahtiyarlar aras›: Belirtisiz isim tamlamas›
kuca¤›nda yaflayan bahtiyarlar
: S›fat tamlamas›
kuca¤›nda yaflayan
: S›fat-fiil grubu
bir gün
: S›fat tamlamas›
Dil, her gün konuflulmak suretiyle ifllenir. Konuflan, d›fl âlemde bulunan bir varl›¤› veya duygu ve düflüncesini anlamak için, bildi¤i kelime ve deyimlere baflvurur.
(Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil)

Dil, her gün konuflulmak suretiyle ifllenir.
Cümlenin ögeleri:
ifllenir
:
dil
:
her gün
:
konuflulmak suretiyle :

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci

Cümledeki kelime gruplar›:
her gün konuflulmak suretiyle
her gün
her gün konuflulmak sureti
her gün konuflulmak

: Edat grubu
: S›fat tamlamas›
: Belirtisiz isim tamlamas›
: ‹sim-fiil grubu

Konuflan, d›fl âlemde bulunan bir varl›¤› veya duygu ve düflüncesini anlamak
için, bildi¤i kelime ve deyimlere baflvurur.
Cümlenin ögeleri:
baflvurur
: Yüklem
konuflan
: Özne
bildi¤i kelime ve deyimlere
: Yer tamlay›c›s›
d›fl âlemde bulunan bir varl›¤› veya duygu ve düflüncesini anlamak için: Zarf
tümleci
Cümledeki kelime gruplar›:
d›fl âlemde bulunan bir varl›¤› veya duygu ve düflüncesini anlamak için: Edat grubu
d›fl âlemde bulunan bir varl›¤› veya duygu ve düflüncesini anlamak: ‹sim-fiil grubu

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

d›fl âlemde bulunan bir varl›¤› veya duygu ve düflüncesini: Ba¤lama grubu
d›fl âlemde bulunan bir varl›k : S›fat tamlamas›
d›fl âlemde bulunan

: S›fat-fiil grubu

d›fl âlem

: S›fat tamlamas›

bir varl›k

: S›fat tamlamas›

duygu ve düflünce

: Ba¤lama grubu

bildi¤i kelime ve deyimler

: S›fat tamlamas›

kelime ve deyimler

: Ba¤lama grubu

Kan tükürsün ad›n› candan anan dudaklar,
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Kan tükürsün ad›n› candan anan dudaklar,
Cümlenin ögeleri:
kan tükürsün
: Yüklem
ad›n› candan anan dudaklar: Özne
Kan tükürsün, cümlenin yüklemidir; tasarlama kiplerinden emir kipindedir.
Kan tükür - isim + yard›mc› fiil kuruluflunda birleflik fiildir.
Ad›n› candan anan dudaklar öznedir. Özne olan bu grup, bir s›fat tamlamas›d›r; ad›n› candan anan tamlaman›n s›fat›, dudaklar ise ismidir. S›fat olarak kullan›lan ad›n› candan anan söz dizisi de bir s›fat-fiil grubudur; anan grubun yüklemi, candan zarf›, ad›n› da s›fat-fiilin nesnesidir.
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun!
Cümlenin ögeleri:
kör olsun
Sana benim gözümle bakan gözler

:Yüklem
: Özne

Bu cümlede de yüklem, kör ol- biçiminde isim + yard›mc› fiil kuruluflunda birleflik fiildir. Özne ise bir s›fat tamlamas›d›r.
O zaman kalbimi bir gizli günâh etti esîr
Sard› etraf›m› gökten boflalan bir zincir.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Cümlenin ögeleri
O zaman kalbimi bir gizli günâh etti esîr
Zarf t.
nesne
özne
yüklem
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Sard› etraf›m› gökten boflalan bir zincir.
yüklem nesne
özne
Bakakal›r›m giden geminin ard›ndan
(Orhan Veli Kan›k)

Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer,
Ay geçmiyor ki alm›yay›m gaml› bir haber
(Yahya Kemal Beyatl›)

Uzan›verse gövdem tafllara boydan boya,
Alsa bu so¤uk tafllar aln›mdaki atefli.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Bu temizlik hasretinin s›rr›n› flimdi bir yaz›hanenin gözünde bulabiliriz.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Kirpi¤ine sürme çek,
K›na yak parma¤›na.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

7. ‹sim cümlelerinde yüklem, ek fiil alm›fl bir isimdir. Yüklemi isim olan cümlelerde; her türlü isim, isim soylu kelime ve kelime grubu yüklem olabilir:
Sab›r ac›d›r, meyvesi tatl›d›r.
yüklem
yüklem
Komflu hakk› Tanr› hakk›d›r.
yüklem
Ak akçe, kara gün içindir.
yüklem
(Atasözü)

Bu cümleler birer atasözüdür. Birinci atasözü s›ral› cümledir ve iki yüklem vard›r. Bu cümlede yüklem olan kelimeler (ac›d›r, tatl›d›r) birer isimdir. Öteki atasözlerinde ise yüklemler birer kelime grubudur. ‹kinci atasözünün yüklemi Tanr› hakk› belirtisiz isim tamlamas›d›r. Üçüncü atasözünün yüklemi kara gün için ise bir
edat grubudur.
Yârin duda¤›ndan getirilmifl
Bir katre alevdir bu karanfil
(Ahmet Haflim)

Bu dizeleri, “Bu karanfil yârin duda¤›ndan getirilmifl bir katre alevdir.” biçiminde kurall› yap›ya dönüfltürdü¤ümüz zaman yârin duda¤›ndan getirilmifl bir
katre alevdir biçimindeki s›fat tamlamas›n›n yüklem oldu¤unu görürüz.

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

‹nsana sadâkat yarafl›r görse de ikrâh
Yard›mc›s›d›r do¤rular›n Hazret-i Allah.
(Ziya Pafla)

Beytin ikinci dizesi bir isim cümlesidir. Cümlenin yüklemi de do¤rular›n yard›mc›s› biçimindeki belirtili isim tamlamas›d›r; ancak fliirde tamlayan ile tamlanan
yer de¤ifltirmifl durumdad›r.
Aln›nda halka halkad›r âflüfte gülü,
Gö¤sünde yosma G›rnata’n›n en güzel gülü...
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu beytin ilk dizesi bir cümledir; halka halkad›r da cümlenin yüklemidir. Burada yüklem, ayn› kelimenin tekrar› ile yap›lan bir ikileme grubudur. ‹kinci dize
ise eksiltili bir cümledir.
Eylül sonunda rûhunu teslîm eden heves,
Can bulmak üzredir yeni bafltan bahâr ile
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu iki dize bir cümleden oluflmaktad›r: “Eylül sonunda rûhunu teslîm eden heves, yeni bafltan bahâr ile can bulmak üzeredir”. Yeni bafltan bahâr ile can bulmak
üzeredir k›sm›; yani ikinci dize, cümlenin yüklemidir. Bu da bir edat grubudur.
Gö¤sünü gökyüzüne açm›fl gibiydi k›y›,
Ay sudan ç›km›fl gibi tertemiz, bembeyazd›.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Cinci Hoca saray›n en nüfuzlu ricâlindendi. Valide Sultan’›n füsunkâr hediyelerini derâgûfl edebilmesi için Sultan ‹brahim’e kuvvet veren, padiflah›n asab›n›
tütsüler ve büyülerle düzelten Cinci Hoca’yd›.
(Ahmet Refik, Kad›nlar Saltanat›)

Dilsiz karanl›klarda beliren uykusuzluk
‹çimden d›flar›ya akseden bir yang›nd›r
Bana yaln›zl›¤›m› sezdiren uykusuzluk
Koynumda bofllu¤unu duydu¤um bir kad›nd›r
(Cahit S›tk› Taranc›)

Ey sevgi anlad›m bu uzaktan sada ile,
Ömrün yegâne lezzetidir hât›ran bile
(Yahya Kemal Beyatl›)

8. Baz› cümlelerde anlam› kuvvetlendirmek için yüklem tekrar edilir; bazen de
yüklem olan kelime veya kelime grubundan sonra “da” ba¤lac›, “m›” soru eki , “ki”
flüphe edat› yer al›r. Cümle çözümlemelerinde kuvvetlendirme, flüphe, tereddüt iflleviyle yüklemin yan›nda yer alan bu yap›lar, yüklem ile birlikte de¤erlendirilir:
Yeryüzündeki bütün y›ld›zlar›
Ufka ça¤›r›yor, ça¤›r›yorlar
(Ahmet Kutsi Tecer)
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Her fley yeknesak ve her fley bofl, bombofl.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Her birimiz, etraf›m›z› çeviren say›s›z varl›klar aras›nda yaln›z, yapayaln›z›z Keziban.
(Nurullah Ataç)

Ay sudan ç›km›fl gibi tertemiz, bembeyazd›.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bir gün deniz ölgündü. Bir oltayla bal›kta,
Kufllar gibi yaln›z, yapayaln›zd›m aç›kta.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Âlemin küfre göre hem bafl› hem sonu hiç
‹ki hiç aras›nda varl›k olur mu ki hiç?
(Necip Faz›l K›sakürek)

Beyhûdedir, her uzvuna bir halka bulsa da;
Bofltur köpüklü a¤z›na gemler vurulsa da...
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

9. S›ral› cümlelerde yüklem ortak olabilir. Ortak olan yüklem veya yüklemi gerçeklefltiren kifli ve bildirme ekleri, tekrardan kaç›nmak için son cümlede yer al›r:
Bir kelime tarihî metinlerden, öbürü herhangi bir halk a¤z›ndan; bir ek filan
lehçeden, öteki ek baflka lehçeden al›nmamal›d›r.
(Faruk Kadri Timurtafl)

Bu s›ral› cümlede dört cümle vard›r; ama bunlar›n yüklemleri ortakt›r. Örne¤in
bu ortak yüklemi cümledeki yerlerine yerlefltirdi¤imiz zaman cümle flu flekilde
olur: Bir kelime tarihî metinlerden (al›nmamal›d›r), öbürü herhangi bir halk a¤z›ndan (al›nmamal›d›r); bir ek filan lehçeden (al›nmamal›d›r), öteki ek baflka lehçeden al›nmamal›d›r.
Bu flekilde yüklemi s›k s›k tekrar etmek, bazen dile bir a¤›rl›k verir. Oysa dil,
kolay söyleyifli tercih eder. Bu bak›mdan okuyuflta ve söyleyiflte tekrardan kaç›nmak ve metnin ak›c›l›¤›n› sa¤lamak için ortak yüklem, her cümlenin sonunda ayr›
ayr› söylenmeyebilir.
Toprak kokusu ci¤erlerime, toprak kokusu ruhuma doluyor.
(fiükûfe Nihal Baflar)

Duvar› nem, insan› gam y›kar.
A¤ac› kurt, insan› dert yer.
(Atasözü)

Bu atasözlerinde de cümlelerin yüklemleri ortakt›r. Bu cümlelerde de yüklemi
gerekli yerlerine yerlefltirebiliriz:
Duvar› nem (y›kar), insan› gam y›kar.
nesne özne yüklem nesne özne yüklem
A¤ac› kurt (yer), insan› dert yer.

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeflil, tarla sar› olsun;
Kufllar›n çiçeklerin diyar› olsun.
(Cahit S›tk› Taranc›)

Dev yap›l›, palab›y›k bir zabit, Manast›rl› komflumu yerden yere sürüyor, çizmeleriyle çi¤niyordu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Fikrinde muannit, muhabbette muannit, muharebede muannitsin.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu)

Ekseri baflkalar› için yaflar; baflkalar› için çal›fl›r; baflkalar› u¤runa ölürsün.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu)

Bulgaristan’da ölüyor, Yunanistan’da ölüyor, Acemistan’da ölüyor, S›rbistan’da ölüyor, yaln›z yurdunda, köyünde ölemiyorsun.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

Köyleri, yollar›, da¤› tafl›
Is›t›yor, avutuyordum.
(Ceyhun Atuf Kansu)

Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sar› gül vard›r.
(R›za Tevfik Bölükbafl›)

Kükremifl sel gibiyim bendimi çi¤ner, aflar›m.
(Mehmet Akif Ersoy)

10. ‹simlerle veya s›fat-fiillerle birlikte birleflik fiil oluflturan “ol-” yard›mc› fiili,
çeflitli anlam ilgisiyle bazen tam fiil olarak da kullan›lmaktad›r. O zaman tek bafl›na yüklem olarak de¤erlendirilir:
Belki de art›k birbirini göremeyecek olan bu iki insan›n bu ayr›l›k dakikas›nda
birbirlerine söyleyecek bir fleyleri olurdu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Bu cümlede ol- fiili; göremeyecek olan kullan›l›fl›nda yard›mc› fiil, olurdu kullan›l›fl›nda ise “bulunurdu” anlam›yla tam fiil olarak kullan›lm›flt›r.
Zindan kesilir sultan› olmazsa saraylar
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Sak›n bir söz söyleme... Yüzüme bakma sak›n!
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

O¤uz ç›nar›n›n gün bat›s›na,
Uzanan, en görklü dal› oldular...
(Niyazi Y›ld›r›m Gençosmano¤lu)

Kimi gün f›rt›na, kas›rga, boran...
Kimi gün de seher yeli oldular.
(Niyazi Y›ld›r›m Gençosmano¤lu)
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹ N T E S‹ZDE
RNET
SIRA

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

1

Afla¤›daki dizelerin
yüklemlerini bulunuz.
SIRA S‹ZDE
Y›llar var... ben onu hiç unutmad›m,
fi Ü N E L ‹ M
O beni sorarD Üm›,
hat›rlar m› ki?
Büsbütün silinip gitti mi ad›m,
S O bu
R Ukadar m› ki?..
Gönlünün vefas›
Döktü¤ü yafllar› kurutmufl mudur?
D ‹ Kavutmufl
KAT
Kendini aldat›p
mudur?
Va’dini tutmufl mu, unutmufl mudur?
fiimdi baflkas›na
SIRA meyli
S‹ZDE var m› ki?

N N
N

ÖZNE
AM AÇ

4

(Orhan Seyfi Orhon)
AMAÇLARIMIZ

Cümlede
çözümlemek
K ‹ T A özneyi
P

Özne, cümlenin yüklemden sonra gelen en önemli ögesidir. Fiile öteki ögelerden
daha yak›n
T E olan
L E V ‹ Zözne,
Y O N ayn› zamanda cümlenin fiilden ayr›lmayan bir unsurudur.
Bu bak›mdan bazen ayr› bir kelime hâlinde olmay›p fiilin içinde flah›s hâlinde ifade olunur. Özne; yüklemin bildirdi¤i anlam› tamamlayan, cümlede bildirilen hükmün meydana gelmesini sa¤layan ögedir. Özne yaln›z etken çat›l› fiillerin yüklem
‹ N T E RS‹ZDE
NET
SIRA
oldu¤u cümleler
ile isim cümlelerinde bulunur. Özne, bir kifli veya nesne olabilece¤i gibi soyut bir kavram da olabilir.
Öznenin
en önemli niteli¤i, yal›n hâlde bulunmas›d›r. ‹sim hâl eklerini almaz;
D Ü fi Ü N E L ‹ M
ancak iyelik ve çokluk eklerini alabilir.
Cümle içinde özneyi bulmak için yükleme kim ve ne sorular›ndan biri sorulur.
O R U
Bu sorulara Scevap
olan kelime veya kelime grubu öznedir.
Özne, her zaman
yal›n hâlinde bulunur; isim hâl eklerini almaz.
D ‹ K Kismin
AT

ÖzneninSIRA
Özellikleri
S‹ZDE

N N

1. Özne; fiil cümlelerinde yüklemin bildirdi¤i ifli hareketi, oluflu, durumu yapan
veya yüklemdeki oluflun etkisinde kalan ögedir. Etken çat›l› fiillerle kurulan cümlelerde özne
yapan’›, olma ifadesi tafl›yan fiil cümlelerinde ise olan’› temsil eder:
AMAÇLARIMIZ
Mehmet Ali, bavullar›m› s›ra s›ra duvar dibine koydu ve sonra d›flar›ya ç›kt›.

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

K ‹ T A P

(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Bu cümlede özne (Mehmet Ali) koyma ve ç›kma eylemini gerçeklefltiren kiflidir. Yani burada özne, eylemin bildirdi¤i yapmay› gerçeklefltiren öznedir.
TELEV‹ZYON

Sicilya k›zlar› üryan omuzlar›nda sebû;
Al›nlar›nda da çepçevre gülden efserler,
Yayar bu mahfile âsâb› gevfleten bir bû.
‹NTERNET

(Yahya Kemal Beyatl›)

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

Bu fliirde yayar cümlenin yüklemi, Sicilya k›zlar› ise öznedir. Burada da özne,
yüklemin bildirdi¤i ifli yapand›r; yani yayma ifllemini gerçeklefltiren kiflidir.
Büyük babam esrarl› fleyleri çok severdi.
(Peyami Safa, fiimflek)

Bu cümlede severdi yüklemdir; sev- etken bir fiildir, fiilin gösterdi¤i ifli özne, yani büyük babam do¤rudan yapan kiflidir.
Öldük ölümden bir fleyler umarak.
Bir büyük bofllukta bozuldu büyü.
(Cahit S›tk› Taranc›)

Birinci dizedeki öldük fiili, cümlenin yüklemidir. Öznesi biz zamiridir; bunu öldü-k fiilindeki -k kifli ekinden anl›yoruz. Öl- olufl bildiren bir fiildir, bu oluflun etkisinde kalan ise biziz. Burada özne, yapan de¤il oland›r.
Bütün dünyaya küskündüm, dün akflam pek bunalm›flt›m;
Nihayet, bir zaman k›rlarda gezmifl, köyde kalm›flt›m.
fiehirden kaçmak isterken sular zaten kararm›flt›.
(Mehmet Akif Ersoy)

“fiehirden kaçmak isterken sular zaten kararm›flt›.” cümlesinde kararm›flt›
yüklemdir. Yüklem olan karar- fiili olufl ifade eden bir fiildir. Cümlenin öznesi
olan sular ise bu oluflun etkisinde kalan, yani olan bir öznedir.
Gözlerin kararan yollarda üzgün
Ve bir zambak kadar beyazd›r yüzün;
Süzülüp akasya dallar›nda gün
Erir damla damla ayaklar›nda.
(Ahmet Muhip D›ranas)

Süzülüp akasya dallar›nda gün
Erir damla damla ayaklar›nda.
Bu dizelerde erir yüklemdir; eri- olufl bildirdi¤inden cümlenin öznesi olan gün,
olan bir öznedir. Cümlede özne, hem zarf-fiilin hem de temel cümlenin ortak öznesidir. Akasya dallar›nda süzülen ve ayaklar›nda damla damla eriyen gündür.
2. Edilgen yap›l› fiillerle kurulan cümlelerde ise özne, oluflun etkisinde kalan;
yani edilgen bir öznedir. Geçiflli etken fiiller, edilgen çat›ya dönüfltürülünce geçiflsiz olur. Geçiflsiz fiiller ise nesne almaz. O bak›mdan geçiflli iken edilgen çat›ya sokulan fiillerle kurulan cümlelerde nesne bulunmaz. Böyle cümlelerde cümlenin
as›l nesnesi olan öge, özne görünüflündedir; ama bu özne cümlenin as›l öznesi de¤il fleklî öznesidir. Bu özneye “sözde özne” denir. Sözde özne, cümlede ifli yapan
öge de¤il yap›lan iflten etkilenen ögedir.
Hasat mevsiminden sonra haftalarca her nevi hububat ayn› yalakta y›kan›p
ay›klan›r.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Bu cümlede özne (her nevi hububat) y›kan›p ay›klanmaya konu olan; yani
yapmaya u¤rayan, yap›lan iflten etkilenen edilgen bir öznedir.
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Dil, her gün konuflulmak suretiyle ifllenir.
(Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil)

Burada da ifllen- fiili edilgen yap›da oldu¤undan özne olan dil, ifllen- eylemine
konu olan bir öznedir.
Yukar›daki cümlelerin yüklemlerini edilgen yap›dan ç›kar›nca cümlelerde özne
görünüflünde olan kelimelerin nesne konumuna geçtiklerini görürüz:
(Köylüler) hasat mevsiminden sonra her nevi hububat› ayn› yalakta y›kay›p ay›klarlar.
özne
zarf tümleci
nesne
yer taml.
yüklem
(‹nsanlar) dili, her gün konuflmak suretiyle ifllerler.
özne
nesne
zarf tümleci
yüklem
3. ‹sim cümlelerinde özne; bir durum, bir olufl içinde bulunan› temsil eder; yani yarg›n›n belirtti¤i ögedir:
Ana, ‹ffet Han›m, bir müderris k›z›d›r.
(Memduh fievket Esendal, Kar›s›n›n Kocas›)

Bu cümlede bir müderris k›z›d›r yüklemdir. Yüklem, ana, ‹ffet Han›m’›n bir
müderris k›z› oldu¤unu belirtti¤inden ana, ‹ffet Han›m cümlenin öznesidir.
Bu zavall› kad›n, mektebin eski hocas›ym›fl.
özne
yüklem

(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Doktorcu¤um saf ve temiz bir adamd›.
özne
yüklem

(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Karadutum, çatalkaram, çingenem
Daha nem olacakt›n bir tanem
Gülen ayvam, a¤layan nar›ms›n
Kad›n›m, k›sra¤›m, kar›ms›m
(Bedri Rahmi Eyübo¤lu)

Bu dizelerde gülen ayvam, a¤layan nar›ms›n yüklemdir. Özne (sen) flah›s zamiridir; bunu nar›ms›n yüklemindeki -s›n bildirme ekinden anl›yoruz. Ayr›ca bu
bir s›ral› cümle oldu¤undan -s›n bildirme eki, s›ralanan cümlelerin en sonuncusunda yer alm›flt›r. Son dizedeki her kelime, yüklem olup bir cümle de¤erindedir. Bu
da bir s›ral› cümledir. Bu cümlelerin de öznesi sen zamiridir. Bu dizeleri düz cümleler hâline getirirsek flöyle olur:
(Sen benim) gülen ayvam(s›n), (sen benim) a¤layan nar›ms›n.
(Sen benim) kad›n›m(s›n), (sen benim) k›sra¤›m(s›n), (sen benim) kar›ms›n.
4. Yüklemi meçhul fiil olan cümlelerde özne bulunmaz. Meçhul fiiller, geçiflsiz fiillerin edilgen çat›ya sokulmas›yla oluflan fiillerdir. Geçiflsiz fiil kök ve gövdelerine “n-” veya “-l-” edilgenlik eki getirilirse öznesi belli olmayan fiiller türetilir. Meçhul fiiller; özne istemeyen, eylemin gösterdi¤i hareketi kimin yapt›¤› belli olmayan fiillerdir: dur-u-l-, gül-ü-n-, kalk-›-l- gibi. Bu fiillerin yaln›z üçüncü flah›slar› kullan›l›r:
Nihayet bayram yerine var›ld›.
(Reflat Nuri Güntekin, Gams›z›n Ölümü)

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

Var- fiili geçiflsiz bir fiildir, -l- ekiyle edilgen çat›ya sokulunca öznesi düflmüfltür; yani bu cümlede özne yoktur.
Çok saatler geçince hicranda,
Düflülür bir hayale, zevk al›n›r.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu cümlede de düflülür yüklemi geçiflsiz edilgen bir fiil oldu¤undan cümlenin
öznesi belli de¤ildir.
Aç›lan yolcular›n hepsi hissetmiflti ki
Bu gün de eriflilmez o diyara yar›n da
(Ali Mümtaz Arolat)

Bu örnekte de eriflilmez yüklemi geçiflsiz edilgen bir fiil oldu¤u için cümlenin
öznesi belli de¤ildir.
5. Yüklemi gereklilik kipinin teklik 3. flahs› olan baz› cümleler de özne almaz:
Gül tenli, kor dudakl›, kömür gözlü, sürmeli...
fieytan diyor ki sarmal›, yüz kere öpmeli...
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu cümledeki sarmal› ve öpmeli yüklemleri, gereklilik kipinin teklik 3. flahs›nda olduklar›ndan cümlelerin öznesi belli de¤ildir.
6. Özne, cümlede bir kelime veya kelime grubu olarak yer al›r:
Betül tezini haz›rlad›.
Hatice Han›m, her gece, ona üç kandil yakarm›fl.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Bu cümlede özne olan Hatice Han›m, bir unvan grubudur.
Günler k›sald›. Kanl›ca’n›n ihtiyarlar›
Bir bir hat›rlamakta geçen sonbaharlar›.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu dizelerde iki cümle vard›r: Günler k›sald›, birinci cümledir; günler bu cümlenin öznesidir. Kanl›ca’n›n ihtiyarlar› bir bir hat›rlamakta geçen sonbaharlar›
ise ikinci cümledir. Bu cümlenin öznesi olan Kanl›ca’n›n ihtiyarlar› ise belirtili
isim tamlamas›d›r.
Zafer ve e¤lence bu sarayda hayat›n en belirgin ak›fl›na yatakl›k ediyordu.
(‹skender Pala, Babil’de Ölüm ‹stanbul’da Aflk)

Bu cümlenin öznesi olan zafer ve e¤lence ise bir ba¤lama grubudur.
Biz flimdi baflka bir yeni âhenge ba¤l›y›z:
Âfl›k saziyle geldi erenler bu meclise.
(Halit Fahri Ozansoy)

Bu dizelerde iki cümle vard›r: Biz flimdi baflka bir yeni âhenge ba¤l›y›z, birinci
cümledir. Burada cümlenin öznesi biz zamiridir. Cümlenin öteki ögeleri flunlard›r:
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ba¤l›y›z
: Yüklem
biz
: Özne
flimdi
: Zarf tümleci
baflka bir yeni âhenge : Yer tamlay›c›s›
fiiirdeki ikinci cümle ise âfl›k saziyle geldi erenler bu meclise dizesidir. Burada
da erenler kelimesi cümlenin öznesidir. Cümlenin öteki ögelerini flu flekilde gösterebiliriz:
geldi
erenler
bu meclise
âfl›k saziyle

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Yer tamlay›c›s›
Zarf tümleci

Küçük A¤a’n›n gençli¤inden duydu¤u hafifseme tamamen gitmiflti.
(Tar›k Bu¤ra, Küçük A¤a)

Cümlenin öznesi Küçük A¤a’n›n gençli¤inden duydu¤u hafifseme grubu, bir
s›fat tamlamas›d›r. Küçük A¤a’n›n gençli¤inden duydu¤u tamlaman›n s›fat›, hafifseme ise isim k›sm›d›r. Cümlenin ögeleri flunlard›r:
gitmiflti
: Yüklem
küçük A¤a’n›n gençli¤inden duydu¤u hafifseme : Özne
tamamen
: Zarf tümleci
Ben en hakîr bir insan› kardefl sayan bir ruhum;
Bende esir yaratmayan bir Tanr›’ya îmân var;
Paçavralar alt›ndaki yoksul beni yaralar;
(Mehmet Emin Yurdakul)

Bu fliirde üç cümle vard›r. Birinci cümle ben en hakîr bir insan› kardefl sayan
bir ruhum dizesidir. Ben özne, en hakîr bir insan› kardefl sayan bir ruhum k›sm›
ise yüklemdir. Cümlenin öznesi teklik 1. flah›s zamiridir.
fiiirdeki ikinci cümle, bende esir yaratmayan bir Tanr›’ya îmân var dizesidir.
Var cümlenin yüklemi, esir yaratmayan bir Tanr›’ya îmân ise cümlenin öznesidir.
Burada özne, bir yaklaflma grubudur. Bende ise cümlenin yer tamlay›c›s› olur.
fiiirdeki üçüncü cümle, paçavralar alt›ndaki yoksul beni yaralar dizesidir. Yaralar cümlenin yüklemi, paçavralar alt›ndaki yoksul cümlenin öznesi, beni de
cümlenin belirtili nesnesi olur. Bu cümlede ise özne bir s›fat tamlamas›d›r. Paçavralar alt›ndaki tamlaman›n s›fat›, yoksul da isim k›sm›d›r.
E¤er ya¤mur Allâh›n gözyafllar› olayd›
Bir lâhzada dünyây› sele vermek kolayd›!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bir lâhzada dünyây› sele vermek kolayd› cümlesinde yüklem, kolayd› kelimesidir. Bir lâhzada dünyây› sele vermek ise cümlenin öznesidir. Özne olan bu k›s›m, bir isim-fiil grubudur.

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

K›skan›p gizlemifl kazâ ve kader
Belki binden ziyade bestesini.
...
Zâhid de olsa âk›l-i kâmil de olsa bir
Bir gün o kâinâta giren mutlaka içer
(Yahya Kemal Beyatl›)

Yukar›daki örneklerden birinci beyitte özne kazâ ve kaderdir. Bu da ve ba¤lac›yla oluflturulmufl bir ba¤lama grubudur. ‹kinci fliirin ikinci dizesinde ise özne bir
gün o kâinâta giren s›fat-fiil grubudur.
Yaflaran gözlerimde art›k her fley de¤iflti,
Bizim garip fieyho¤lu buradan geçmemiflti...
özne
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Han Duvarlar›)
Özne ilgi grubu yap›s›ndad›r.
Oraya kaç›fl kendi kendinden nefret ifade eder.
özne
Özne isim-fiil grubu yap›s›ndad›r.
Burada gizlenen, Türkçenin hangi s›rr›d›r?
özne

(Peyami Safa, Yaln›z›z)

(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Özne s›fat-fiil grubu yap›s›ndad›r.
Bunca varl›¤a sebeb hem ol imifl
özne

(Süleyman Çelebi, Mevlid)

Özne yaklaflma grubu yap›s›ndad›r.
Gümiflden kufllar kona uçdan uca
özne

(fieyyad Hamza, Yûsuf u Züleyhâ)

Özne uzaklaflma grubu yap›s›ndad›r.
7. Özne, kimi cümlelerde bir kelime ya da kelime grubu biçiminde aç›k olarak
görülmeyebilir. Böyle cümlelerde özne, yükleme getirilen flah›s ekinden anlafl›l›r;
kifli ekinin gösterdi¤i zamir, cümlenin öznesi kabul edilir. Böyle cümlelerde özne
aç›kça görülmedi¤i için bu özneye “gizli özne” denir:
Savafl bizi karl› da¤lara götürdü¤ü gün
K›z›ll›¤›nda ›s›nd›k;
Da¤lardan çöllere düflürdü¤ü gün
Gölgene s›¤›nd›k.
(Arif Nihat Asya)

Yukar›daki örnekte iki cümle bulunmaktad›r. Birinci cümlede yüklem ›s›nd›k çekimli fiilidir, özne ise aç›kça belirtilmemifltir. Bununla birlikte ›s›nd›k fiilindeki -k kifli ekinden ›s›nma eylemini gerçeklefltirenin biz oldu¤unu anl›yoruz. Öyle ise cümlenin öznesi gizlidir ve bu da biz zamiridir. ‹kinci cümlenin yüklemi ise s›¤›nd›k fiilidir. Bu cümlede de özne belli de¤ildir. Ancak s›¤›nd›k eylemindeki -k kifli ekinden
eylemi gerçeklefltirenin biz oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Yani cümlenin öznesi gizlidir,
birinci cümlede oldu¤u gibi burada da özne biz zamiridir.
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Bugün hava güzel,
Bugün içim içime s›¤m›yor.
Annemden mektup ald›m,
Memlekette gibiyim.
Allaha çok flükür karn›m tok;
Elimi uzatsam kahve fincan› dudaklar›mdad›r.
(Cahit S›tk› Taranc›)

Bu örnekteki cümleleri s›rayla ele alal›m: Bugün hava güzel cümlesinde güzel
kelimesi yüklemdir. Yüklemin belirtti¤i öge hava ise öznedir.
Bugün içim içime s›¤m›yor cümlesinde s›¤m›yor yüklemdir. ‹çim cümlenin öznesidir; bu da [benim] içim biçiminde tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubudur.
Annemden mektup ald›m cümlesinde ald›m çekimli bir fiildir ve cümlenin
yüklemdir. Bu cümlede özne, ayr› bir kelime olarak bulunmamaktad›r; gizlidir. Ancak ald›m fiilindeki -m kifli ekinden alma eylemini gerçeklefltirenin ben oldu¤u anlafl›lmaktad›r; yani cümlenin öznesi ben zamiridir.
Memlekette gibiyim cümlesinde ise yüklem, ek fiil ile çekimlenmifl memlekette
gibiyim edat grubudur. Burada da özne aç›kça belirtilmemifltir. Ancak kelime grubundaki teklik 1. flah›s bildirme eki -im’den öznenin ben oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Allaha çok flükür karn›m tok cümlesinde yüklem tok kelimesidir. Tok olan karn›m’d›r, yani cümlenin öznesi karn›m kelimesidir. O da [benim] karn›m biçiminde tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubudur.
8. Bazen özne, özellikle vurgulanmak istenince, yüklemin tafl›d›¤› kifli ekiyle
birlikte flah›s zamiri olarak da yer al›r.
Ben Anadolu’ya gitmeden manevi kuvvet denilen fleyin millet mücadelelerinde
büyük bir rol oynad›¤›na ve bunun ruhtan gelen bir yüreklilikle olufltu¤una inand›m.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Sen, kaçan bir ürkek ceylans›n da¤da,
Ben, pefline düflmüfl bir canavar›m!
(Necip Faz›l K›sakürek)

Kaç›p dolaflsan da sen, flehir flehir,
Bana kalacaks›n yine son günü.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Ben güzel günlerin flairiyim
Saadetten al›yorum ilham›m›.
(Melih Cevdet Anday)

9. Özne, yükleme eksiz olarak ba¤lan›r; yani cümlenin çekimiz ögesidir. Çokluk ve iyelik ekleri d›fl›nda herhangi bir ek almaz:
Ac›s› içerime yürümektedir flimdi
(Sevinç Çokum, Bizim Diyar)

Geçmifl bir zaman› kalbim bulmak üzeredir,
Tamamlanacakt›r yar›m kalm›fl rüyalar.
(Ahmet Muhip D›ranas)

1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne

Geçmifl bir zaman› kalbim bulmak üzeredir cümlesinde bulmak üzeredir yüklemdir, kalbim ise öznedir. Burada özne, iyelik eklidir; çünkü kalbim asl›nda [benim] kalbim biçiminde bir iyelik grubudur.
Tamamlanacakt›r yar›m kalm›fl rüyalar cümlesinde ise tamamlanacakt›r yüklem, yar›m kalm›fl rüyalar ise öznedir. Özne olan yar›m kalm›fl rüyalar bir s›fat
tamlamas›d›r ve çokluk eki alm›flt›r.
fiiir yazma hastal›¤›m
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.
(Orhan Veli Kan›k)

10. Ünlem gruplar› do¤rudan yükleme ba¤lanmad›klar›, cümlenin d›fl›nda kald›klar› için özne olmaz. Ünlem ögeleri ve ünlem gruplar› “cümle d›fl› öge” olarak
de¤erlendirilir:
Ey haf›za! Cömert memenden beni emzir.
Zengin renklerini ufkuma dök ey bahar!
(Ahmet Muhip D›ranas)

Cümlenin ögeleri:
emzir
(sen)
beni
cömert memenden
ey haf›za

:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Belirtili nesne
Yer tamlay›c›s›
Cümle d›fl› öge

dök
(sen)
zengin renklerini
ufkuma
ey bahar

:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Belirtili nesne
Yer tamlay›c›s›
Cümle d›fl› öge

Kargalar, sak›n anneme söylemeyin!
Bugün toplar at›l›rken evden kaç›p
Harbiye Nezaretine gidece¤im.
(Orhan Veli Kan›k)

11. Bir cümlede birden fazla özne bulunabilir. O zaman bu özneler ya ba¤laçlarla ya da virgülle birbirine ba¤lan›r:
Evler, a¤açlar, sular, ben ve bu an
Sanki bulutlarla bir, ak›yoruz.
(Ahmet Muhip D›ranas)
Tarihimizin bu eflsiz büyükleri aras›nda Bilge Ka¤an, Alp Arslan, Fatih ve Atatürk akla gelen simalard›r.
(Faruk Kadri Timurtafl)

Vezir, molla, a¤a, bey tak›m tak›m,
Güneflli bir nisan günü ok att›.
(Yahya Kemal Beyatl›)
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Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-› befler
Kayn›yor kum gibi, tûfan gibi, mahfler mahfler.
(Mehmet Akif Ersoy)

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak,
Boflan›r s›rtlara vadilere, sa¤nak sa¤nak.
(Mehmet Akif Ersoy)

Fani ömür biter, bir uzun sonbahar olur.
Yaprak, çiçek ve kufl da¤›l›r, târümâr olur.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Ya gezen bir ölü, yâhud gömülen bir diriyim;
Mumyad›r, canl› da, cans›z da, bu kabristanda
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

12. Baz› cümlelerde özneden önce ya da sonra gelerek onun aç›klay›c›s› olan
bir söz birli¤i bulunabilir:
Ben, Kaymakam Mustafa Kemal, Sofya’da ateflemiliter bulunuyordum.
(Falih R›fk› Atay, Atatürk’ün Hat›ralar›)

Biz, özellikle de ben, dünyay›, en çok da dünyan›n merkezi olan Avrupa’y› görmek, tan›mak istiyorum.
(Buket Uzuner, Gelibolu)

Eyüp, Türklerin ölüm flehri Eyüp, Avrupa topra¤›n›n bitti¤i sahilde ‹slam cennetinin bir bahçesi gibi yeflil dururyor.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu rüzgâr, bu deli rüzgâr bir ordu...
(Ahmet Kutsi Tecer)

Sesin nerede kald›, her günkü sesin
(Ahmet Muhip D›ranas)

Her fley, arabac› ve atlar bile, art›k bizim neflemizin ahengiyle revanlafl›rd›.
(Abdulhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

13. S›ral› cümlelerde özne, ortak olabilir:
Gökten dökülen s›cak, yanaklar› yak›yor, gö¤üsleri eziyor, nefesleri t›k›yor.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

Ödünç, güle güle gider, a¤laya a¤laya döner.
(Atasözü)

A¤aç güneflte serpilir, fakat topra¤›n derinliklerindeki kökü ile beslenir.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Köflede gazete okuyan ihtiyar cildiye doktoru gazetesini b›rakt›, söze kar›flt›.
(Memduh fievket Esendal)
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Bu ya¤mur kan›m› bo¤an bir iplik,
Karn›mda ac›s›z yatan bir b›çak.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Ben, gaml›, donuk k›fl günefli,
Ç›plak dallarda, sessiz dinleniyordum.
Köyleri, yollar›, da¤›, tafl›
Is›t›yor avutuyordum.
(Ceyhun Atuf Kansu)

14. Bazen özne, flah›s zamiri, dönüfllülük zamiri veya kuvvetlendirme edatlar›yla pekifltirilebilir:
Fakat onlar yemezlerse, oturur kemal-i afiyetle siz kendiniz yerdiniz.
(Abdulhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

Halas›n›n yan›ndaki kad›nlar da sar›ld›lar, öptüler, söylefltiler, gülüfltüler.
(Refik Halit Karay, Eskici)

Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden
(Arif Nihat Asya)

Zira bu saz da parçalan›r gülmek isterse...
(Halit Fahri Ozansoy)

Ahmet Zamanî Efendi de kitab›m›n baz› yerlerine itiraz etmiflti.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

15. Özne ile yüklem aras›nda tekillik-ço¤ulluk bak›m›ndan uygunluk aran›r.
Ancak özne ile yüklem aras›nda tekillik-ço¤ulluk bak›m›ndan her zaman uygunluk
yoktur. Özne ile yüklem aras›nda tekillik-ço¤ulluk bak›m›ndan kullan›l›flta flu noktalara dikkat etmek gerekir:
a) Bir cümlede özne tekil ise yüklem de tekil olur:
Betül okula gitmeye haz›rlan›yordu.
özne-tekil
yüklem-tekil
Nihâyetsiz bir ova a¤artt› benzimizi,
Yollar bir flerit gibi ufka ba¤lad› bizi.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Nihat, vapurun ‹stanbul’a giriflini görmek için, geceleyin uyand›, güverteye ç›kt›.
(Peyami Safa)

Dev yap›l›, palab›y›k bir zabit, Manast›rl› komflumu yerden yere sürüyor, çizmeleriyle çi¤niyordu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Ne flirin komflumuzdun sen, Fahriye abla!
(Ahmet Muhip D›ranas)

b) E¤er özne ço¤ul hâldeki bir canl› ad› ise yüklem tekil de gelir, ço¤ul da gelir:
Çocuklar bahçede top oynuyorlar.
özne-ço¤ul
yüklem-ço¤ul

29

30

Türkçe Cümle Bilgisi-II

Ö¤renciler s›n›fa girdi.
özne-ço¤ul
yüklem-tekil
Çocuklar ilk yafllar›ndan itibaren çevrelerinde bulunan yetiflkinlerle bir arada
yaflarlar ve her vakit onlar›n dikkat ve bak›m›na muhtaçt›rlar.
(H. Fikret Kanat, Pedegoji)

Evvela uzaktan dik dik bakan köylüler yan›ma yaklafl›yorlar.
(Reflat Nuri Güntekin, Anadolu Notlar›)

c) Cümlede özne ço¤ul hâlde ise ve ayn› zamanda flah›slar› karfl›l›yorsa yüklem
genellikle ço¤ul olarak bulunur.
Ahmet ve kardefli birlikte geliyorlar.
Ben ve annem beraber yafl›yoruz.
ç) Özneleri ço¤ul olsa bile, yüklem görevinde kullan›ld›klar› zaman, “var”,
”yok” , “gerek”, “laz›m” gibi kelimeler tekil durumda bulunur:
S›n›fta kimseler yok.
öz.-ço¤ul yüklem-tekil
Burada çok sevdi¤im insanlar var.
özne-ço¤ul yüklem-tekil
d) Bir topluluk ad›na konufluldu¤unda; övünme, böbürlenme, alçak gönüllülük, sayg› ve nezaket ifade edilmek istendi¤inde özne tekil oldu¤u hâlde yüklem
ço¤ul olur:
Biz onun cemaziyelevvelini biliriz. (övünme)
Emin Nihat Bey geldiler mi? (sayg›)
Bakan Bey henüz teflrif etmediler mi? (sayg›)
Bize de bekleriz. (nezaket)
e) E¤er özne ço¤ul hâldeki organ, bitki, hayvan, cans›z varl›k ad› veya soyut
bir kavram ise yüklem tekil olur:
Gözlerim iyi görmüyor, sürekli okumaktan bozuldu.
Sonbaharla birlikte a¤açlar yapraklar›n› döktü.
Kufllar da gitti.
Köpekler Ali’nin etraf›nda z›play›p duruyordu.
Sokaktan gürültüler geliyor.
Ya¤›z atlar kiflnedi, meflin k›rbaç flaklad›,
Bir dakika araba yerinde duraklad›.
...
Aradan y›llar geçti, iflte o günden beri
Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

f) Özne “birkaç›, herkes, hiçbiri” gibi belirsizlik zamiri ise yüklem tekil kullan›l›r:
Herkes toplant›ya kat›ld›.
özne-tekil
yüklem-tekil
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Hiçbiri toplant›da bu konuyu gündeme getirmedi.
özne-tekil
yüklem-tekil
g) Özne topluluk isminden olufluyorsa, yüklem tekil olarak kullan›l›r:
Halk caminin avlusuna dolmufltu.
Sürü köye yaklaflt›.
Kervan uzaktan geçiyor.
16. Öznesi de¤iflik kiflilerden oluflan bir cümlede özne ile yüklem aras›nda flu
uygunluklar bulunmal›d›r:
a) Özne, tekil veya ço¤ul birinci ve üçüncü kifli ise yüklem ço¤ul birinci kifli olur:
Ben ve Betül tiyatroya gidece¤iz.
Fakat O¤uz ve ben, rüyam›z› ve idealimizi sevmekle, rüyam›z ve amac›m›z
için yaflamakla birbirimizi yeteri kadar seviyoruz.
(Halide Edip Ad›var, Yeni Turan ve Raik’in Annesi)

b) Özne teklik veya çokluk birinci ve ikinci kifli ise yüklem çokluk birinci kifli olur:
Ben ve sen iyi arkadafl›z.
Sen ve ben gözyafl›yla ›slanm›fl hamurdan›z;
Rengimize baks›nlar, kandan ve çamurdan›z!
(Necip Faz›l K›sakürek)

c) Özne teklik veya çokluk ikinci ve üçüncü kifli ise yüklem çokluk ikinci kifli
olur:
Sen ve o bugünkü toplant›ya kat›lmad›n›z.
Sen ve o, Anadolu’ya geçmeyi düflünmüyor musunuz?
d) Özne teklik veya çokluk birinci ikinci ve üçüncü kiflilerse yüklem çokluk
birinci kifli olur:
Ben, sen ve Ahmet eski nesildeniz.
Ben, sen ve o bu ifli birlikte baflaraca¤›z.
Biz, siz ve onlar, bir bütünün parçalar›y›z.
17. Cümlede özneyi bulmak için yükleme “kim?” ve “ne?” sorular› yöneltilir.
Yükleme yöneltilen bu sorular›n karfl›l›¤› olan öge, öznedir.
Afla¤›daki cümlelerin öznelerini bulunuz.

SIRA S‹ZDE

2

Fakat bu kahkahan›n içinde deminki gülüfle benzemeyen, tuhaf bir fley, bir k›r›kl›k vard›r.
Bu düzen ve ihtiflam, ancak bir tanr› düflüncesiyle aç›klanabilirdi. D Ü fi Ü N E L ‹ M
Nihâyetsiz bir ova a¤artt› benzimizi,
S O R U
Yollar bir flerit gibi ufka ba¤lad› bizi.
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Cümlenin genel özelliklerini aç›klamak
Cümle, en dar anlam›yla bir yarg› grubudur. ‹çinde yarg›n›n bulunmad›¤› söz dizileri cümle oluflturmaz. Bir düflünceyi, bir duyguyu, bir hareketi,
bir olay›, bir iste¤i tam bir hüküm hâlinde ifade
eden kelime veya kelime dizisine “cümle” denir.
Baflka bir ifadeyle cümle, sözü dinleyende soruya yer b›rakmayacak biçimde tam olarak -haber
ya da dilek yoluyla- bildiren söz dizisidir. Cümle, tam bir yarg› ifadesi tafl›r. Türkçede yarg› ifadesini tafl›yan dil birimi çekimli bir fiildir. Bu bak›mdan bir cümlenin varl›¤› için gerekli ve yeterli flart, çekimli bir fiildir.
Cümlede yüklem bazen baflka ögelerle de desteklenir. Sa¤lam yap›l› cümleler kurabilmek için cümlenin ögelerini tan›mak ve bunlar› yerli yerinde
kullanmak gerekir. Türkçede tam yap›l› bir cümlede flu ögeler bulunur: Yüklem, özne, nesne, zarf
tümleci ve yer tamlay›c›s› (dolayl› tümleç).
Tamamlay›c› ögeler olan nesne, zarf tümleci ve
yer tamlay›c›s› her cümlede bulunmayabilir. Bunlar cümlede aç›klay›c› ifllevle görev yapar.
Cümlede kelimeler, anlam›n gere¤ine göre belli
bir düzen içinde s›ralan›r. Kurall› bir cümlede
ögelerin diziliflinde özne baflta, yüklem cümlenin sonunda yer al›r. Di¤er ögeler bu ikisi aras›nda yer al›r. Bu ögelerin belli, de¤iflmez bir s›ras›
yoktur. Baz› cümlelerde özne, baz›lar›nda nesne,
baz›lar›nda da yer tamlay›c›s› öteki ögelerden daha çok önem tafl›yabilir. Ögeler önem derecelerine göre yükleme yaklaflt›r›l›r. Önemle vurgulanmak istenen öge, genellikle yüklemden hemen önce getirilir.
Dilimizde cümlede yer alan kelime say›s›n› belirleyen bir kural yoktur. Cümleler duygular›, düflünceleri, istekleri, hareketleri, olaylar› bildirir.
Duygular, düflünceler, istekler ise s›n›rland›r›lamaz. Bu bak›mdan kelime say›s› da s›n›rland›r›lamaz. Bununla birlikte cümledeki kelime say›s›,
anlat›lacaklar›n geniflli¤ine ve özelliklerine ba¤l›
olarak de¤iflir.
Cümleyi oluflturan ögeleri aç›klamak
Her anlat›m, gerçekleflti¤i ba¤lam içinde bir bütündür. Bu bütün, dil bilgisi kurallar› ve anlam
iliflkisi bak›m›ndan birbirine ba¤l› ögelerden oluflur. Dillerde kelimelerin bir dizilifl s›ras› vard›r.
Her kelime ve öge, kullan›l›fl de¤erini kendinden
önce veya sonra gelen ögelerden al›r. Yani her
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ögenin de¤eri, kullan›l›fl yerine göredir. Bu bak›mdan kelimeler yan yana gelirken belli bir kurala göre s›ralan›r, ak›l ve mant›k çerçevesi içinde düflünce ve duygular›m›z› anlatmam›z› sa¤lar.
Duygular, düflünceler anlat›lmak istendi¤i zaman
kelimeler; bir düzen içerisinde, anlam, anlat›m
ve yarg› birli¤i oluflturacak biçimde bir araya getirilir. Kelimeler, dil sistemi içinde birbirine ba¤lanarak cümleleri oluflturur ve anlat›m de¤erine
kavuflur. Yani cümle, de¤iflik ifllevlerdeki parçalardan meydana gelmifl bir bütündür. ‹flte cümleyi oluflturan bu parçalara “cümlenin ögeleri” denir. Bunlar yüklem, özne, nesne, zarf tümleci ve
yer tamlay›c›s›d›r (dolayl› tümleç). Yüklem ve
özne cümlenin temel ögeleri; nesne, zarf tümleci ve yer tamlay›c›s› ise tamamlay›c› ögelerdir.
Cümlede yüklemi çözümlemek
Yüklem, cümlenin temel ögesidir. Öteki ögeler
yüklemin anlam›n› çeflitli yönlerden tamamlamak ve onu daha belirgin duruma getirmek üzere cümlede yer al›r. Yani di¤er ögeler yüklem sayesinde de¤er kazan›r. Bu bak›mdan yüklem,
cümlenin dü¤ümlendi¤i kelimedir.
Yüklem, bildirme veya tasarlama kipinde çekimli bir fiil olabilece¤i gibi ek fiille çekime girmifl
bir isim veya isim de¤erinde bir kelime grubu da
olabilir.
Cümlede özneyi analiz etmek
Özne, cümlenin yüklemden sonra gelen en
önemli ögesidir. Fiile öteki ögelerden daha yak›n olan özne, ayn› zamanda cümlenin fiilden
ayr›lmayan bir unsurudur. Bu bak›mdan bazen
ayr› bir kelime hâlinde olmay›p fiilin içinde flah›s
hâlinde ifade olunur. Özne; yüklemin bildirdi¤i
anlam› tamamlayan, cümlede bildirilen hükmün
meydana gelmesini sa¤layan ögedir. Özne yaln›z
etken çat›l› fiillerin yüklem oldu¤u cümleler ile
isim cümlelerinde bulunur. Özne, bir kifli veya
nesne olabilece¤i gibi soyut bir kavram da olabilir. Öznenin en önemli niteli¤i, yal›n hâlde bulunmas›d›r. ‹sim hâl eklerini almaz; ancak iyelik
ve çokluk eklerini alabilir.
Cümle içerisinde özneyi bulmak için yükleme
“kim” ve “ne” sorular›ndan biri sorulur. Bu sorulara cevap olan kelime veya kelime grubu öznedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen
çat›l› bir fiildir?
a. Küçük k›z aynan›n karfl›s›nda tarand›.
b. Kocaman tafl› at›nca havuz buland›.
c. Çok yemekten midesi buland›.
d. fiöyle bir dikkatlice etraf› doland›.
e. Yeni çimlenen fideler suland›.

6. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde öznenin aç›klay›c›s› yoktur?
a. Ya¤mur ya¤›yordu, yaz ya¤muru flak›r flak›r.
b. Gülüflün nerde flimdi, her günkü tatl› gülüflün.
c. Bu rüzgâr, bu deli rüzgâr ç›ld›rd› yine.
d. Kardeflim, babam, bütün ailem vard› dü¤ünde.
e. Rahmetli annem, senin ninen çok yard›mseverdi.

2. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem bir kelime
grubudur?
a. Tamamlanacakt›r yar›m kalm›fl rüyalar.
b. Yaln›z bugün senin gibi ölgün sadal›y›z.
c. Zengin renklerini ufkuma dök ey bahar!
d. Ald›m Rakofça k›rlar›n›n hür havas›n›.
e. Duydum ak›nc› cedlerimin ihtiras›n›.

“Bir gün
Uzak bir diyardan
Yaral› bir kufl geldi”
7. Bu dizelerdeki cümlenin öznesi, afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. bir gün
b. uzak bir diyardan
c. bir kufl
d. yaral› bir kufl
e. kufl

3. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiil
de¤ildir?
a. Zindan kesilir sultan› olmazsa saraylar.
b. Yeryüzündeki bütün y›ld›zlar› ufka ça¤›r›yorlar.
c. Sonsuzlu¤u yaflatmak istedik sevgimizde.
d. Ben p›r›l p›r›l bir gemiydim eskiden.
e. Bir tatl› hat›ra kald› evvelki günden.
4. “K›fl mevsiminin en güzel oldu¤u and›r flimdi.”
Yukar›daki cümlenin öznesi, afla¤›dakilerin hangisinde
do¤ru olarak verilmifltir?
a. K›fl mevsiminin en güzel oldu¤u and›r
b. K›fl mevsiminin en güzel oldu¤u
c. flimdi
d. K›fl mevsiminin en güzel
e. O (gizli özne)
5. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde özne, iyelik eki alm›flt›r?
a. Kardefli, derse yine geç kald›.
b. Kufllar› gösteriyordu heyecanla.
c. Sokaklar› erkenden temizliyorlar.
d. Annesini çok özlemiflti.
e. Kitaplar› tek tek kitapl›¤a dizdi.

8. Afla¤›daki sorulardan hangisi, cümlede özneyi buldurmaya yöneliktir?
a. Bayram yerine ne zaman var›ld›?
b. Konunun hangi yönünü tart›flt›n›z?
c. Yurt d›fl›nda e¤itim konusunda nereden bilgi
alabilirim?
d. Bu saati sana kim verdi?
e. Ö¤retmen yar›n hangi konuyu anlatacak?
9. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem birleflik fiildir?
a. Bu kitaplar›n hepsi kaç lira eder?
b. Bu sorular›n hepsini bir ben bilirim.
c. Gülsen ince kahkahalarla ince hüznün bilirim.
d. Burada son f›rt›na son dal› k›r›yordu.
e. Bilgi edinmek için edebi eserleri tahlil ederiz.
10. Afla¤›daki cümlelerden hangisi yaln›zca yüklemden
oluflmaktad›r?
a. Sana soru soran hangi çocuktu?
b. El elden üstündür.
c. Derslerin en dikkatli izleyicisidir.
d. Özge kimin k›z kardefliymifl?
e. Üniversitedeyken çal›flkan bir ö¤renci miydi?
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9. e
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Yan›t›n›z farkl›ysa “Yüklem” bölümünü tekrar
inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Yüklem” bölümünü tekrar
inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Yüklem” bölümünü tekrar
inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Özne” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Özne” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Özne” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Özne” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Özne” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Yüklem” bölümünü tekrar
inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Yüklem” bölümünü tekrar
inceleyin.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Y›llar var... ben onu hiç unutmad›m,
O beni sorar m›, hat›rlar m› ki?
Büsbütün silinip gitti mi ad›m,
Gönlünün vefas› bu kadar m› ki?..
Döktü¤ü yafllar› kurutmufl mudur?
Kendini aldat›p avutmufl mudur?
Va’dini tutmufl mu, unutmufl mudur?
fiimdi baflkas›na meyli var m› ki?
S›ra Sizde 2
Fakat bu kahkahan›n içinde deminki gülüfle benzemeyen, tuhaf bir fley, bir k›r›kl›k vard›r.
Bu düzen ve ihtiflam, ancak bir tanr› düflüncesiyle aç›klanabilirdi.
Nihâyetsiz bir ova a¤artt› benzimizi,
Yollar bir flerit gibi ufka ba¤lad› bizi.
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Cümlede nesneyi çözümleyebilecek,
Cümlede yer tamlay›c›s›n› çözümleyebilecek,
Cümlede zarf tümlecini çözümleyebilecek,
Cümle d›fl› ögeleri aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Nesne
• Yer tamlay›c›s›

• Zarf tümleci
• Cümle d›fl› ögeler

‹çerik Haritas›

Türkçe Cümle Bilgisi-II

Cümlenin
Tamamlay›c› Ögeleri:
• Nesne
• Yer Tamlay›c›s›
• Zarf Tümleci

• CÜMLEN‹N TAMAMLAYICI
Ö⁄ELER‹
• NESNE
• YER TAMLAYICISI
• ZARF TÜMLEC‹
• CÜMLE DIfiI ÖGELER

Cümlenin Tamamlay›c› Ögeleri:
• Nesne,
• Yer Tamlay›c›s›,
• Zarf Tümleci
CÜMLEN‹N TAMAMLAYICI ÖGELER‹
Cümle, de¤iflik ifllevlerdeki parçalardan meydana gelmifl bir bütündür. Cümleyi
oluflturan bu parçalara cümlenin ögeleri denir. Bunlar yüklem, özne, nesne, zarf
tümleci ve yer tamlay›c›s›d›r (dolayl› tümleç). 8. ünitede inceledi¤imiz yüklem ve
özne, cümlenin temel ögeleridir. Bu ünitede inceleyece¤imiz nesne, zarf tümleci
ve yer tamlay›c›s› ise tamamlay›c› ögelerdir.

N

NESNE
A M A Ç

Cümlede nesneyi çözümlemek

1

Cümlede yüklemin do¤rudan etki etti¤i ögeye “nesne” denir. Yani nesne, yüklemin gösterdi¤i hareketten do¤rudan etkilenen varl›k veya kavramd›r. Nesne, daima geçiflli fiillerin bir ögesi olarak kullan›l›r. Bu bak›mdan geçiflli fiilin gösterdi¤i
hareket, nesne olmadan gerçekleflmez.
Geçiflsiz fiillerle kurulan cümlelerde, etkilenme özne üzerine kayd›¤› için, nesne bulunmaz. ‹sim cümlelerinde de yaln›zca nitelik, olufl ve durum bildirildi¤i; herhangi bir etki söz konusu olmad›¤› için nesne yer almaz.

Nesnenin Özellikleri
1. Nesne daima yükleme hâlinde bulunan bir isim veya isim ifllevli bir kelime grubudur:
Kalbinde dünyay› tafl›r bu çocuk
Dünya kalbimizde tafl›nmaya de¤er
Bir y›lbafl› gecesi bal›klar gibi sarhofltuk
La donna’y› ete¤inden çekti birader
Taksim Harbiye yolunda.
(Attilâ ‹lhan)

“Kalbimizde dünyay› tafl›r bu çocuk.” cümlesini ögelerine ay›rd›¤›m›z zaman
nesne olan ögenin bir isim oldu¤unu görürüz. Cümlenin ögeleri flunlard›r:
tafl›r
bu çocuk

: Yüklem
: Özne
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dünyay›
kalbinde

: Nesne
: Yer tamlay›c›s›

“La donna’y› ete¤inden çekti birader
Taksim Harbiye yolunda” dizelerinde de nesne olan kelime özel bir isimdir.
Cümleyi afla¤›daki gibi ögelerine ay›rabiliriz:
çekti
birader
La donna’y›
ete¤inden
Taksim Harbiye yolunda

:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Nesne
Yer tamlay›c›s›
Yer tamlay›c›s›

Geçmifl bir zaman› kalbim bulmak üzeredir,
Tamamlanacakt›r yar›m kalm›fl rüyalar;
Ey haf›za! Cömert memenden beni emzir,
Zengin renklerini ufkuma dök ey bahar!
(Ahmet Muhip D›ranas)

“Ey haf›za! Cömert memenden beni emzir.” cümlesinde nesne olan kelime bir
zamirdir. Cümlenin ögeleri afla¤›daki gibidir:
emzir
(sen)
beni
cömert memenden
ey haf›za

:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Nesne
Yer tamlay›c›s›
Cümle d›fl› öge

“Zengin renklerini ufkuma dök ey bahar!” cümlesinde ise nesne, tamlayan›
düflmüfl bir iyelik grubudur.
dök
(sen)
zengin renklerini
ufkuma
ey bahar

:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Nesne
Yer tamlay›c›s›
Cümle d›fl› öge

Befl yüz sene bekler mi? Nas›l bekleyeceksin
Ruhun da as›rlarca bu hüsran› m› çeksin?
(Mehmet Akif Ersoy)

çeksin
ruhun da
as›rlarca
bu hüsran› m›

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Nesne

Bu cümlede nesne olan öge (bu hüsran›) bir s›fat tamlamas›d›r.
Do¤rudan do¤ruya sefere ifltirak etmese bile Edirne Saray›’nda kalmay› tercih eder.
zarf tümleci
nesne
yüklem
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

2. Ünite - Cümlenin Tamamlay›c› Ögeleri: Nesne, Yer Tamlay›c›s›, Zarf Tümleci

Art›k Mehmet Ali’yi düflünmek istemiyorum.
C.D.Ö.
nesne
yüklem
(Emine Ifl›nsu)

Sonsuzlu¤u yaflatmak istedik sevgimizde,
nesne
yüklem yer taml.
(F. N. Çaml›bel, Han Duvarlar›)

Yukar›daki üç cümlede nesneler, birer isim-fiil grubudur.
Çünkü na¤menin kadehi kendisine boflalt›lan› sonuna kadar sakl›yor.
C.D.Ö
özne
nesne
zarf tüm. yüklem
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bu örnekte ise nesne olan kendisine boflalt›lan, bir s›fat-fiil grubudur.
2. Türkçede nesne iki türlüdür: E¤er nesne ekli yükleme hâlindeyse buna “belirtili nesne”, eksiz yükleme hâlindeyse buna da “belirtisiz nesne” denir. Belirtili nesne, -› (-i, -u, -ü) yükleme hâli ekini al›r ve belirli bir varl›¤› ifade eder. Belirtili nesnenin söz diziminde belli bir yeri yoktur, cümlenin herhangi bir yerinde bulunabilir. Özellikle vurgulanmak istendi¤inde yükleme yaklaflt›r›l›r:
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n
Gömelim gel seni tarihe desem s›¤mazs›n
(Mehmet Akif Ersoy)

Bu dizelerde yer alan sana dar gelmeyecek makberi, grup hâlinde cümlenin belirtili nesnesi olur. Nesneler birer isim olduklar›ndan bunlar› niteleyen çeflitli s›fatlar olabilir. Nitekim burada da nesne, bir s›fat tamlamas› yap›s›ndad›r. Sana dar
gelmeyecek, tamlaman›n s›fat›; makber ise isim k›sm›d›r. Nesne olan makber, sana
dar gelmeyecek s›fat›yla daha belirgin hâle getirilmifltir.
kazs›n
: Yüklem
kimler
: Özne
sana dar gelmeyecek makberi : Belirtili nesne
Açar bir alt›n anahtarla rûh ufuklar›n›,
Hemen yay›lmaya bafllar sadâ ve nûr ak›n›
(Yahya Kemal Beyatl›)

Yukar›daki beytin ilk dizesinde yer alan rûh ufuklar›n› kelime grubu da cümlenin belirtili nesnesi olur. Nesnelerin bir isim veya isim ifllevli kelime grubu olabilece¤i yukar›da belirtilmiflti. Burada nesne, belirtisiz bir isim tamlamas› yap›s›ndad›r.
açar
(o)
bir alt›n anahtarla
rûh ufuklar›n›

:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Zarf tümleci
Belirtili nesne
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Gö¤süme dayad› güzel bafl›n›
Sand›m vücuduma doldu o mehtap
(Halit Fahri Ozansoy)

Bu fliirin ilk dizesinde yer alan güzel bafl›n› belirtili, ikinci dizede yer alan vücuduma doldu o mehtap ise belirtisiz nesnedir. Belirtili nesne olan güzel bafl›(n›)
tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubudur. Vücuduma doldu o mehtap ise cümle hâlinde bir nesnedir.
dayad›
(o)
gö¤süme
güzel bafl›n›
sand›m
(ben)
vücuduma doldu o mehtap

:
:
:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Yer tamlay›c›s›
Belirtili nesne
Yüklem
Gizli özne
Belirtisiz nesne

Dedemden yadigâr olan bu evi
K›fl›n f›rt›nas›, yaz›n alevi
Daha ben do¤madan ihtiyarlatm›fl...
(Yusuf Ziya Otaç)

Bu fliirde birinci dize, cümlenin belirtili nesnesidir. Nesne olan bu k›s›m bir s›fat tamlamas›d›r.
ihtiyarlatm›fl
k›fl›n f›rt›nas›, yaz›n alevi
daha ben do¤madan
dedemden yadigâr olan bu evi

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Belirtili nesne

Sordum ki bu kimdir, gülümsediler,
Eflinden ayr›lan bir k›z dediler.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

“Eflinden ayr›lan bir k›z dediler.” cümlesinde eflinden ayr›lan bir k›z kelime
grubu, cümlenin belirtisiz nesnesidir. Belirtisiz nesne olan bu grup da bir s›fat tamlamas›d›r.
dediler
: Yüklem
(onlar)
: Gizli özne
eflinden ayr›lan bir k›z : Belirtisiz nesne
3. Nesneler yaln›zca yüklemle de¤il geçifllilik özelli¤i olan fiilimsilerle de ilgili olur.
Yani geçiflli fiillerden oluflan isim-fiil, s›fat-fiil ve zarf-fiillerin de nesneleri bulunur:
Biz duyar›z en büyük zevkini rûhumuzun
Görünce bir köylünün k›vr›lmayan belini...
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu dizelerde iki tane belirtili nesne yer almaktad›r. Birinci dizedeki ruhumuzun en büyük zevkini fleklindeki nesne, duyar›z yüklemine ba¤l›d›r. ‹kinci dizedeki bir köylünün k›vr›lmayan belini nesnesi ise görünce zarf-fiiline ba¤l›d›r.

2. Ünite - Cümlenin Tamamlay›c› Ögeleri: Nesne, Yer Tamlay›c›s›, Zarf Tümleci

duyar›z
biz
en büyük zevkini rûhumuzun
görünce bir köylünün k›vr›lmayan belini
görünce
bir köylünün k›vr›lmayan belini
zarf-fiil
nesne

:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Belirtili nesne
Zarf tümleci
Zarf-fiil grubu

Geçmifl bir zaman› kalbim bulmak üzeredir,
Tamamlanacakt›r yar›m kalm›fl rüyalar;
(Ahmet Muhip D›ranas)

“Geçmifl bir zaman› kalbim bulmak üzeredir.” cümlesinde nesne olan geçmifl
bir zaman› grubu, bulmak isim-fiiline ba¤l›d›r. Cümlenin ögeleri afla¤›daki gibidir:
geçmifl bir zaman› bulmak üzeredir
kalbim

: Yüklem
: Özne

geçmifl bir zaman› bulmak üzere(dir)
edata ba¤l› k›s›m
edat

: Edat grubu

geçmifl bir zaman› bulmak
nesne
isim-fiil

: ‹sim-fiil grubu

As›l benim cinlerimi bafl›ma üflüfltüren o domuz k›zd›r.
özne
yüklem
As›l benim cinlerimi bafl›ma üflüfltüren
zarf
nesne
yer taml. s›fat-fiil

(Peyami Safa, Yaln›z›z)

: S›fat-fiil grubu

4. Belirtisiz nesne her zaman yüklemin önünde yer al›r. Yüklemle belirtisiz nesne aras›na “da, de, dahi, bile” gibi kuvvetlendirme edatlar› ve soru eki d›fl›nda baflka öge girmez:
Aln›mdaki her çizgi beyaz bir gece saklar,
Bir baflka flafakt›r saç›m›n gördü¤ü aklar.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

saklar
aln›mdaki her çizgi
beyaz bir gece

: Yüklem
: Özne
: Belirtisiz nesne

Fikret’in vefat›yla biz büyük bir flair, büyük bir sanatkâr, bâhusus pek büyük
bir Türk kaybettik.
(Cenap fiahabettin, Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh)

Yavafl konufl, adam kitap okuyor.
(Aziz Nesin, Gülmece Öyküleri)

Ald›rma. Biz burada böyleyiz iflte. Kötü günler de geçirdik.
(Tar›k Bu¤ra, Küçük A¤a)

Fenerin yerden vuran ayd›nl›¤›, ona acaip bir flekil veriyor.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)
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5. Nesne, cümle içerisinde bir cümle hâlinde de bulunabilir:
Genç adam, kendi kendine: “Ne kadar de¤iflmiflim?” dedi.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Kiral›k Konak)

Mezarl›¤› bir koyun sürüsüne benzetti¤i gün
Ya da ona öyle geldi¤i gün: “Ölüm sürüye kat›lmakt›r.”
Diye yazm›flt› bir kâ¤›da.
(Oktay Rifat)

Bir günde do¤up can veren alt›n kelebekler,
Bizden daha genç öldü bu flâir diyecekler!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu cümlede nesne, bir cümle hâlindedir; onun da kendi içinde ögeleri vard›r:
Öldü yüklem, bu flair özne, bizden daha genç zarf tümleci olur. Ana cümleyi flu flekilde ögelerine ay›r›r›z:
diyecekler
bir günde do¤up can veren alt›n kelebekler
bizden daha genç öldü bu flâir

: Yüklem
: Özne
: Belirtisiz nesne

6. ‹sim cümleleri nesne almaz; ancak “bir fleyi birine / bir fleyi bir fleye borçlu
olmak” kal›b›nda kurulan isim cümlelerinde nesne bulunabilir:
Milletvekilleri her yere rahatl›kla girip ç›kmalar›n› dokunulmazl›klar›na
borçludurlar.
7. Baz› cümlelerde nesne ve nesneyi aç›klayan k›s›m bir arada bulunabilir:
Rabbim bir isim ver bana hâlimden,
Herkesin bildi¤i dilden bir isim
(Necip Faz›l K›sakürek)

8. S›ral› cümlelerde, nesneler ortak olabilir.
Türk subay› bizleri dikkatle süzdü, bafl›yla selamlad›.
(Buket Uzuner, Gelibolu)

Mektubunu okumaktan bile korkuyorum, fakat merak da ediyorum.
(Peyami Safa, Bir Tereddüdün Roman›)

Ç›kar o süsleri art›k, sevindi¤in yetiflir;
Ç›kar, biraz da flu öksüz giyinsin, e¤lensin;
Biraz güzellensin.
(Tevfik Fikret)

9. Bir cümlede birden fazla nesne bulunabilir; ancak bu nesneler ayn› cinsten
olmal›d›r. Ayn› cümlede hem belirtili hem belirtisiz nesne bulunmaz:
Gurbette duydu¤um sonu gelmez hüzünleri,
Yapraklar›n döküldü¤ü hicranl› günleri,
And›m birer birer, ac›d›m kendi hâlime.
(Yahya Kemal Beyatl›)
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Giyenler düflünsün dar elbiseyi;
Ölçülü sözü, hesapl› ad›m›.
(Cahit S›tk› Taranc›)

Kuytu ormanlar›, tenhâ ba¤lar›
Geziyor mevsimin yorgun rüzgâr›
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Ben ninemden muhabbet, dedemden kin alm›fl›m,
Çini bir kâse kadar baflkad›r içim, d›fl›m,
Elini öpmek için yalvarsa da bak›fl›m
Is›r diye tepinir gözlerimin bebe¤i.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Hayat›m›, prensiplerimi, her fleyimi, bir küçük iflaretinle b›rak›r gelirim.
(Halide Edip Ad›var, Yeni Turan ve Raik’in Annesi)

10. Cümle çözümlemelerinde nesne ögesini bulmak için yükleme “ne, neyi” ve
“kimi” sorular› yöneltilir. Bunlara cevap olan öge nesnedir. Ancak ne sorusunun
cevab› olan nesne, belirtisiz nesnedir:
Onlar› zaptedebilirse bir veya birkaç flark› besteleyebilirdi.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Ne besteleyebilirdi?
Bir veya birkaç flark›, belirtisiz nesne.
Kuytu ormanlar›, tenhâ ba¤lar›
Geziyor mevsimin yorgun rüzgâr›
Neyi geziyor?
Kuytu ormanlar›, tenhâ ba¤lar›; belirtili nesne.
Afla¤›daki cümlelerin nesnelerini bulunuz.

SIRA S‹ZDE

Kargalar›n uçtuklar›n›, bulutlar›n geçtiklerini görmek, adamlar›n budalal›klar›n› iflitmekten içimde bir ferahl›k, bir aç›kl›k duyar›m.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

1

Ben muallimli¤i, terbiyeyi baflka türlü anl›yorum, dedi ve bahsi de¤ifltirdi.
S O R U

N

YER TAMLAYICISI (DOLAYLI TÜMLEÇ)
A M A Ç

2

Cümlede yer tamlay›c›s›n› çözümlemek

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

N N

Yer tamlay›c›s›; cümlede yüklemin bildirdi¤i hareket, ifl veya oluflun yerini ve yöAMAÇLARIMIZ
nünü bildiren ögedir. Baflka bir deyiflle hareketin, olufl ve k›l›fl›n
“nereye, neye, kime” yöneldi¤ini; “nerede, nede, kimde” geçti¤ini ve “nereden, neden, kimden” ayr›ld›¤›n› gösteren cümle ögesidir. Bu bak›mdan yer tamlay›c›s› mutlaka ismin yakK ‹ birini
T A P alarak yüklaflma (-A), bulunma (-DA) ve uzaklaflma (-DAn) hâl eklerinden
leme ba¤lan›r. Yer tamlay›c›s›, yüklemle dolayl› olarak ilgili oldu¤u için “dolayl›
tümleç” olarak da adland›r›l›r.

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Geçerken flu yere u¤rad› yolum
Bu yerlerde böyle güzel olur mu?
Ku¤um seni uçurmufllar gölünden
Bu göllerde böyle ku¤u olur mu?
(Gevherî)

Ar›k ata kuyru¤u yüktür.
(Atasözü)

Otuz iki diflten ç›kan, otuz iki mahalleye yay›l›r.
(Atasözü)

Yer Tamlay›c›s›n›n Özellikleri
Yer tamlay›c›s› mutlaka
ismin yaklaflma (-A),
bulunma (-DA) ve
uzaklaflma (-DAn) hâl
eklerinden birini alarak
yükleme ba¤lan›r.

1. Bir cümlede birden fazla yer tamlay›c›s› olabilir. Bu yer tamlay›c›lar›n›n ayn›
cinsten olmas› gerekmez:
Ben garip çizgilerle u¤rafl›rken baflbafla
Rastlam›flt›m duvarda bir flâir arkadafla.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Zafer ve e¤lence bu sarayda hayat›n en belirgin ak›fl›na yatakl›k ediyordu.
(‹skender Pala, Babil’de Ölüm ‹stanbul’da Aflk)

Aç›lan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aflk›mla bahar getirdim sana;
Tozlu yollar›ndan geçti¤im uzak
‹klimden flark›lar getirdim sana
(Ahmet Muhip D›ranas)

Delikanl› paray› tam alm›flt› ki, k›z bile¤ini kuvvetle silkip komisyoncudan kurtard› ve anas›n›n yan›na kaçt›.
(Orhan Kemal, Sarhofllar)

Dakikadan dakikaya artan heyecan Nihat Efendi’nin belki orada, meydanl›kta çeflmenin önünde parçalan›p öldürülmesine sebep olacakt›.
(Reflat Nuri Güntekin, Yeflil Gece)

2. S›ral› cümlelerde yer tamlay›c›s› ortak olabilir:
Muhtelif kafileler, burada birikiyor, toplan›yor, kabar›yor; Homiros’un “bin bir
sesli unsur” dedi¤i bir poyrazl› deniz manzaras›n› gösteriyordu.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu)

3. Bir k›s›m yer tamlay›c›lar› kendinden önceki yer tamlay›c›lar›n›n aç›klay›c›s›
durumunda olur:
Tek pencerenin önünde, duvar›n dibinde tozlu ve sefil, âdeta sürünen mevsim
sonu çiçeklerine bakarak düflünüyorum.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

Bayg›n, genifl sükûtun içinden ta uzaklardan, iskele taraf›ndan, akisler hâs›l
ederek korkunç, vakur bir seda kükredi.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

2. Ünite - Cümlenin Tamamlay›c› Ögeleri: Nesne, Yer Tamlay›c›s›, Zarf Tümleci

Bulgaristan’da ölüyor, Yunanistan’da ölüyor, Acemistan’da ölüyor, S›rbistan’da ölüyor, yaln›z yurdunda, köyünde ölmüyorsun.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

Bu ikisinin aras›nda, bofllukta sallan›yorum.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü)

4. Yaklaflma, bulunma ve ayr›lma hâl eklerini tafl›yan baz› tarz, zaman, miktar
zarflar›; yer tamlay›c›s› olarak de¤il do¤rudan zarf tümleci olarak de¤erlendirilir:
Birden döndüm ve oradan uzaklaflt›m.
Çocuk aniden fenalaflt›.
Do¤rudan bana geliniz.
Bu hâle senin yüzünden düfltüm.
Gönül verdin derlerdi o delikanl›ya,
En sonunda varm›fls›n bir Erzincanl›ya.
(Ahmet Muhip D›ranas)

Açt›n yeniden mucizeler devrine cedvel...
Sânî-i Muhammed misin, ey Fâtih-i evvel?
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Hâf›z’›n kabri olan bahçede bir gül varm›fl;
Yeniden her gün açarm›fl kanayan rengiyle.
(Yahya Kemal Beyatl›)

5. ‹simler ve isim de¤erindeki kelime gruplar› cümlede yer tamlay›c›s› görevi
yapabilir:
Bahçende akasyalar açard› baharla,
Ne flirin komflumuzdun sen Fahriye Abla!
(Ahmet Muhip D›ranas)

fiiirin birinci dizesinde bahçende sözcü¤ü bir isimdir, asl›nda tamlayan› düflmüfl
bir iyelik grubudur, cümlede yer tamlay›c›s› iflleviyle kullan›lm›flt›r.
açard›
akasyalar
bahçende
baharla

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Yer tamlay›c›s›
Zarf tümleci

Gurbet beni muttas›l çekiyordu kendine,
Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

“Gurbet beni muttas›l çekiyordu kendine.” cümlesinde kendine sözcü¤ü bir zamirdir; cümlede yer tamlay›c›s› iflleviyle kullan›lm›flt›r.
çekiyordu
gurbet
beni

: Yüklem
: Özne
: Belirtili nesne
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kendine
muttas›l

: Yer tamlay›c›s›
: Zarf tümleci

Bir çiçek dermeden sevgi ba¤›ndan
Huduttan hudûda at›lm›fl›m ben
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu cümlede ise huduttan hudûda bir tekrar grubudur (ikileme); cümlede yer
tamlay›c›s› iflleviyle kullan›lm›flt›r.
Yukar›daki cümlede geçen bir çiçek dermeden sevgi ba¤›ndan zarf-fiil grubu
içindeki sevgi ba¤›(ndan) isim tamlamas› da zarf-fiil grubunun yer tamlay›c›s› olarak ifllev görmektedir.
at›lm›fl›m
ben
huduttan hudûda
bir çiçek dermeden sevgi ba¤›ndan
bir çiçek
nesne

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Yer tamlay›c›s›
Zarf tümleci

dermeden
sevgi ba¤›ndan : Zarf-fiil grubu
yüklem (zarf-fiil) yer tamlay›c›s›

Ey flimdi süzgün, rüzgârlarda dalgal›;
Bar›fl›n güvercini, savafl›n kartal›...
Yüksek yerlerde açan çiçe¤im;
Senin alt›nda do¤dum,
Senin dibinde ölece¤im.
(Arif Nihat Asya)

“Senin alt›nda do¤dum.” ve “Senin dibinde ölece¤im.” cümlelerinde senin alt›n(da) ve senin dibin(de) kelime gruplar› birer iyelik grubudur, cümlede yer tamlay›c›s› iflleviyle kullan›lm›fllard›r:
do¤dum
(ben)
senin alt›nda

: Yüklem
: Gizli özne
: Yer tamlay›c›s›

ölece¤im
(ben)
senin dibinde

: Yüklem
: Gizli özne
: Yer tamlay›c›s›

A¤lay›n âflinâs›z, sessiz can verenlere
Otel odalar›nda, otel odalar›nda...
(Necip Faz›l K›sakürek)

Bu cümlede ise yer tamlay›c›s› bir s›fat-fiil grubudur. Cümlenin ögelerini afla¤›daki gibi belirleyebiliriz:
a¤lay›n
: Yüklem
(siz)
: Gizli özne
otel odalar›nda, otel odalar›nda âflinâs›z, sessiz can verenlere : Yer tamlay›c›s›
Fiilimsiler birer fiil flekilleri olduklar› için yer tamlay›c›lar› onlarla da ilgili olabi-
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lir. Nitekim bu cümlede otel odalar›nda, otel odalar›nda tekrarlanarak kullan›lan
yer tamlay›c›s› can veren s›fat- fiiline ba¤l›d›r ve grubun yer tamlay›c›s›d›r.
Dalgaland›¤›n yerde ne korku ne keder...
Gölgende bana da bana da yer ver!
(Arif Nihat Asya)

Padiflahlar› en sert dille azarlamaktan, camilerde çok defa tenkit ölçüsünü kaç›ran vaazlar vermekten çekinmezdi.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

6. Cümle çözümlemelerinde yer tamlay›c›lar›n› bulmak için yükleme “nereye,
nerede, nereden; kime, kimde, kimden, neye, nede, neden” gibi sorular yöneltilir:
Serinlik, gölgelik içinden o k›zg›n yerlere hayretle bak›yorum.
(Refik Halit Karay)

Nereden bak›yorum?
Serinlik, gölgelik içinden bak›yorum.
Nereye bak›yorum?
O k›zg›n yerlere bak›yorum.
Sarayda öteden beri ipekli döflemeler, s›rmal› yast›klar kullan›l›rd›.
(Ahmet Refik, Semmûr Devri)

Nerede kullan›l›rd›?
Sarayda kullan›l›rd›.
Sabaha karfl› Plevne civar›ndan geçiyorduk, alacakaranl›kta pencereyi açt›m.
(Cenap fiahabeddin, Güzel Yaz›lar)

Nereden geçiyorduk?
Plevne civar›ndan geçiyorduk.
Afla¤›daki cümlelerin yer tamlay›c›lar›n› bulunuz.

SIRA S‹ZDE

fiakaklar›ma kar m› ya¤d› ne var?
Benim mi Allah›m bu çizgili yüz?

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

Tatl› dil y›lan› deli¤inden ç›kar›r.
Kavgada k›l›ç ödünç verilmez.
Ar›k ata kuyru¤u yüktür.
Otuz iki diflten ç›kan, otuz iki mahalleye yay›l›r.

ZARF TÜMLEC‹

N
A M A Ç

Cümlede zarf tümlecini çözümlemek

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

3

2

N N

Cümlede yüklemin anlam›n› zaman, yer, yön, durum, miktar,
ölçü,
K ‹ tarz,
T A sebep,
P
araç, soru, flart vb. yönlerden tamamlayan ögeye zarf tümleci ad› verilir. Zarf tümleci, fiilin s›fat› durumundaki cümle ögesidir.
TELEV‹ZYON

‹NTERNET

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Zarf tümleci: Cümlede
yüklemin anlam›n› zaman,
K miktar,
‹ T A tarz,
P
yer, yön, durum,
sebep, ölçü, araç, soru, flart
vb. yönlerden tamamlayan
ögedir.

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Güzel düflün, iyi hisset yan›lma aldanma;
Ne varsa do¤rudad›r, do¤ruluk flaflar sanma
(Tevfik Fikret)

Bu dizelerde geçen güzel ve iyi sözcükleri, cümlede zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›fllard›r; çünkü düflün- ve hisset- fiillerinin durumunu belirtmektedirler.
Dil, her gün konuflulmak suretiyle ifllenir.
(Mehmet Kaplan, Kültür ve Dil)

Bu cümledeki her gün konuflulmak suretiyle, bir edat grubudur ve cümlede
zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›flt›r. Burada da zarf tümleci, ifllen- fiilinin tarz›n› bildirmektedir.
Senelerce sana hasret tafl›yan
Bir gönülle kollar›na at›lsam
Ben de, bir gün, kuca¤›nda yaflayan
Bahtiyarlar aras›na kat›lsam.
(Orhan Seyfi Orhon)

Bu fliirde iki cümle bulunmaktad›r. Bu cümleleri ayr› ayr› ele al›p ögelerine
ay›rd›¤›m›z zaman birinci cümlede zarf tümleci olan öge (senelerce sana hasret tafl›yan bir gönülle), yüklemi araç ilgisiyle tamamlamaktad›r. ‹kinci cümledeki zarf
tümleci ise (bir gün) yüklemi zaman ilgisiyle tamamlamaktad›r:
Senelerce sana hasret tafl›yan
Bir gönülle kollar›na at›lsam.
at›lsam
: Yüklem [fiart kipi (-sa) istek ifllevinde]
(ben )
: Gizli özne
kollar›na
: Yer tamlay›c›s›
senelerce sana hasret tafl›yan bir gönülle
: Zarf tümleci
Ben de, bir gün, kuca¤›nda yaflayan
Bahtiyarlar aras›na kat›lsam.
kat›lsam
: Yüklem [ fiart kipi (-sa) istek ifllevinde]
ben de
: Özne
bir gün
: Zarf tümleci
kuca¤›nda yaflayan bahtiyarlar aras›na
: Yer tamlay›c›s›

Çok uzun bacakl›, çok uzun boylu, s›rtlar› kabar›k, kambur hayvanlar trene
bakm›yorlard› bile... A¤›zlar›nda beyaz›ms› bir köpük çi¤neyerek dalg›n ve küskün, arka arkaya, a¤›r a¤›r, yumuflak yumuflak, iz b›rakmadan ve toz ç›karmadan gidiyorlard›.
(Refik Halit Karay, “Eskici”, Gurbet Hikâyeleri)

Bu metinde de iki cümle bulunmaktad›r. “Çok uzun bacakl›, çok uzun boylu,
s›rtlar› kabar›k, kambur hayvanlar trene bakm›yorlard› bile...” birinci cümledir.
Bu cümlede zarf tümleci bulunmamaktad›r:

2. Ünite - Cümlenin Tamamlay›c› Ögeleri: Nesne, Yer Tamlay›c›s›, Zarf Tümleci

bakm›yorlard›
: Yüklem
çok uzun bacakl›, çok uzun boylu, s›rtlar› kabar›k, kambur hayvanlar : Özne
trene
: Yer tamlay›c›s›
‹kinci cümlede ise birden fazla zarf tümleci bulunmaktad›r. Bu zarf tümleçleri
de yüklemi tarz ilgisiyle tamamlamaktad›r:
gidiyorlard›
(onlar)
a¤›zlar›nda beyaz›ms› bir köpük çi¤neyerek
dalg›n ve küskün
arka arkaya
a¤›r a¤›r
yumuflak yumuflak
iz b›rakmadan ve toz ç›karmadan

:
:
:
:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci
Zarf tümleci
Zarf tümleci
Zarf tümleci
Zarf tümleci

Zarf Tümlecinin Özellikleri
1. Zarf çeflidi olan kelimelerin hepsi cümlede zarf tümleci olarak kullan›labilir.
Zarflar, cümlede genellikle çekimsiz olduklar›ndan fiillere do¤rudan ba¤lan›r.
‹simler, eksiz veya hâl [yön (-ra, -ar›), vas›ta (-la, -n ) ve eflitlik (-ca, -ça)] eklerini
alarak zarf olarak kullan›l›r. Ayr›ca baz› tarz, zaman, miktar isimleri de yönelme,
bulunma ve ayr›lma durumu eklerini alarak cümlede zarf tümleci olarak görev yapar. Fiiller de zarf-fiil eklerini alarak zarf tümleci olarak kullan›labilir:
Befl yüz sene bekler mi ? Nas›l bekleyeceksin
Ruhun da as›rlarca bu hüsran› m› çeksin?
(Mehmet Akif Ersoy)

Bu dizelerde üç cümle bulunmaktad›r: “Befl yüz sene bekler mi?” cümlesi birinci cümledir; befl yüz sene ise cümlenin zarf tümlecidir ve yüklemi zaman yönünden tamamlamaktad›r. Zarf tümleci olan bu öge de bir s›fat tamlamas›d›r.
Gönlünü fiirin’in aflk› sar›nca
Yol alm›fl hayat›n ufuklar›nca
O h›zla da¤lar› Ferhat yar›nca
Bafllam›fl akmaya çoban çeflmesi
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu fliirde iki cümle mevcuttur. ‹lk iki dize birinci cümledir, bu cümlede iki zarf
tümleci bulunmaktad›r. Birinci zarf tümleci, gönlünü fiirin’in aflk› sar›nca zarf-fiil
grubudur; grupta sar- fiili -IncA zarf-fiil ekini alarak zarflaflm›flt›r. ‹kinci zarf tümleci ise hayat›n ufuklar›nca kelime grubudur. Hayat›n ufuklar› bir isim tamlamas›d›r; tamlama -ca eflitlik ekini alarak zarf tümleci görevinde kullan›lm›flt›r.
Son iki dize de ikinci cümledir; bu cümlede de o h›zla da¤lar› Ferhat yar›nca
k›sm› zarf tümlecidir. Zarf tümleci olan bu k›s›m da bir zarf-fiil grubudur. Burada
da yar- fiili -IncA zarf-fil ekini alarak zarf tümleci göreviyle kullan›lm›flt›r.
Çocuk uysall›kla onun ard›ndan eve girdi.
(Sevinç Çokum, Bizim Diyar)

Bu cümlede de zarf tümleci olan öge uysall›kla kelimesidir, o da vas›ta eki (-la)
alm›fl bir isimdir.

49

50

Türkçe Cümle Bilgisi-II

2. Tekrar gruplar› (ikilemeler), edat gruplar›, k›saltma gruplar› (yaklaflma grubu, uzaklaflma grubu, vas›ta grubu, isnat grubu), ba¤lama grubu, isim ve s›fat tamlamalar›; zarf tümleci iflleviyle kullan›labilen kelime gruplar›d›r. Zarf-fiil gruplar› da
cümlede zarf tümleci olarak kullan›l›r. Bu flekilde grup hâlinde kullan›lan zarflara
“gruplaflm›fl zarf” ad› verilir:
Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer
Ay geçmiyor ki alm›yay›m gaml› bir haber.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Yukar›daki dizelerde birinci cümlede yer alan zarf tümleci ögesi birer birer, ayn› kelimenin tekrar›yla yap›lm›fl bir ikileme grubudur.
O gün ruhumuzdan taflan kahkaha
Hâlâ bir ok gibi kalbimi deler
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu cümlede yer alan o gün, bir s›fat tamlamas› olup zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›flt›r. Ancak bu zarf, ana cümle fiilinin de¤il taflan s›fat-fiilinin zarf›d›r. Hâlâ
bir ok gibi ise benzerlik edat›yla kurulmufl bir edat grubudur ve cümlede zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›flt›r.
Her yandan küçülen bir oda gibi
Duvarlar yanaflm›fl, tavan alçalm›fl
(Necip Faz›l K›sakürek)

Bu dizelerde yer alan her yandan küçülen bir oda gibi kelime grubu da bir
edat grubu olup zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›flt›r.
Bayram sabah› günefl bile baflka türlü, âdeta ruhanî do¤ard›.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bu cümlede zarf tümleci olarak kullan›lan gruplardan bayram sabah›, belirtisiz
isim tamlamas› yap›s›nda; baflka türlü ise s›fat tamlamas› yap›s›nda olup zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›flt›r.
Duymam›fl, belli, hayât›nda bir efl hasretini;
Yaflam›fl tafl gibi, toprak gibi, mahrûm ac›dan.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu dizelerden ikincisinde yer alan cümlede üç tane zarf tümleci bulunmaktad›r: tafl gibi, toprak gibi, mahrûm ac›dan. Bunlardan ikisi (tafl gibi, toprak gibi)
edat grubu yap›s›ndad›r. Ac›dan mahrum grubu ise uzaklaflma grubu kal›b›nda
olup cümlede zarf tümleci iflleviyle kullan›lm›flt›r.
Güzelli¤in neden sakl› gizli dursun.
(Sevinç Çokum, Bizim Diyar)

Bu cümlede zarf tümleci olan öge sakl› gizli, bir tekrar grubudur. Yak›n anlaml› iki kelimeyle kurulmufl bir tekrar grubudur.

2. Ünite - Cümlenin Tamamlay›c› Ögeleri: Nesne, Yer Tamlay›c›s›, Zarf Tümleci

Bir gün nehirler gibi ça¤layarak derinden
Da¤lardan ormanlardan sana akacak m›y›m?
(Ömer Bedrettin Uflakl›)

Bu cümlede zarf tümleci olan bir gün nehirler gibi ça¤layarak derinden, bir
zarf-fiil grubudur. Yukar›da da belirtildi¤i gibi zarf-fiil gruplar› cümlede zarf tümleci ifllevi görür.
Hepsi s›rt›nda abâ, günlerce
Gittiler içleri hicranla dolu;
Her günün ufkunu sard›kça gece
Dediler: “Belki son akflamd›r bu!”
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu örnekte iki cümle bulunmaktad›r. ‹lk iki dize bir cümledir; bu cümlede üç
tane zarf tümleci yer almaktad›r: s›rt›nda abâ, günlerce, içleri hicranla dolu. Bunlardan s›rt›nda abâ, bulunma grubu yap›s›ndad›r; günlerce ise -ca eflitlik hâli ekini alm›fl bir isimdir, içleri hicranla dolu ise isnat grubu yap›s›ndad›r. Cümleyi flu
flekilde ögelerine ay›rabiliriz:
Hepsi, s›rt›nda abâ, günlerce
Gittiler içleri hicranla dolu;
gittiler
hepsi
s›rt›nda abâ
günlerce
içleri hicranla dolu

: Yüklem
: Özne
: Zarf tümleci
:Zarf tümleci
: Zarf tümleci

fiiirdeki ikinci cümle ise iç içe birleflik yap›l› bir cümledir. Yani bu cümlede bir
ana cümle, bir de iç cümle bulunmaktad›r. ‹ç cümle konumunda olan “Belki son
akflamd›r bu.” cümlesi, ana cümleye nesne ilgisiyle kat›lm›flt›r. Cümledeki zarf
tümleci her günün ufkunu sard›kça gece ise bir zarf-fiil grubudur. Cümleyi flu flekilde ögelerine ay›rabiliriz:
Her günün ufkunu sard›kça gece
Dediler: “Belki son akflamd›r bu!”
dediler
: Yüklem
(onlar)
: Gizli özne
her günün ufkunu sard›kça gece
: Zarf tümleci
belki son akflamd›r bu
: Nesne (iç cümle)
‹ç cümlenin ögelere ayr›l›fl› da flu flekilde olur:
son akflamd›r : Yüklem
bu
: Özne
belki
: Cümle d›fl› öge
Bizim çocuklar kâh el ç›rparak kâh kahkahalar atarak onlar› seyrediyordu.
(Buket Uzuner, Gelibolu)

Bu cümlede ise zarf tümleci olan kâh el ç›rparak kâh kahkahalar atarak kelime grubu, bir ba¤lama grubudur.
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Kalede ve onun ete¤ine serpilmifl mahallelerde Türk velileri Roma ve Bizans tafllar›yle sarmafl dolafl yatarlar.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Bu cümlede zarf tümleci olan Roma ve Bizans tafllar›yle sarmafl dolafl grubu ise
bir vas›ta grubudur.
3. Bir cümlede birden fazla zarf tümleci bulunabilir. Bu zarflar›n ayn› tür zarflar olmas› gerekmez. Yani bir cümledeki zarf tümleçleri ayn› veya farkl› türden
zarflar olabilir:
Her zaman biraz hüzünlü, fakat-bunda bir tezat yoktur- yine her an az çok
müsterih ve hatta memnun görünürdü.
(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

Zil çalacak... Sizler derslere gireceksiniz bir bir.
Zil çalacak, ziller çalacak benimçin,
Duyaca¤›m evlerden, k›rlardan, denizlerden;
Tâ içimden birisi gidecek uça ese...
Ama ben, ben art›k gidemeyece¤im
(Zeki Ömer Defne)

O gün ruhumuzdan taflan kahkaha
Hâlâ bir ok gibi kalbimi deler
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bir kap› aç›l›p, merdivende ayak sesleri duyuluncaya kadar orada bitkin oturdu.
(Sevinç Çokum, Bizim Diyar)

Ma¤lupken ordu, yasl› dururken bütün vatan
Rüyama girdi her gece bir fatihane zan
(Yahya Kemal Beyatl›)

4. Baz› tarz, zaman, miktar isimleri yaklaflma (-A), bulunma (-DA) ve uzaklaflma (-DAn) hâl eklerini alarak cümlede zarf tümleci olarak kullan›l›r:
Hepsi meshûr, o muammâ güzeli
Gittiler görme¤e Kaf da¤lar›na.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Rüya gibi bir yazd›. Yaratt›n hevesinle,
Her ân›n›, her rengini, her fli’rini hazdan.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu k›fl›n sonunda Rauf’un uzun kaybolufllar›ndan, vefas›zl›¤›ndan b›karak
babas›na gitti.
(Halide Edip Ad›var, Yeni Turan ve Raik’in Annesi)

Pazartesi sabah›, erkenden uyan›yor
(Attila ‹lhan, B›ça¤›n Ucu)

Deli enifltemiz meraktan hakikaten ç›ld›racak gibi olmufltu.
(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

2. Ünite - Cümlenin Tamamlay›c› Ögeleri: Nesne, Yer Tamlay›c›s›, Zarf Tümleci

Bu defaki azlinden sonra art›k babas›n›n flefaatiyle yeni bir memuriyet temini
imkâns›zd›; zira o, çoktan ölmüfltü.
(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

Nas›l oldu, fark›na varamad›m; sö¤üdün kabu¤u birden yar›ld›.
(Ömer Seyfettin, Ant)

5. Bir k›s›m s›ral› cümlelerde zarf tümleci ortak olabilir:
Beraberce okuyaca¤›z, çal›flaca¤›z, gezece¤iz.
(Mehmet Kaplan)

Ekseri baflkalar› için yaflar; baflkalar› için çal›fl›r; baflkalar› u¤runa ölürsün.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

6. Baz› cümlelerde zarf tümleçlerinden sonra aç›klay›c› bir k›s›m da yer alabilir:
Bütün aile, bir dü¤üne, daha do¤rusu bir cenaze arabas›na gider gibi giyinmiflti.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Sar›fl›n kad›n üflümüfl olacak ki, birden kalkt›, rüzgâdan uçan eteklerini tuta
tuta içeri kamaraya do¤ru yürürdü.
(Haldun Taner, K›z›l Saçl› Amazon)

7. Soru eki de bazen ba¤l› oldu¤u ögeyi zaman zarf› iflleviyle fiillere ba¤lamaktad›r:
Bir par›lt› gördü mü gözler hemen dal›yor,
Gö¤üsler çekilerek nefesler daral›yor.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu adlar› bir kere ö¤rendiniz mi art›k unutamazs›n›z.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

8. Bir k›s›m birleflik fiiler, zarf grubu kal›b›nda kurulduklar›ndan zarfla fiil anlamca kaynaflmaya u¤rar:
Sevdi¤inden ayr› düfltü.
Kesenin a¤z›n› ard›na kadar açt›.
Bu fliirin kafiyeleri denk düflmemifl.
Bana dünyan›n en büyük fenal›¤›n› yapmaya kalkt›¤›n yetiflmiyormufl gibi en
a¤›r hakaretini de savurmaktan geri durmad›n.
(Kerime Nadir)

Gözleri uzun uzun burkulu kald› bende,
Dedi: “Hana sa¤ indi ölü ç›kt› geçende.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

9. fiartl› birleflik cümlelerde yan cümle olan flart cümlesi; temel cümleyi flart, zaman, sebep, benzetme, tahmin vb. yönlerden tamamlayarak çok defa temel cümleye zarf tümleci iflleviyle kat›l›r:
‹nsan sa¤ iken bilinmezse, ölünce hiç bilinmez.
(Cevdet Kudret, Küçük Pafla)
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Bu örnekte ölünce hiç bilinmez temel cümle, insan sa¤ iken bilinmezse yan
cümledir. Yan cümle olan insan sa¤ iken bilinmezse k›sm›, temel cümleyi zarf
tümleci ifllevi ile tamamlamaktad›r. Ancak bu da bir cümle oldu¤undan cümle çözümlemelerinde hem yan cümlenin hem de temel cümlenin ögelerini ayr› ayr› göstermek gerekir:
‹nsan sa¤ iken bilinmezse
bilinmezse : Yüklem
insan
: Özne
sa¤ iken
: Zarf tümleci
ölünce hiç bilinmez
bilinmez
(insan)
ölünce
hiç

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci

B›çak soksan gölgeme
S›cac›k kan›m damlar
(Necip Faz›l K›sakürek)

Havaya bakarsam hava al›r›m
Topra¤a bakarsam dua al›r›m
Topraktan ayr›lsam nerde kal›r›m
Benim sad›k yarim kara toprakt›r.
(Âfl›k Veysel fiat›ro¤lu)

Bu toplulu¤un fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o toplulu¤a dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.
(Mustafa Kemal Atatürk)

Asude olam dersen e¤er gelme cihane.
(Ziya Pafla)

Art›k demir almak günü gelmiflse zamandan,
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Elini öpmek için yalvarsa da bak›fl›m
Is›r diye tepinir gözlerimin bebe¤i.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

10. Edat grubu, baz› dil bilgisi kitaplar›nda, “edat tümleci” veya “ilgeç tümleci”
ad›yla yer almaktad›r. Edat grubu, bir isim ögesiyle bir çekim edat›n›n oluflturdu¤u kelime grubudur. Bu grupta isim ögesi baflta, çekim edat› sonda bulunur. Gruptaki isim ögesi, tek bir isim olabilece¤i gibi isim yerine geçen bir kelime grubu veya cümle de olabilir. Edat›n isimle birleflmesi ekli veya eksiz olur. Edat gruplar› söz
diziminde isim, s›fat veya zarf olarak ifllev görür. Bu bak›mdan bunlar› ayr› bir
tümleç olarak kabul etmek yerine cümledeki ifllevlerine göre de¤erlendirmek daha do¤rudur. Edat gruplar›; zarf tümleci iflleviyle kullan›ld›klar›nda yüklemin anlam›n› zaman, durum, sebep bak›mlar›ndan tamamlar:

2. Ünite - Cümlenin Tamamlay›c› Ögeleri: Nesne, Yer Tamlay›c›s›, Zarf Tümleci

Görünüfle göre kad›n, çocu¤a iyi bak›yordu, fakat yavruca¤›n gözlerinden ve
bütün varl›¤›ndan s›zan o keder neydi?
(Halide Nusret Zorlutuna, Benim Küçük Dostlar›m)

Halbuki bu sene bacalar eskisi gibi tütmeyecek, ancak içleri rüzgârlara karfl›
meydan okuyarak alevlene alevlene homurdanmayacakt›.
(Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri)

Bu arada, onu biraz daha iyi yaflatabilmek için, kar›m dü¤ününden kalma üç
beflibirli¤i bozdurdu.
(Tar›k Bu¤ra, Yar›n Diye Bir fiey Yoktur)

Bir gün nehirler gibi ça¤layarak derinden
Da¤lardan ormanlardan sana akacak m›y›m?
(Ömer Bedrettin Uflakl›)

Her yandan küçülen bir oda gibi
Duvarlar yanaflm›fl, tavan alçalm›fl
(Necip Faz›l K›sakürek)

Gördüm ön safta oturmufl nefer esvapl› biri
Dinliyor vecd ile tekrar al›nan Tekbîr’i.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Tafl oluktan dökülen bir su bafl›nda durdu,
Her geçen yolcu için baflka bir söz bulurdu
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Gecenin bitme¤e yüz tuttu¤u andan beridir,
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.
(Yahya Kemal Beyatl›)

11. Cümle çözümlemelerinde yükleme “niçin, nas›l, ne zaman, ne kadar, ne flekilde, ne ile, kiminle, hangi durumda, hangi flartlarda” gibi sorular yöneltilerek zarf
tümleci ögesinin bulunmas› sa¤lan›r:

‹ki yandaki çarklar, dar kafeslerinde birden uyanan, al›flk›n ve müthifl deniz
ayg›rlar› gibi hiddetli bir gürültü ç›kararak k›m›ldand›.
(Ömer Seyfettin, Aflk Dalgas›)

Nas›l k›m›ldand›?
Birden uyanan, al›flk›n ve müthifl deniz ayg›rlar› gibi hiddetli bir gürültü
ç›kararak
Bütün vapur hafifçe sars›ld›.
Ne flekilde sars›ld›?
Hafifçe
Deli bir sa¤anaktan sonra, Çukurova’n›n kuvvetli may›s günefli, k›rm›z› topraklar› öyle bir kavram›flt› ki, yol boyunca uzanan bodur çal›lar, taze otlar, sa¤›-
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m›zda a¤›r a¤›r akan nehir, mavi gökte süzülen genifl kanatl› kufllar, her fley yorgun görünüyordu.
(Orhan Kemal, Sarhofllar)

Ne zaman kavram›flt›?
Deli bir sa¤anaktan sonra
Nas›l kavram›flt›?
Öyle bir
Nas›l görünüyordu?
Yorgun
Babam›n Ziya Bey ad›nda bir arkadafl› var, o akflam efliyle birlikte bize geldi.
(Aziz Nesin, fiimdiki Çocuklar Harika)

Ne zaman geldi?
O akflam
Kiminle geldi?
Efliyle birlikte

N

CÜMLE DIfiI ÖGELER
AM AÇ

4

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Cümle d›fl› ögeleri aç›klamak

Cümlenin kurulufluna do¤rudan kat›lmayan ve flekil olarak yükleme ba¤lanmayan;
ancak cümlenin anlam›n› dolayl› olarak tamamlayan ve cümleler aras›nda ba¤lanS‹ZDE
t› kurarak SIRA
metnin
oluflmas›na katk›da bulunan ögelere “cümle d›fl› öge” denir.
Bunlar; özne, nesne, zarf tümleci ve yer tamlay›c›s› gibi yüklemin tamamlay›c›s›
de¤ildir, metindeki
herhangi bir yüklemle iliflkilendirilemez. Ancak aç›klama, peD Ü fi Ü N E L ‹ M
kifltirme, onama, ret, s›ralama, denklefltirme vb. ifllevlerle cümleler aras›nda görev
yapar. Bu bak›mdan ba¤laçlar, ünlemler, ünlem gruplar›, hitap sözleri, ara sözler,
S O R U
aç›klay›c› cümleler;
cümle d›fl› öge olarak kullan›labilir.
Kimi kaynaklarda
D ‹ K K Abu
T terim “cümle d›fl› unsur (C.D.U.)” olarak adland›r›lmaktad›r.

Cümle D›fl›
Ögelerin Özellikleri
SIRA S‹ZDE

N N

1. Bütün ünlemler ve ünlem gruplar›, hitaplar cümle d›fl› ögelerdir. Ünlem gruplar›; cümleye ahenkli, etkili bir anlat›m tarz› getirir; fakat cümlenin kurulufluna kat›lmaz. Bu ögeler
cümlenin bafl›nda, ortas›nda ve sonunda bulunabilir:
AMAÇLARIMIZ
Ah! Keflke talih bana levhan›n bu taraf›n› görmeyi nasip etmemifl olsayd›.

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

K ‹ T A P

(Ahmet A¤ao¤lu)

Ey bu topraklar için topra¤a düflmüfl asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak aln› de¤er.
TELEV‹ZYON

(Mehmet Akif Ersoy)

Ey suyun sesinden anlayan ba¤lar,
Ne söyler bu da¤a çoban çeflmesi?
‹NTERNET

(Faruk Nafiz Çaml›bel)

2. Ünite - Cümlenin Tamamlay›c› Ögeleri: Nesne, Yer Tamlay›c›s›, Zarf Tümleci

Ey gözlerinin çevresi mor, benzi tutulmufl,
Akflamlad›¤›m yollar› yaln›z gezen âfet!
Kaç y›l geçecek, böyle hazin, böyle habersiz.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Ey flehid o¤lu flehid, isteme benden makber,
Sana â¤ûflunu açm›fl duruyor peygamber.
(Mehmet Akif Ersoy)

Ey, pembe akflamlar›n kara sevdal›lar›!
Güzelliklerine doyulmam›fl zamanlar!
Ergen yast›¤›n›n ateflten rüyalar›!
Ey, saf kalbimizde do¤mufl ve ölmüfl anlar!...
(Ahmet Muhip D›ranas)

Ey flimdi süzgün, rüzgârlarda dalgal›;
Bar›fl›n güvercini, savafl›n kartal›...
Yüksek yerlerde açan çiçe¤im;
Senin alt›nda do¤dum,
Senin alt›nda ölece¤im.
(Arif Nihat Asya)

K›fl çöktü üzerimize bre R›fat.
(Sevinç Çokum, Bizim Diyar)

Ey bulutlar› uçuflan gök,
Kokusunu duydu¤um bahar,
Ey gözden sakl› tabiat
Beklemek neye yarar?
(Ziya Osman Saba)

Çalg› sesi bana kadar geliyordu, âh!
Ne uzunmufl gece, Rabbim, gelmiyor sabah!
(Enis Behiç Koryürek)

2. Cümle içinde yer alan ara sözler ve aç›klay›c› cümleler de cümle d›fl› ögeler
olarak de¤erlendirilir. Bu ögeler, cümle içerisinde ya iki çizgi aras›nda ya iki virgül
aras›nda ya da ayraç içerisinde gösterilir:
Yal› halk› -orta ailede oldu¤u gibi- pencerelerden hayk›rsalard›, Adnan a¤layacakt›.
(Mithat Cemal Kuntay)

Kürklü paltosunun yakas› içinde yüzü yar› yar›ya kaybolmufl k›ranta bir rum
-k›yafetine nazaran zengin bir simsar- yanlar›nda durdu.
(Reflat Nuri Güntekin)

Halit Ayarc›’n›n izafîlik dedi¤i fleyin, tabir caizse, bir hakikat oldu¤unu
kendi hayat›mda yafl›yorum.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü)
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Düflmez yere hâflâ o, bizim bayra¤›m›zd›r,
Bir fecr olarak do¤madad›r her da¤›m›zdan.
Ay y›ld›z o mazideki süstür, emin ol,
Âtide günefller do¤acak bayra¤›m›zdan.
(Mithat Cemal Kuntay)

Bu gelen, bir yuvas›z kufl gibi pervâs›zd›;
Bu gelen köylü, sesinden tan›d›m, bir k›zd›.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Tenkitlerinize, -buna ikaz demek daha do¤ru olur- teflekkür ederim.
(Cemil Meriç)

3. Cümleler aras›ndaki ba¤lay›c›lar da cümle d›fl› ögelerdir:
Dinle bakal›m iflitebilir misin
Türküsünü damlar›n, bacalar›n
Yahut da kar›ncalar›n bu¤day tafl›d›klar›n›
Yuvalar›na?
(Orhan Veli Kan›k)

Hac› Kalfa: “Yollar maflallah emindir, amma ne olur ne olmaz, peçeni kapa.
Senin surat›n öyle her yerde aç›lacak suratlardan de¤ildir, anlad›n m› efendim?”
demiflti.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Çocu¤un yüzü ibik gibi k›zard›. Bereket o telâflta kimse iflin fark›na varamad›.
(Haldun Taner)

Onu, köyünden k›skan›r gibi idim. Daha do¤rusu, dört y›ll›k bir ayr›l›ktan sonra köyüne kavuflan bu erin yan›nda kendimi fazla buluyordum.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Bu k›z, ufak tefek gayet hoppa, gayet fl›mar›k bir fleymifl, hatta bunun için ismine Çal›kuflu derlermifl.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Gittim ve geldim; ancak flimdi yeni hat›ralar›m muayyen çizgiler içinde canlan›yor.
(Samet A¤ao¤lu)

Zavall› ablam›n, Kenan a¤abeyimin o kadar s›zlanan mektuplar›n› da bî-his
bir inatla cevaps›z b›rakt›m. Fakat art›k söylemem lâz›m.
(Halide Nusret Zorlutuna)

A evlâd›m, kendi dilimizce bir marfl söyleseniz de biz de anlay›p dinlesek olmaz m›?
(Necmettin Halil Onan)

Koleje çocu¤unu veren babalar›n ekserisi hâli vakti yerinde, fakat düflüncesi
mahdut insanlard›r.”
(Necmettin Halil Onan)
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Elleri ceplerinde kendi kendine deniz kenar›nda dolafl›r, yahut a¤açlar›n alt›nda kitap okurdu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Kardeflim böylesine can kurban. Ama bu herif böyle de¤il ki dün dayanamad›m kendisine söyledim.
(Memduh fievket Esendal)

Ama Mahmut Efendi, bu kadar› da olmaz! ‹çiyorsun ne ise, afiyet olsun; ancak
tozunu da beraber iç bari, kat›k et!.
(Memduh fievket Esendal)

Gerçi flimdiye kadar görüflmedik amma, sizi uzaktan tan›yorum.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Bazen yata¤›n›n baflucunda kitap okuyorum, hatta masal bile söyledi¤im oluyor.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Büyük flairlerin iptida mahdut insanlar taraf›ndan anlafl›ld›¤› muhakkakt›r;
lâkin Ahmed Haflim Bey bu mahdudiyeti de lüzumundan fazla tahdit ediyor.
(Mehmet Fuat Köprülü)

Afla¤›daki cümleleri ögelerine ay›r›n›z.

SIRA S‹ZDE

Ellerim tak›l›rken rüzgârlar›n saç›na
As›ld› arabam›z bir da¤›n yamac›na

D Ü fi Ü N E L ‹ M

3

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Saçlar›n dökülsün aç›k gö¤süne,
Mermer üzerinden geçen su gibi.
Bir ince bayg›nl›k çöker gönlüne,
Yaz vaktinin gündüz uykusu gibi.

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

(Necip Faz›l K›sakürek)

SIRA S‹ZDE

Kaç bahar, bülbüle hasret, güle hasret yaflad›k;
Görmedik kaç yaz ufuklarda yar›m bir mehtâb.

AMAÇLARIMIZ

N N

(Faruk Nafiz Çaml›bel)

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Özet

N
A M A Ç

1

N
A M A Ç

2

Cümlede nesneyi çözümlemek
Cümlede yüklemin do¤rudan etki etti¤i ögeye
nesne denir. Yani nesne, yüklemin gösterdi¤i hareketten do¤rudan etkilenen varl›k veya kavramd›r. Nesne, daima geçiflli fiillerin bir ögesi olarak
kullan›l›r
E¤er nesne ekli yükleme hâlindeyse buna belirtili nesne, eksiz yükleme hâlindeyse buna da belirtisiz nesne denir. Belirtili nesne, -› (-i, -u, -ü)
yükleme hâli ekini al›r ve belirli bir varl›¤› ifade
eder. Belirtili nesnenin söz diziminde belli bir
yeri yoktur; cümlenin herhangi bir yerinde bulunabilir. Özellikle vurgulanmak istendi¤inde yükleme yaklaflt›r›l›r.
Cümlede yer tamlay›c›s›n› çözümlemek
Yer tamlay›c›s›, cümlede yüklemin bildirdi¤i hareket, ifl veya oluflun yerini ve yönünü bildiren
ögedir. Yer tamlay›c›s› ismin yaklaflma (-A), bulunma (-DA) ve uzaklaflma (-DAn) hâl eklerinden birini alarak yükleme ba¤lan›r. Yer tamlay›c›s› yüklemle dolayl› olarak ilgili oldu¤u için dolayl› tümleç olarak da adland›r›l›r.

N
A M A Ç

3

N
A M A Ç

4

Cümlede zarf tümlecini çözümlemek
Cümlede yüklemin anlam›n› zaman, yer, yön,
durum, miktar, tarz, sebep, ölçü, araç, soru, flart
vb. yönlerden tamamlayan ögeye zarf tümleci
ad› verilir.
Cümle çözümlemelerinde zarf tümlecini bulunmak için yükleme niçin, nas›l, ne zaman, ne kadar, ne flekilde, ne ile, kiminle, hangi durumda,
hangi flartlarda gibi sorular yöneltilir.
Cümle d›fl› ögeleri aç›klamak
Cümlenin kurulufluna do¤rudan kat›lmayan ve
flekil olarak yükleme ba¤lanmayan; ancak cümlenin anlam›n› dolayl› olarak tamamlayan ögeye
cümle d›fl› öge denir. Bu öge; özne, nesne, zarf
ve yer tamlay›c›s› gibi yüklemin tamamlay›c›s›
de¤ildir, metindeki herhangi bir yüklemle iliflkilendirilemez. Ancak aç›klama, pekifltirme, onama, ret, s›ralama, denklefltirme vb. ifllevlerle cümleler aras›nda görev yapar. Bu bak›mdan ba¤laçlar, ünlemler, ünlem gruplar›, hitap sözleri, ara
sözler, aç›klay›c› cümleler; cümle d›fl› öge olarak
kullan›labilir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde nesne vard›r?
a. Rüzgâr›n hiç eksik olmad›¤› dar ve lofl bir sokakt› buras›.
b. Yerinden yurdundan kopan bir adamm›fl.
c. Oraya iki y›l önce pembe panjurlu ev yapt›rd›.
d. Buras› turistlerin pek u¤ramad›¤› bir tatil beldesiydi.
e. Mola verdi¤imiz yerdeki manzaradan kendimizi
alamad›k.
2. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
a. Yaflam›, tüm ayr›nt›lar›yla içinden geldi¤i gibi
dizelere tafl›rd›.
b. Tek kol ve do¤ru tutum, her zaman iki kol ve
yanl›fl tutumu yener.
c. Önce upuzun, sonra kesik saçlar›n vard›.
d. Uzun bir tart›flmadan sonra nihayet paray› verdi.
e. Fâni bir iz b›rakm›fl burda yatm›flsa kimler.
3. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde soru eki, zaman
zarf› görevinde kullan›lm›flt›r?
a. Senin sorunu cevaplar m› bilmem!
b. Güzel mi güzel ama çok nazl›!
c. Annem mi beni ça¤›ran bu ses?
d. Bir par›lt› gördü mü gözler hemen dal›yor.
e. Soru sormak yasak m›?
4. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde birden fazla yer
tamlay›c›s› vard›r?
a. En umulmad›k yerde, karfl›m›za ç›k›yor.
b. Yolun bitmesine ne kadar kald›?
c. Keskin sirke küpüne zarar verir.
d. Saat beflte Nazmiye ablamlara gidece¤iz.
e. Baflar›ya do¤ru giden yolda emin ad›mlarla ilerliyordu.
5. Afla¤›da “cümle d›fl› ögelerle” ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl›flt›r?
a. Cümlenin kurulufluna do¤rudan kat›lmaz.
b. fiekil olarak yükleme ba¤lanmaz.
c. Cümlenin anlam›na dolayl› olarak katk›da bulunur.
d. Ba¤laçlar, ünlemler cümle d›fl› öge olarak kabul
edilir.
e. Yüklemler bazen cümle d›fl› öge olabilir.

6. “Dün akflam, ›fl›lt›l› yollardan, mavi sular›n par›ldad›¤› alt›n oyal› sahillerden geçerek ülkemizin tarihi en
eski flehrine geldik.”
Bu cümlenin ögeleri afla¤›dakilerin hangisinde s›ras›yla
ve do¤ru olarak verilmifltir?
a. Zarf tümleci, nesne, yüklem
b. Zarf tümleci, nesne, yer tamlay›c›s›, yüklem
c. Zarf tümleci, zarf tümleci, yer tamlay›c›s›, yüklem
d. Özne, zarf tümleci, yer tamlay›c›s›, yüklem
e. Nesne, zarf tümleci, yer tamlay›c›s›, yüklem
7. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yer tamlay›c›s› aç›klay›c›s›yla birlikte verilmifltir?
a. ‹ki akrabamla, halam ve teyzemle, Nevflehir’e
gezmeye gitmifltik.
b. Ötede, tepenin ete¤inde, bir köy vard›.
c. En umulmad›k yerde karfl›m›za ç›k›yorlar.
d. Onun gözünde ben bir zavall› idim.
e. As›ld› arabam›z bir da¤›n yamac›na.
8. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vard›r?
a. Rabbim bir isim ver bana hâlimden.
b. Dün kardeflimden uzun bir mektup ald›m.
c. “Eflinden ayr›lan bir k›z” dediler.
d. Türk subay› bizleri dikkatle süzdü, bafl›yla selamlad›.
e. Görmedik kaç yaz ufuklarda yar›m bir mehtap.
9. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde zarf tümleci bir kelime grubu de¤ildir?
a. Güzel düflün, iyi hisset, yan›lma, aldanma.
b. Yaflam›fl tafl gibi, toprak gibi mahrum ac›dan.
c. Sevdiklerim göçüp gidiyorlar birer birer.
d. Pembe’yle Asiye itiflip kak›fl›p o delikten oday›
gözetliyordu.
e. Genç kad›n, bu lokantay› üç y›l kendi bafl›na çal›flt›rm›fl.
10. Afla¤›daki beyitlerin hangisinde cümle d›fl› bir öge
yoktur?
a. Bu gelen bir yuvas›z kufl gibi pervas›zd›
Bu gelen köylü, sesinden tan›d›m, bir k›zd›
b. Dinle bakal›m, iflitebilir misin
Türküsünü damlar›n, bacalar›n
c. Çalg› sesi bana kadar geliyor, âh
Ne uzunmufl gece, Rabbim, gelmiyor sabah
d. Ay y›ld›z o mazideki süstür, emin ol,
Atide günefller do¤acak bayra¤›m›zdan.
e. Saçlar›n dökülsün aç›k gö¤süne,
Mermer üzerinden geçen su gibi.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c
2. c
3. d
4. a
5. e
6. c
7. b
8. d
9. a
10. e

Yan›t›n›z farkl›ysa “Nesne” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Nesne” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Zarf Tümleci” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Yer Tamlay›c›s›” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümle D›fl› Ögeler” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Zarf Tümleci “ bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Yer Tamlay›c›s› “ bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Nesne” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Zarf Tümleci” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Cümle D›fl› Ögeler” bölümünü tekrar inceleyin.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Kargalar›n uçtuklar›n›, bulutlar›n geçtiklerini görmek,
adamlar›n budalal›klar›n› iflitmekten içimde bir ferahl›k,
belirtisiz
bir aç›kl›k duyar›m.
nesne
Ben muallimli¤i, terbiyeyi baflka türlü anl›yorum, dedi
belirtisiz nesne
ve bahsi de¤ifltirdi.
b.li nesne
S›ra Sizde 2
fiakaklar›ma kar m› ya¤d› ne var?
Benim mi Allah›m bu çizgili yüz?
Tatl› dil y›lan› deli¤inden ç›kar›r.
Kavgada k›l›ç ödünç verilmez.
Ar›k ata kuyru¤u yüktür.
otuz iki diflten ç›kan, otuz iki mahalleye yay›l›r.

S›ra Sizde 3
Ellerim tak›l›rken rüzgârlar›n saç›na /
zarf tümleci
As›ld› / arabam›z / bir da¤›n yamac›na
yüklem
özne
yer tamlay›c›s›
Saçlar›n / dökülsün / aç›k gö¤süne/
özne
yüklem
yer tamlay›c›s›
Mermer üzerinden geçen su gibi
zarf tümleci
Bir ince bayg›nl›k / çöker / gönlüne/
özne
yüklem yer tamlay›c›s›
Yaz vaktinin gündüz uykusu gibi
zarf tümleci

Kaç bahar,/ bülbüle hasret, güle hasret / yaflad›k (Biz:
zarf tümleci
zarf tümleci
yüklem özne)
Görmedik / kaç yaz / ufuklarda / yar›m bir mehtâb (Biz:
yüklem
zarf t. yer taml.
nesne
özne)
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3
Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Basit ve birleflik cümle yap›lar›n› ay›rt edebilecek,
fiartl› birleflik cümle yap›lar›n› çözümleyebilecek,
‹ç içe birleflik cümle yap›lar›n› çözümleyebilecek,
Ki’li birleflik cümle yap›lar›n› aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Basit cümle
Birleflik cümle
Temel cümle
Yan cümle

• fiartl› birleflik cümle
• ‹ç içe birleflik cümle
• Ki’li birleflik cümle

‹çerik Haritas›

Türkçe Cümle Bilgisi-II

Yap›lar›na Göre
Cümleler-I

•
•
•
•
•
•

YAPILARINA GÖRE CÜMLELER-I
BAS‹T CÜMLE
B‹RLEfi‹K CÜMLE
fiARTLI B‹RLEfi‹K CÜMLE
‹Ç ‹ÇE B‹RLEfi‹K CÜMLE
K‹’L‹ B‹RLEfi‹K CÜMLE

Yap›lar›na Göre Cümleler-I
N

YAPILARINA GÖRE CÜMLELER-I
A M A Ç

1

Basit ve birleflik cümle yap›lar›n› kavramak

Bir cümlenin varl›¤›, bir yüklemin varl›¤›yla mümkündür. O bak›mdan cümleleri
yap›lar›na göre incelemek demek, onlar› yüklemleri aç›s›ndan incelemek demektir. Cümledeki yarg› say›s›, cümlenin yap›s›n› belirler. Buna göre yap›lar› bak›m›ndan cümlelerin flu türleri vard›r:

BAS‹T CÜMLE
Basit cümle; kuruluflunda tek yüklem bulunan, tek yarg› bildiren cümledir. Basit
cümlede tek bir yarg› bulunur, bu yarg›y› sonuca ba¤layan tek yüklem vard›r. Bu
yüklem de ya çekimli bir fiildir ya da ek fiil alm›fl isim ya da isim gibi kullan›lan
bir kelime grubudur. Basit cümlede cümlenin yap›s›n› belirleyen, cümledeki kelimelerin veya kelime gruplar›n›n say›s› de¤il bunlar›n tek bir yükleme ba¤lanm›fl
olmalar›d›r. Bu bak›mdan bir cümle içinde ne kadar kelime grubu bulunursa bulunsun e¤er cümle tek bir yükleme sahipse, yani yarg› tek bir yüklemle sa¤lan›yorsa, o cümle basit cümledir. Basit yap›l› cümleler bir düflünceyi, bir iste¤i, bir duyguyu dile getirir ve ba¤›ms›z yarg›lar ortaya koyar:
Bütün kötülüklerin anas› cehalettir.
Tatl› dil y›lan› deli¤inden ç›kar›r.
Komflu hakk› Tanr› hakk›d›r.
‹ki karpuz bir koltu¤a s›¤maz.
Benim sad›k yarim kara toprakt›r.

(Atasözü)
(Atasözü)
(Atasözü)
(Âfl›k Veysel fiat›ro¤lu)

Bu örneklerde yer alan cümlelerin hepsi, tek bir yarg› bildirdikleri için basit cümledir. Bu örneklerden “ç›kar›r” ve “s›¤maz” yüklemleri, yarg› bildiren ögeler olup
çekimli birer fiildir. “Cehalettir “, “Tanr› hakk›d›r”, “kara toprakt›r” kelime ve kelime gruplar› ise ek fiil alarak yarg› bildiren ögelerdir.
Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi,
Sarmafl›klarla balkonu örtük bir evdi.

(Ahmet Muhip D›ranas)

Basit cümle: Kuruluflunda
tek yüklem, tek yarg›
bildiren; bir düflünceyi, bir
iste¤i, bir duyguyu anlatan
cümledir.
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Yukar›daki dizelerde yer alan cümleler tek bir yarg› bildirmektedir; o bak›mdan
bunlar da birer basit cümledir. Bu cümlelerde yarg› ek fiille sa¤lanm›flt›r. Cümlelerin yap›lar›n› inceleyelim:
Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi.
kutu gibi küçücük bir evdi
eviniz

: Yüklem
: Özne

Kelime gruplar›
eviniz : ‹yelik grubu (Tamlayan› düflmüfl [sizin] eviniz)
kutu gibi küçücük bir ev
: S›fat tamlamas›
kutu gibi
: Edat grubu (S›fat iflleviyle kullan›lm›flt›r.)
küçücük bir ev
: S›fat tamlamas›
bir ev
: S›fat tamlamas›
Sarmafl›klarla balkonu örtük bir evdi.
sarmafl›klarla balkonu örtük bir evdi : Yüklem
o (eviniz)
: Gizli özne
Kelime gruplar›
sarmafl›klarla balkonu örtük bir ev
sarmafl›klarla balkonu örtük
balkonu örtük
bir ev

:
:
:
:

S›fat tamlamas›
Vas›ta grubu
‹snat grubu
S›fat tamlamas›

Selma Han›m, bundan dört befl y›l evvel, Etlik’teki ba¤da o kadar
özne
taflk›n bir hayat ile zinde, o kadar s›hhatli ve nefleli tan›d›¤› bu
k›zca¤›z›n böyle hantal bir y›¤›n haline geliflindeki hikmeti
nesne
anlayam›yordu.
yüklem

bir türlü
zarf t.

(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Ankara)

Bu cümle de yine tek yüklemi olan basit bir cümledir.
Yolun kenar›ndaki kayan›n üstüne küfesini koydu. Ellerini belindeki k›z›l kufla¤›n ön taraf›na soktu. Aç›k gö¤sü, ç›plak, sert bald›rlar›yla bir kuvvet âbidesi vaziyetinde durdu.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

Sizin gibi bir genç k›z›n arzular›na itaat etmek bir vazifedir.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Fakat bu kahkahan›n içinde deminki gülüfle benzemeyen, tuhaf bir fley, bir
k›r›kl›k vard›r.

(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Benim mi Allah›m bu çizgili yüz?

(Cahit S›tk› Taranc›)

3. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler-I
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‹sim-fiil, s›fat-fiil ve zarf-fiil gruplar› nesnelere ba¤l› olarak kullan›ld›klar›ndan
fiilin gerektirdi¤i ve fiilleri tamamlayan ögelerle (özne, nesne, yer tamlay›c›s› ve
zarf tümleci) birlikte kullan›l›r; fakat tam bir yarg› bildirmez. Yarg›, kendilerinden
sonra gelen çekimli fiillerle tamamlan›r. Bu yüzden de bu gruplar söz diziminde
cümle olarak kabul edilemez. Bu gruplar, ya cümlenin bir ögesi ya da cümle ögelerinden birini tamamlayan bir unsur olarak cümleye kat›l›r. Bu bak›mdan bünyesinde bu gruplar› bulunduran cümleler, birleflik cümle de¤il basit cümle olarak de¤erlendirimelidir. Cümle çözümlemelerinde bu özelli¤e dikkat etmek gerekir.
Aflure yemeye giden kafl›¤›n› yan›nda tafl›r.
Kol kesilirken parmak ac›maz.
Ar› kahr›n çekmeyen, bal›n kahr›n ne bilsin.
S›rça köflkte oturan komflusuna tafl atmaz.
Her günün ufkunu sard›kça gece
Dedilerki: “Belki son akflamd›r bu.”
(Yahya Kemal Beyatl›)

Ara s›ra geçiyor bir atl›, iki yayan,
Bozuk düzen tafllar›n üstünde t›k›rdayan
Tekerlekler yollara bir fleyler anlat›yor,
Uzun yollar bu sesten silkinerek yat›yor...
Kendimi kapt›rarak tekerle¤in sesine
Uzanm›fl›m, kalm›fl›m yayl›n›n fliltesine.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

B‹RLEfi‹K CÜMLE
‹çinde esas yarg›n›n bulundu¤u bir temel cümle ile onu anlam ve görev bak›m›ndan tamamlayan bir veya birden fazla yan cümleden oluflan cümleye birleflik cümle denir. Baflka bir ifadeyle birleflik cümle, içinde birden çok yarg› bulunan cümledir. Bu yap›daki cümlelerde bir cümle, bir di¤erinin bafllang›c› olabilir; hatta belli
kurallar ölçüsünde birbirine ba¤lan›r veya baflka bir cümlenin içerisinde yer al›r.
Birleflik cümlede yan cümlelerin de yüklemlerinin çekimli bir fiil olmas›, yani
tam bir yarg› ifade etmesi gerekir. Yan cümle; temel cümledeki yarg›y› güçlendirir,
onu aç›klar, tamamlar ve de¤iflik ilgilerle temel cümleye ba¤lar. Birleflik cümlede
birden çok yan cümle olabilir; ancak bu cümleler temel cümlede bulunan yükleme göre biçimlenir; yani birleflik cümlelerde yan cümleler, temel cümlenin bir ögesi gibi ifllev görür.
Birleflik cümleyi oluflturan cümleler de esas olarak birer basit cümledir; ancak
bu cümlelerden biri cümlenin anlam›n› üstlenir, öteki cümleler onu anlam bak›m›ndan destekler. Buna göre birleflik cümlenin yap›s›nda yer alan cümleleri flu flekilde adland›r›r›z:

Birleflik cümle: ‹çinde temel
cümle ile onu anlam ve
görev bak›m›ndan
tamamlayan bir ya da
birden çok yan cümleden
oluflan cümledir.

Temel Cümle
Bir birleflik cümlede esas yarg›n›n bildirildi¤i cümleye temel cümle denir. Bu
cümle yaln›z bafl›na da kullan›labilir. Ayn› zamanda ana düflünce bu cümlededir;
bu nedenle buna “ana cümle” de denir.

Temel cümle: Birleflik yap›l›
bir cümlede esas yarg›n›n
bildirildi¤i cümledir.
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Yan Cümle
Yan cümle: Temel cümlenin
d›fl›nda kalan; fakat temel
cümlenin belirtti¤i fikri bir
sebebe, bir flarta veya bir
dile¤e ba¤layan cümledir.

Yan cümlesi çekimli fiille
kurulan birleflik cümleler
flunlard›r:
• fiartl› birleflik cümleler
• ‹ç içe birleflik cümleler
• Ki’li birleflik cümleler

Yan cümle, temel cümlenin d›fl›nda kalan; ancak temel cümlenin ifade etti¤i fikri
bir sebebe, bir flarta, bir dile¤e ba¤layan cümledir. Ço¤u zaman temel cümleden
önce bulunur ve çekimli bir fiille kurulur. Yan cümle de kurulufl bak›m›ndan bafll› bafl›na bir cümledir. Yan cümlenin esas görevi; temel cümleyi anlam yönünden
tamamlamak, aç›klamak ve güçlendirmektir. O bak›mdan yan cümleler, bir yarg›
tafl›salar da anlam ve kurulufl bak›m›ndan daima temel cümleye ba¤l›d›r ve temel
cümlenin bir ögesi olarak bulunur.
Türkçede yan cümlesi çekimli fiille kurulan birleflik cümlelerin flu türleri vard›r:

N

fiARTLI B‹RLEfi‹K CÜMLE
AM AÇ

2

fiartl› birleflik cümle: Olufl
ve k›l›fl›n flarta ba¤land›¤›
cümlelerdir.

fiartl› birleflik cümle yap›lar›n› çözümlemek

fiart ifadesine dayal› bir yan cümle ile bir ana cümleden meydana gelen birleflik
cümledir. Bir baflka deyiflle flartl› birleflik cümleler, olufl ve k›l›fl›n bir flarta ba¤land›¤› cümlelerdir. Bu olufl ve k›l›fllar flart (-sA) ekiyle yap›l›r. fiart kipi, istek ve temenni ifadelerinin d›fl›nda tam bir yarg› bildirmez. Bu bak›mdan temel cümleye
yan cümle haz›rlar. Bu yan cümleler temel cümleyi flart, zaman, sebep, tahmin,
benzetme vb. anlamlar›yla tamamlar. fiart cümlesi, temel cümleden önce gelir ve
çok defa da zarf iflleviyle temel cümleye ba¤lan›r. fiartl› birleflik cümleler, Türkçenin en eski cümle türlerindendir.
fiartl› birleflik cümleyi çözümlerken önce yan ve temel cümleler belirlenir, sonra her iki cümlenin ayr› ayr› cümle ögeleri bulunur. Yan cümlenin ana cümleyi anlam bak›m›ndan hangi yönde tamamlad›¤› belirtilir:
A¤›lda o¤lak do¤sa yaz›da otu biter.
Kurt bunal›rsa a¤›la var›r.
‹nsan sa¤ iken bilinmezse ölünce hiç bilinmez.

(Atasözü)
(Atasözü)
(Cevdet Kudret, Küçük Pafla)

Yan cümle: ‹nsan sa¤ iken bilinmezse
bilinmezse
insan
sa¤ iken

: Yüklem
: Özne
: Zarf tümleci

Yan cümle, temel cümleyi zarf ifllevi ile tamamlamaktad›r.
Temel cümle: ölünce hiç bilinmez.
bilinmez
(o, insan)
ölünce
hiç

:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci

Murad›n mahvetmekse bizi bir zelzele ver.
(Faruk Nafiz Çaml›bel, Ya¤mur Duas›)

Yan cümle: Murad›n bizi mahvetmekse

3. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler-I

mahvetmekse : Yüklem
murad›n
: Özne
bizi
: Belirtili nesne
Yan cümle, temel cümleyi zarf ifllevi ile tamamlamaktad›r.
Temel cümle: bir zelzele ver
ver
: Yüklem
(sen)
: Gizli özne
bir zelzele : Belirtisiz nesne
Havaya bakarsam hava al›r›m
Topra¤a bakarsam dua al›r›m
Topraktan ayr›lsam nerde kal›r›m
Benim sad›k yarim kara toprakt›r.
(Âfl›k Veysel fiat›ro¤lu)

Bu fliire bakt›¤›m›z zaman üç tane flartl› birleflik cümle ile karfl›lafl›r›z. Bunlar
fliirin ilk üç dizesidir. Cümleleri teker teker inceleyelim:
Havaya bakarsam hava al›r›m
dizesinde “Havaya bakarsam” yan cümle; yani flart cümlesi, “hava al›r›m” ise temel cümledir. Her iki cümlenin öznesi ortakt›r; yan cümlenin fiili bakarsamdaki
“-m” ve temel cümlenin fiili al›r›mdaki “-m” kifli eklerinden öznenin ben oldu¤unu ö¤reniyoruz.
Öteki dizelerdeki flartl› birleflik cümlelerin yap›lar› da aynen birinci dizedeki
gibidir.
Kadir Mevlam, e¤er senden uzakta
Bana takdir eylemiflse ölümü:
Rahat etmem bu yabanc› toprakta,
Cennette de avutamam gönlümü.
(Orhan Seyfi Orhon)

Bu örnekte yer alan cümle de flartl› bir cümledir. Bu bak›mdan bir temel cümle, bir de yan cümle vard›r. Kadir Mevlam, e¤er senden uzakta / Bana takdir eylemiflse ölümü k›sm›, yan cümle; Rahat etmem bu yabanc› toprakta / Cennette de
avutamam gönlümü k›sm› ise temel cümledir. Birleflik yap›l› cümle çözümlemelerinde yan cümleler ve temel cümle ayr› ayr› de¤erlendirilir. Buna göre yan cümlenin ve temel cümlenin ögelerini ayr› ayr› irdeleyelim:
Yan cümlenin ögeleri
Kadir Mevlam, e¤er senden uzakta
Bana takdir eylemiflse ölümü:
takdir eylemiflse
Kadir Mevlam
bana
senden uzakta
ölümü
e¤er

:
:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Yer tamlay›c›s›
Zarf tümleci
Belirtili nesne
Cümle d›fl› öge (flart edat›)

Yan cümle, temel cümleyi zarf ifllevi ile tamamlamaktad›r.
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Temel cümlenin ögeleri
Temel cümle, özneleri ortak s›ral› bir cümledir; burada da iki ayr› cümle bulunmaktad›r. Bunlar›n da ögelerini ayr› ayr› göstermek gerekir:
Rahat etmem bu yabanc› toprakta,
Cennette de avutamam gönlümü.
rahat etmem
: Yüklem
(ben)
: Gizli özne
bu yabanc› toprakta : Yer tamlay›c›s›
avutamam
(ben)
gönlümü
cennette
de

:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Belirtili nesne
Yer tamlay›c›s›
Cümle d›fl› öge (kuvvetlendirme edat›)

Cümledeki kelime gruplar› ise flunlard›r:
Kadir Mevlam
kadir Mevla
s›f.
isim
takdir eyleisim
yar. fiil
senden uzak
hâl ekli is. isim
rahat etisim yar. fiil
bu yabanc› toprak
s›f.
isim
yabanc› toprak
s›fat
isim
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

1

: ‹yelik grubu ([benim] Kadir Mevlam)
: S›fat tamlamas›
: Birleflik fiil grubu
: Uzaklaflma grubu
: Birleflik fiil grubu
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›

Afla¤›daki dizelerde
geçen temel ve yan cümle yap›lar› ile kelime gruplar›n› inceleyiniz.
SIRA S‹ZDE
Garb’›n âfâk›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar;
Benim imanDdolu
gibi serhaddim var.
Ü fi Ü N gö¤süm
EL‹M
Yaflasan Sda
iki üç yüz sene hatta bin y›l
O R U
Bil ki virane saray bir gün elinden gidecek.
Bir sokak saili ya padiflah olsan gerdun
D ‹ Kher
K A Tiki surete takdir edecek.
Ayn› narh›
(Hüseyin Rifat)

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

N N

SIRA S‹ZDE

Bu fliirde de iki tane flartl› birleflik cümle bulunmaktad›r: ‹lk iki dize birinci flartl› birleflik cümle, son iki dize de ikinci flartl› birleflik cümledir. Cümleleri ayr› ayr›
ele al›p yap›lar›n›
inceleyelim:
AMAÇLARIMIZ
Birinci cümle
‹ Tiki
A üç
P yüz sene hatta bin y›l
YaflasanK da
Bil ki virane saray bir gün elinden gidecek

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Bu flartl› birleflik cümlede yaflasan da iki üç yüz sene hatta bin y›l dizesi yan cümledir, temel cümleyi zarf iflleviyle tamamlamaktad›r. Bil ki virane saray bir gün elinden gidecek dizesi ise temel cümledir. Temel cümle de ki’li yap›l› bir cümledir.
Yan cümlenin ögeleri
Yaflasan da iki üç yüz sene hatta bin y›l
yaflasan
(sen)
da
iki üç yüz sene hatta bin y›l

: Yüklem
: Özne
: Cümle d›fl› öge (kuvvetlendirme edat›)
: Zarf tümleci

Temel cümlenin ögeleri
Bil ki virane saray bir gün elinden gidecek (ki’li birleflik cümle)
bil : Yüklem
(sen) : Gizli özne
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
virane saray bir gün elinden gidecek: Belirtisiz nesne (ki’li birleflik cümlenin
yan cümlesi)
gidecek
virane saray
bir gün
elinden

: Yüklem
: Özne
: Zarf tümleci
: Yer tamlay›c›s›

Kelime gruplar›
iki üç yüz sene hatta bin y›l
isim
ba¤laç isim
sene
iki üç yüz
s›fat
isim
iki üç yüz
bin y›l
virane/ saray
bir gün

: Ba¤lama grubu
: S›fat Tamlamas›
:
:
:
:

S›fat
S›fat
S›fat
S›fat

Tamlamas›
Tamlamas›
Tamlamas›
Tamlamas›

‹kinci cümle
Bir sokak sâili ya padiflah olsan gerdun
Ayn› narh› her iki surete taktir edecek
Bu cümlede ise Bir sokak saili ya padiflah olsan k›sm› yan cümle; gerdun ayn›
narh› her iki surete takdir edecek k›sm› da temel cümledir. Yan cümle, temel cümleyi zarf iflleviyle tamamlamaktad›r.
Yan cümlenin ögeleri
bir sokak saili ya padiflah olsan
sen

: Yüklem
: Gizli özne

Temel cümlenin ögeleri
Gerdun ayn› narh› her iki surete takdir edecek
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takdir edecek
gerdun
ayn› narh›
her iki surete

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Belirtili nesne
Yer tamlay›c›s›

Kelime gruplar›
Bir sokak saili ya padiflah olisim
yar. fiil
bir sokak saili ya padiflah
s›fat
isim
sokak saili
ya
padiflah
isim
ba¤laç isim
sokak saili
tamlayan tamlanan
ayn› narh
her iki suret
takdir et-

: Birleflik fiil
: S›fat tamlamas›
: Ba¤lama grubu
: Belirtisiz isim tamlamas›

: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: Birleflik fiil

(sail: Dilenci. gerdun: Dünya, gökyüzü, sema, felek. narh: Fiyat, bedel. takdir et-: De¤er biçmek, fiyat koymak.)
Bu toplulu¤un fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa o toplulu¤a dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.
(Mustafa Kemal Atatürk)

Asude olam dersen e¤er gelme cihane.
(Ziya Pafla)

Art›k demir almak günü gelmiflse zamandan,
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Titrek bir damlad›r aksi sevincin
Yüzünün sararm›fl yapraklar›nda;
Ne zaman kederden taflarsa için
fiark›lar tafl›rs›n dudaklar›nda.
(Ahmet Muhip D›ranas)

Bir kere görse gözüm köyün ayd›nl›¤›n›
Kül ba¤lar içerimde bu k›z›l kor y›¤›n›.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

fiart kipi, istek ifllevine de sahiptir. Bu kip, bir istek ve temenni ifade etti¤i zaman tam bir yarg› bildirir. Ne var ki bu yarg› dahi tam anlam›yla kendini hissettirmez, bir kal›plaflma ifadesi tafl›r. Bu bak›mdan flart kipiyle kurulan cümleler ayr›
bir cümle olmaktan ziyade temel cümleyi tamamlayan yan cümle özelli¤i tafl›r:
Uzan›verse gövdem, tafllara boydan boya;
Alsa buz gibi tafllar aln›mdan bu atefli
Dal›p sokaklar kadar esrarl› bir uykuya,
Ölse, kald›r›mlar›n kara sevdal› efli...
(Necip Faz›l K›sakürek)

3. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler-I
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Bir garip insan olsam, benzemez hiç kimseye,
Tek hece bilmez, tek renk görmez, tek ses iflitmez
Karanl›¤› yo¤ursam nura döndüresiye
T›rmansam o âna ki, yekparedir ve bitmez.
(Necip Faz›l K›sakürek)
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‹ç içe birleflik cümle yap›lar›n› çözümlemek

Bir cümlenin bir görevle baflka bir cümlenin içinde yer almas›yla oluflan birleflik
cümleye iç içe birleflik cümle ad› verilir. ‹ç içe birleflik cümlede iç cümle, temel
cümlenin bir ögesi ya da bir isim ögesi olur. Temel cümlenin yüklemi çoklukla
“de-, say-, zannet-, farz et-, bil-, gör-, addet-, duy-, iflit-, um-” gibi duygu ifadesi tafl›yan fiillerden oluflur. ‹ç içe birleflik cümle, daha çok al›nt›larda ve aktarmalarda
kullan›lmaktad›r:
Kaç bahar, bülbüle hasret, güle hasret yaflad›k;
Görmedik kaç yaz ufuklarda yar›m bir mehtâb.
Bu elem defteri dünyada kapans›n dilerim...
Dilerim bir daha mahflerde aç›ls›n bu kitâb!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Yukar›daki fliirde dört cümle bulunmaktad›r. fiiirin her dizesi bir cümledir. Birinci ve ikinci dizeleri oluflturan cümleler basit, üçüncü ve dördüncü dizeler ise iç
içe birleflik cümledir. Bu cümlelerin ögelerini ayr› ayr› gösterelim:
Birinci cümle
Kaç bahar bülbüle hasret güle hasret yaflad›k
Cümlenin ögeleri
yaflad›k
(biz)
kaç bahar
bülbüle hasret , güle hasret
Kelime gruplar›
kaç bahar
bülbüle hasret
güle hasret

:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci

: S›fat tamlamas›
: Yaklaflma grubu
: Yaklaflma grubu

‹kinci cümle
Görmedik kaç yaz ufuklarda yar›m bir mehtâb.
Cümlenin ögeleri
görmedik
(biz)
yar›m bir mehtâb

: Yüklem
: Gizli özne
: Belirtisiz nesne

‹ç içe birleflik cümle: Bir
cümlenin bir görevle baflka
bir cümlenin içinde yer
almas›yla oluflan birleflik
cümledir.
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kaç yaz
ufuklarda
Kelime gruplar›
yar›m bir mehtâb
bir mehtâb
kaç yaz

: Zarf tümleci
: Yer tamlay›c›s›

: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›

Üçüncü cümle (‹ç içe birleflik cümle)
Bu elem defteri dünyada kapans›n dilerim
Temel cümlenin ögeleri
dilerim
(ben)
bu elem defteri dünyada kapans›n

: Yüklem
: Gizli özne
: Belirtisiz nesne (‹ç cümle)

‹ç cümlenin ögeleri
kapans›n
bu elem defteri
dünyada

: Yüklem
: Özne
: Yer tamlay›c›s›

Kelime gruplar›
bu elem defteri
elem defteri

: S›fat tamlamas›
: Belirtisiz isim tamlamas›

Dördüncü cümle (‹ç içe birleflik cümle)
Dilerim bir daha mahflerde aç›ls›n bu kitâb!
Temel cümlenin ögeleri
dilerim
: Yüklem
(ben)
: Gizli özne
bir daha mahflerde aç›ls›n bu kitâb : Belirtisiz nesne (‹ç cümle)
‹ç cümlenin ögeleri
aç›ls›n
: Yüklem
bu kitâb
: Özne
bir daha
: Zarf
mahflerde
: Yer tamlay›c›s›
Kelime gruplar›
bir daha
: S›fat tamlamas›
bu kitâb
: S›fat tamlamas›
Hepsi, s›rt›nda abâ, günlerce
Gittiler içleri hicranla dolu;
Her günün ufkunu sard›kça gece
Dediler: “Belki son akflamd›r bu.”
(Yahya Kemal Beyatl›)

3. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler-I

Birinci cümle
Hepsi, s›rt›nda abâ, günlerce
Gittiler içleri hicranla dolu
Cümlenin ögeleri
gittiler
hepsi
s›rt›nda abâ
günlerce
içleri hicranla dolu

:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci
Zarf tümleci

Kelime gruplar›
s›rt›nda abâ
: Bulunma grubu
içleri hicranla dolu : ‹snat grubu
hicranla dolu
: Vas›ta grubu
‹kinci cümle
Bu cümle iç içe birleflik yap›l› bir cümledir.
Her günün ufkunu sard›kça gece
Dediler: “Belki son akflamd›r bu.”
Temel cümlenin ögeleri
dediler
(onlar)
her günün ufkunu sard›kça gece
belki son akflamd›r bu
‹ç cümlenin ögeleri
son akflamd›r
bu
belki

:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Zarf tümleci
Nesne (‹ç cümle)

: Yüklem
: Özne
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)

Kelime gruplar›
Gece her günün ufkunu sard›kça
özne
nesne
zarf-fiil
her günün ufku
her gün
son akflam

: Zarf-fiil grubu
: Belirtili isim tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›

Bir günde do¤up can veren alt›n kelebekler,
Bizden daha genç öldü bu flâir diyecekler!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu dizelerdeki cümle de iç içe birleflik cümledir. Cümlenin ögelerini inceleyelim:
Temel cümlenin ögeleri
diyecekler
Bir günde do¤up can veren alt›n kelebekler
Bizden daha genç öldü bu flâir

: Yüklem
: Özne
: Belirtisiz nesne (‹ç cümle)

75

76

Türkçe Cümle Bilgisi-II

‹ç cümlenin ögeleri
öldü
bu flâir
bizden daha genç

: Yüklem
: Özne
: Zarf tümleci

Kelime gruplar›
bir günde do¤up can veren alt›n kelebekler
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
bir günde do¤up can veren
: S›fat-fiil grubu
zarf
s›fat-fiil
bir günde do¤up
: Zarf-fiil grubu
zarf
zarf-fiil
bir gün
s›fat isim

:

S›fat tamlamas›

can
isim

:

Birleflik fiil

alt›n kelebekler
s›fat
isim

:

S›fat tamlamas›

bizden daha genç
hâl ekli isim s›fat

:

Uzaklaflma grubu

daha genç

:

S›fat tamlamas›

bu flâir

:

S›fat tamlamas›

veryar.fiil

Ben seni en mehîb da¤lara sordum;
Ad›n› duyunca hep titrediler;
Yüzlerce gün görmüfl diyara sordum:
“O burdan zaferle geçti!” dediler.
(Mehmet Emin Yurdakul)

D‹YORLAR
Ölürsem yaz›kt›r sana kanmadan,
Kollar›m boynunda halkalanmadan,
Bir günüm geçmiyor seni anmadan,
Derdine katland›m hiç usanmadan...
Diyorlar : Kül olmaz atefl yanmadan,
Denizler durulmaz dalgalanmadan!
Saadet benziyor bofl bir serâba,
Düflüyor her seven gönül azâba,
Gelmiyor çekilen dertler hesaba,
Diyorum: Sebep ne bu ›zt›raba?
Diyorlar : Kül olmaz atefl yanmadan,
Denizler durulmaz dalgalanmadan!
(Orhan Seyfi Orhon)

3. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler-I

Büyük önder Atatürk, “Hayatta en hakiki mürflit ilimdir.” diyor.
Büyük düflünür B. Russel, “Mutluluk, insan›n kendi çabas› ile elde etti¤i bir baflar›d›r.” diyor.
Tolstoy, “Sanat heyecan do¤urma vas›tas›d›r.” diyor.
Henüz bana “Yolun sonu budur!” denmedi,
Ben ömrümü harcad›m bu yollar tükenmedi.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

“Ben muallimli¤i, terbiyeyi baflka türlü anl›yorum, dedi ve bahsi de¤ifltirdi.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayâli,
Sonun ademdir diyor, insana yolun hâli
...
“‹nleyen, memleketimdir bu tekerlekte!” dedim;
“Hangi bir köylü bu ka¤n›yle sürünmekte” dedim;
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Soru eki bazen soru niteli¤ini yitirerek cümlelerde ba¤lama, kuvvetlendirme ve
zaman kavram›n› içine alan ifllevlerde de bulunabilir. Bu cümleleri de iç içe birleflik cümle olarak de¤erlendirmek mümkündür:
O bizim kendisine teklif etti¤imiz münferit unsurlardan birisiyle karfl›laflt› m›
bütünü istiyor.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar)

O çay a¤›r akar, yorgun mu bilmem?
Mehtab› hasta m›, solgun mu bilmem?
Yasl› gelin gibi mahzun mu bilmem?
Yüce da¤ bafl›nda siyah gül vard›r.
(R›za Tevfik Bölükbafl›)

Bir kanat yumuflakl›¤›yla
Gökten indi mi akflamlar,
Sonsuzlaflan yollara dalm›fl
Tasal› gözler olur camlar.
(Ahmet Muhip D›ranas)

Bir par›lt› gördü mü gözler hemen dal›yor,
Gö¤üsler çekilerek nefesler daral›yor,
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

N
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Ki’li birleflik cümle yap›lar›n› aç›klamak

Farsçada çeflitli görevlerle kullan›lan “ki” ba¤lac›, Türk yaz› dilinde de bafllang›çtan beri cümleleri birbirine ba¤layan bir ba¤laç olarak kullan›lagelmifltir. Türkçe-
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Ki’li birleflik cümle: “Ki”
ba¤lac› ile kurulan birleflik
cümlelerdir.
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nin söz dizimine ve ifade tarz›na baz› anlam incelikleri kazand›rd›¤›ndan ki ba¤lac›, bugün de dilimizde canl› bir flekilde kullan›lmaktad›r.
Eski Türkçe devresinden beri Türk dilinin her sahas›nda görülen “kim” soru zamiri de ki’nin etkisiyle ba¤laç göreviyle kullan›lm›flt›r. Ki’nin etkisi alt›nda onun
bütün görevlerini yüklenen “kim”, önceleri “ki” ile yan yana kullan›ld›¤› hâlde,
sonradan “ki”nin yayg›nlaflarak benimsenmesinden dolay› ba¤laç ifllevini kaybedip
yerini ki’ye b›rakm›fl ve sadece soru zamiri olarak kullan›lmaya devam etmifltir.
Ki/kim, birleflik cümlelerde iki cümleyi birbirine ba¤layan bir ba¤laçt›r. ‹flte ba¤laç olan “ki/kim” ile kurulan birleflik cümlelere ki’li birleflik cümle ad› verilir. Bu tür
birleflik cümlelerde iki cümleyi birbirine ba¤layan ki ba¤lac›d›r. Bu cümleler bir temel
cümle ile onu çeflitli bak›mlardan tamamlayan bir yan cümleden oluflurlar. Yan cümle ya do¤rudan do¤ruya temel cümle yüklemine ba¤l› olup yüklemin tamamlay›c› bir
ögesidir (özne, nesne, zarf tümleci, yer tamlay›c›s›, yüklem ismi) ya da temel cümlenin ögelerinden birine ba¤l› olup onu belirten, tamamlayan, niteleyen bir unsurdur.
Ancak bu yap›daki cümlelerde temel cümle, yan cümleden önce yer almaktad›r. Bu
ise Türkçenin öge s›ras›n› belirleyen, yard›mc› ögenin as›l ögeden önce gelmesi kural›na ayk›r›d›r. Bu yüzden ki’li birleflik cümleler, kurulufl bak›m›ndan Türkçeye yabanc›d›r. Ancak bunlar› da Türkçe yap›l› cümleler hâlinde ifade etmek mümkündür.
Ki’li birleflik cümleleri çözümlerken önce yan ve temel cümleler tespit edilir,
sonra her iki cümlenin ayr› ayr› cümle ögeleri bulunur. Yan cümlenin temel cümleyi anlam bak›m›ndan hangi yönden tamamlad›¤› belirtilir:
B›rak beni hayk›ray›m susarsam sen matem et;
Unutma ki flâirleri hayk›rmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmufl öksüz çocuk gibidir.
(Mehmet Emin Yurdakul)

Bu fliirde üç cümle vard›r. Birinci cümle “B›rak beni hayk›ray›m”, s›ral› bir
cümledir. Anlam ilgisiyle birbirine ba¤l› olan bu cümlede de iki ayr› ba¤›ms›z cümle bulunmaktad›r: “B›rak beni” ve “hayk›ray›m”.
B›rak beni
Cümlenin ögeleri
b›rak
: Yüklem
(sen)
: Gizli özne
beni
: Belirtili nesne
Hayk›ray›m
Cümlenin ögeleri
hayk›ray›m : Yüklem
(ben)
: Gizli özne
fiiirdeki ikinci cümle “Susarsam sen matem et” cümlesidir. Bu da flartl› birleflik
bir cümledir.
Yan cümle: Susarsam
susarsam
: Yüklem
(ben)
: Gizli özne
Yan cümle, temel cümleyi zarf iflleviyle tamamlamaktad›r.
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Temel cümle: Sen matem et
matem et
: Yüklem
sen
: Özne
Kelime gruplar›
matem et- : Birleflik fiil
fiiirdeki üçüncü cümle ise ki’li birleflik cümledir. Bu cümlede de bir temel ve
bir de yan cümle olmak üzere iki cümle bulunmaktad›r.
Unutma ki flâirleri hayk›rmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmufl öksüz çocuk gibidir.
Temel cümle: Unutma ki
unutma
: Yüklem
(sen)
: Gizli özne
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yan cümle: fiâirleri hayk›rmayan bir millet, sevenleri toprak olmufl öksüz çocuk gibidir.
sevenleri toprak olmufl öksüz çocuk gibidir
flâirleri hayk›rmayan bir millet

: Yüklem
: Özne

Yan cümle, temel cümleyi nesne göreviyle tamamlamaktad›r: fiairleri hayk›rmayan bir millet(in) sevenleri toprak olmufl öksüz çocuk gibi [oldu¤unu] unutma.
Kelime gruplar›
flâirleri hayk›rmayan bir millet
flâirleri hayk›rmayan
bir millet
sevenleri toprak olmufl öksüz çocuk gibi
sevenleri toprak olmufl öksüz çocuk
sevenleri toprak olmufl
toprak olöksüz çocuk

:
:
:
:
:
:
:
:

S›fat tamlamas›
S›fat-fiil grubu
S›fat tamlamas›
Edat grubu
S›fat tamlamas›
S›fat-fiil grubu
Birleflik fiil
S›fat tamlamas›

Afla¤›daki dizelerde geçen temel ve yan cümleleri görevlerine göre inceleyiniz.
SIRA S‹ZDE
Dilerim Tanr›’dan ki, sana aç›k kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun.

2

D Ü fi Ü N E L ‹ M

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Beni hâlâ bu genç unutmad› m›
Ki bugün bekliyor bu yollarda?

S O R U

S O R U

(Yahya Kemal Beyatl›)
D‹KKAT

Temel cümle: Beni hâlâ bu genç unutmad› m› ki
unutmad› m›
: Yüklem
bu genç
: Özne
beni
: Belirtili nesne

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

N N

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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hâlâ
ki

: Zarf tümleci
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)

Yan cümle: Bugün bu yollarda bekliyor
bekliyor
: Yüklem
(o)
: Gizli Özne
bugün
: Zarf tümleci
bu yollarda : Yer tamlay›c›s›
Yan cümle temel cümleyi zarf ifllevi ile tamamlamaktad›r: Bu genç, bugün bu
yollarda bekledi¤ine göre beni hâlâ unutmad› m›?
Kâmildir o insan ki yaflar hat›ralarla
(Yahya Kemal Beyatl›)

Temel cümle: Kâmildir o insan ki
kâmildir
: Yüklem
o insan
: Özne
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yan cümle: yaflar hat›ralarla
yaflar
: Yüklem
hat›ralarla : Zarf tümleci
Yan cümle, temel cümlenin öznesinin s›fat› durumundad›r: Hat›rlarla yaflayan
o insan kâmildir.
En âdi eflyay› öyle biçime getiriyorlar ki mücevher gibi görünüyor.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Temel cümle: En âdi eflyay› öyle biçime getiriyorlar ki
getiriyorlar
: Yüklem
en adi eflyay›
: Nesne
öyle biçime
: Yer tamlay›c›s›
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yan cümle: mücevher gibi görünüyor
görünüyor
: Yüklem
mücevher gibi : Zarf tümleci
Yard›mc› cümle, temel cümlenin yer tamlay›c›s›n›n s›fat› durumundad›r: En âdi
eflyay›, mücevher gibi görünen biçime getiriyorlar. Bu s›fat cümlesi temel cümlede
“öyle” s›fat› ile temsil edilmektedir.
Dilerim ki fânî dünyada hiç kimse
Ömrünü mihnetle telef etmesin.
(R›za Tevfik Bölükbafl›)

Temel cümle: Dilerim ki
dilerim
: Yüklem
(ben)
: Gizli özne
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)

3. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler-I

Yan cümle: Fânî dünyada hiç kimse ömrünü mihnetle telef etmesin
telef etmesin
: Yüklem
hiç kimse
: Özne
ömrünü
: Belirtili nesne
fânî dünyada
: Yer tamlay›c›s›
mihnetle
: Zarf tümleci
Yan cümle, temel cümleye nesne göreviyle kat›lmaktad›r: Fânî dünyada hiç
kimsenin ömrünü mihnetle telef etmemesini dilerim.
Kelime gruplar›
fânî dünya : S›fat tamlamas›
hiç kimse
: S›fat tamlamas›
telef et: Birleflik fiil
Gönlüm isterdi ki mazini dirilten sanat
Sana tarihini her lahza hayal ettirsin
(Yahya Kemal Beyatl›)

Temel cümle: Gönlüm isterdi ki
isterdi
: Yüklem
gönlüm
: Özne
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yan cümle: mazini dirilten sanat sana tarihini her lahza hayal ettirsin
hayal ettirsin
: Yüklem
mazini dirilten sanat
: Özne
sana
: Yer tamlay›c›s›
tarihini
: Belirtili nesne
her lahza
: Zarf tümleci
Yan cümle, temel cümleye nesne göreviyle kat›lmaktad›r: Gönlüm mazini dirilten sanat›n sana tarihini her lahza hayal ettirmesini isterdi.
Bu ezanlar ki flehadetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli
(Mehmet Akif Ersoy)

Temel cümle: Bu ezanlar ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli
inlemeli
: Yüklem
bu ezanlar
: Özne
ebedî
: Zarf tümleci
benim yurdumun üstünde
: Yer tamlay›c›s›
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yan cümle: flehadetleri dinin temeli
dinin temeli[dir]
: Yüklem
flehadetleri
: Özne
Yan cümle, temel cümlenin öznesinin s›fat› olarak cümleye kat›lmaktad›r: fiehadetleri dinin temeli [olan] bu ezanlar, benim yurdumun üstünde ebedî [olarak] inlemelidir.
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Atlar› h›zl› sür ki köye pek geç varmas›n,
Niflanl›m›n gözleri yollarda kararmas›n.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu dizelerde iki cümle bulunmaktad›r. Birinci dize ki’li birleflik cümledir. ‹kinci dize ise basit bir cümledir.
Temel cümle: Atlar› h›zl› sür ki
sür
: Yüklem
(sen)
: Gizli özne
atlar›
: Belirtili nesne
h›zl›
: Zarf tümleci
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yan cümle: köye pek geç varmas›n
varmas›n
: Yüklem
(o)
: Gizli özne
köye
: Yer tamlay›c›s›
pek geç
: Zarf tümleci
Yan cümle, temel cümleye zarf göreviyle kat›lmaktad›r: Köye pek geç varmamas› [için] atlar› h›zl› sür.
Deli odur ki bir düfltü¤ü çukura bir daha düfler.
Bir söz söyler ki dirhemini yiyen köpek kudurur.

(Atasözü)
(Atasözü)

Gördü Mecnûn kim benî âdemde yok resm-i vefâ
Vard› ol dîvâne vahflîlerle ülfet eyledi
(Hayali Bey)

Ömründe dört fas›l var,
Üçü k›fl biri bahar.
Çal›fl ki görmesin kar
Sendeki nisan, k›z›m
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Ç›kanlar bilir ki bu bofl tabutu
Yar›n kendileri dolduracaklar
(Necip Faz›l K›sakürek)

Hele, bir kayal›k var ki, seyretmekle doyulur fley de¤il.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Fikir bir kandile benzer ki gönül mihrab›nda as›l›r.
(Sinan Pafla)

Hangi mahbub› gördün ki hüsnü libas›ndan ç›kmad› ve hangi sultan› gördün
ki saltanat tac›n› b›rakmad›.
(Sinan Pafla)

Karun helak oldu ki k›rk hazinesi var idi.
(Sadi)
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Yedir taneyi türlü türlü kufla
Ki bir gün hümâ tuza¤›na düfle
(Hoca Mesud)

fiu denlü Hak’a yok mu tekyen yine
Ki kulun ola kendi mahdumuna

(Hoca Mesud)

Geldi Cebrâil Yususf’a eytdi kim Hak
Buyruk itdi kim bu flehrden daflra ç›k
(fieyyad Hamza)

Bir garip insan olsam, benzemez hiç kimseye,
Tek hece bilmez, tek renk görmez, tek ses iflitmez
Karanl›¤› yo¤ursam nura döndüresiye
T›rmansam o âna ki, yekparedir ve bitmez.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden,
Birçok seneler geçti; dönen yok seferinden.

(Yahya Kemal Beyatl›)

Bilirim ki Keziban, y›ld›zlar›n sönüp yanmas› bana bir göz iflareti de¤ildir. Gene bilirim ki ben dünyan›n mihveri de¤ilim.
(Nurullah Ataç)

Geçen hafta ‹hsan Aygün Bey’den ö¤rendim ki, mecmua sahipleri yaz›m› kozmopolit bulmufllar.
(Sait Faik Abas›yan›k)

Bundan baflka, bütün vücutlar birbirine o kadar yap›flm›fl, bütün soluklar birbirine o kadar kar›flm›flt› ki, her fert ruhça oldu¤u gibi bedence de bütün flahsi
duygulardan s›yr›lm›fl ve on bin kifli bir adam, bir adam on bin kifli olmufltu.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu)

Bütün cihan bilmelidir ki art›k bu devletin ve milletin bafl›nda hiçbir kuvvet
yoktur, hiçbir mekân yoktur. Yaln›z bir kudret vard›r, o da hâkimiyet-i milliyedir.
(Mustafa Kemal Atatürk)

Bazen “ki”den sonra gelen cümle söylenmez. Cümlenin anlam› metnin genel
ak›fl› içerisinde okuyucu taraf›ndan tamamlan›r. Konuflma veya anlat›m esnas›nda
genellikle yüklemi, bazen de baflka bir unsuru kullan›lmayan böyle cümleler genellikle eksiltili yap›l›d›r. Böyle cümlelerde yarg› ifadesi, söz veya metin bütünlü¤ü içinde dinleyenin veya okuyan›n alg›lamas›na b›rak›l›r.
O kadar yorgunum ki...
O kadar çok çal›flt›m ki...
Tansiyon öyle yükseldi ki...
Bu çocu¤un öyle ümit edilmeyen tuhaf sözleri var ki...
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)
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SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

3

SIRAörnek
S‹ZDE cümleleri yap›lar›na göre inceleyiniz.
Afla¤›da verilen

‹çim, bol ›fl›kl› bir oda gibi ayd›nl›kt›.
Ü fi Ü N E L ‹ M
Dünyay› sel Dbassa,
örde¤e v›z gelir.
Efle¤in boynuzu olsa, dünyada mahluk b›rakmaz.
S O R U komflusuna tafl atmaz.
S›rça köflkte oturan,
Düflün ki haflrolan kan, kemik, etin
D‹KKAT
Yapt›¤› bu tümsek;
amans›z çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
SIRA tatt›¤›
S‹ZDE yerdir.
Hürriyet zevkini

N N

(Necmettin Halil Onan)
AMAÇLARIMIZ

Sipahiler, “Hac›’n›n yafl› yetmifli aflm›fl... Zaten daha na kadar yaflar ki... O ölünce gene sen
hür kal›r, bize k›l›ç yapars›n. Haydi düflünme usta, düflünme.” diyorlard›.
K ‹ T A P

(Ömer Seyfettin, Diyet)

Bu meydanda akl›n gücün aflk s›r
Ki çevgân elinde top olur esir
TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

Hasm›n sitemin anlamamak hasma sitemdir.
‹NTERNET

‹NTERNET

(Hoca Mesud)

3. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler-I

85

Özet

N
A M A Ç

1

Basit ve birleflik cümle yap›lar›n› kavramak
Basit cümlede tek bir yarg› bulunur, bu yarg›y›
sonuca ba¤layan tek yüklem vard›r. Bu yüklem
de ya çekimli bir fiildir ya da ek fiil alm›fl isim ya
da isim gibi kullan›lan bir kelime grubudur. Basit cümlede cümlenin yap›s›n› belirleyen, cümledeki kelimelerin veya kelime gruplar›n›n say›s›
de¤il bunlar›n tek bir yükleme ba¤lanm›fl olmalar›d›r. Bu bak›mdan bir cümle içinde ne kadar
kelime grubu bulunursa bulunsun e¤er cümle
tek bir yükleme sahipse, yani yarg› tek bir yüklemle sa¤lan›yorsa, o cümle basit cümledir.
‹çinde esas yarg›n›n bulundu¤u bir temel cümle
ile onu anlam ve görev bak›m›ndan tamamlayan
bir veya birden fazla yan cümleden oluflan cümleye “birleflik cümle” denir. Baflka bir ifadeyle
birleflik cümle, içinde birden çok yarg› bulunan
cümledir.
Birleflik cümlede yan cümlelerin de yüklemlerinin çekimli bir fiil olmas›, yani tam bir yarg› ifade etmesi gerekir. Yan cümle; temel cümledeki
yarg›y› güçlendirir, onu aç›klar, tamamlar ve de¤iflik ilgilerle temel cümleye ba¤lar. Yani birleflik
cümlelerde yan cümleler, temel cümlenin bir
ögesi gibi ifllev görür.
Birleflik cümleyi oluflturan cümleler de esas olarak birer basit cümledir. Ancak bu cümlelerden
biri, cümlenin anlam›n› üstlenir, öteki cümleler
onu anlam bak›m›ndan destekler.
Bir birleflik cümlede esas yarg›n›n bildirildi¤i
cümleye “temel cümle” denir. Bu cümle, yaln›z
bafl›na da kullan›labilir. Ayn› zamanda ana düflünce bu cümlededir; bu nedenle buna “ana cümle” de denir. Yan cümle ise temel cümlenin d›fl›nda kalan, ancak temel cümlenin ifade etti¤i
fikri bir sebebe, bir flarta, bir dile¤e ba¤layan
cümledir. Ço¤u zaman temel cümleden önce bulunur ve çekimli bir fiille kurulur. Yan cümle de
kurulufl bak›m›ndan bafll› bafl›na bir cümledir.
Yan cümlenin esas görevi; temel cümleyi anlam
yönünden tamamlamak, aç›klamak ve güçlendirmektir. O bak›mdan yan cümleler, bir yarg› tafl›salar da anlam ve kurulufl bak›m›ndan daima temel cümleye ba¤l›d›r ve temel cümlenin bir ögesi olarak bulunur.

N
A M A Ç
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N
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N
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4

fiartl› birleflik cümle yap›lar›n› çözümlemek
Yan cümlesi flart kipli bir fiille veya ek fiilin flart
ekini alm›fl isim soylu bir kelime ile kurulan birleflik cümlelere “flartl› birleflik cümle” denir. Yani
olufl ve k›l›fl›n bir flarta ba¤land›¤› cümledir. fiart
kipi istek ve temenni ifadelerinin d›fl›nda tam bir
yarg› bildirmez. Bu bak›mdan temel cümleye yan
cümle haz›rlar. Bu yan cümleler temel cümleyi
flart, zaman, sebep, tahmin, benzetme vb. anlamlar›yla tamamlar. fiart cümlesi temel cümleden
önce gelir ve çok defa da zarf iflleviyle temel
cümleye ba¤lan›r.
‹ç içe birleflik cümle yap›lar›n› çözümlemek
Bir cümlenin, bir görevle baflka bir cümlenin
içinde yer almas›yla oluflan birleflik cümleye “iç
içe birleflik cümle” ad› verilir. ‹ç içe birleflik cümlede iç cümle, temel cümleye genellikle nesne
iflleviyle kat›l›r. Temel cümlenin yüklemi çoklukla “de-, say-, zannet-, farz et-, bil-, gör-, addet-, duy-, iflit-, um-” gibi duygu ifadesi tafl›yan
fiillerden oluflur. ‹ç içe birleflik cümle, daha çok
al›nt›larda ve aktarmalarda kullan›l›r.
Ki’li birleflik cümle yap›lar›n› aç›klamak
Ba¤laç olan “ki/kim” ile kurulan birleflik cümlelere “ki’li birleflik cümle” ad› verilir. Bu tür birleflik cümlelerde iki cümleyi birbirine ba¤layan ki
ba¤lac›d›r. Bu cümleler, bir temel cümle ile onu
çeflitli bak›mlardan tamamlayan bir yan cümleden oluflurlar. Yan cümle ya do¤rudan do¤ruya
temel cümle yüklemine ba¤l› olup yüklemin tamamlay›c› bir ögesidir (özne, nesne, zarf tümleci, yer tamlay›c›s›, yüklem ismi) ya da temel cümlenin ögelerinden birine ba¤l› olup onu belirten,
tamamlayan, niteleyen bir unsurdur. Ancak bu
yap›daki cümlelerde temel cümle, yan cümleden
önce yer almaktad›r. Bu ise Türkçenin öge s›ras›n› belirleyen, yard›mc› ögenin as›l ögeden önce gelmesi kural›na ayk›r›d›r. Bu yüzden ki’li birleflik cümleler, kurulufl bak›m›ndan Türkçeye yabanc›d›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki cümlelerden hangisi yap›s› bak›m›ndan
di¤erlerinden farkl›d›r?
a. El uzat›lan yere dil uzat›lmaz.
b. Tatl› dil y›lan› deli¤inden ç›kar›r.
c. Dünyay› sel bassa örde¤e v›z gelir.
d. ‹ki karpuz bir koltu¤a s›¤maz.
e. Komflu hakk› Tanr› hakk›d›r.
“Atlar› h›zl› sür ki köye pek geç varmas›n
Niflanl›m›n gözleri yollarda kararmas›n”
2. Bu beyitteki ki’li birleflik cümlede, yan cümle temel
cümleye hangi ilgiyle ba¤lanm›flt›r?
a. Yer tamlay›c›s›
b. Zarf
c. Nesne
d. Özne
e. Nesnenin s›fat›
3. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yard›mc› cümle temel cümlenin nesnesi görevindedir?
a. Kâmildir o insan ki yaflar hat›ralarla.
b. Fikir bir kandile benzer ki gönül mihrab›nda
as›l›r.
c. Karun helâk oldu ki k›rk hazinesi var idi.
d. Yedir taneyi türlü türlü kufla
Ki bir gün hümâ tuza¤›na düfle
e. Gönlüm isterdi ki mazini dirilten sanat
Sana tarihini her lahzâ hayâl ettirsin
“Bir günde do¤up can veren alt›n kelebekler
Bizden daha genç öldü bu flair diyecekler”
4. Yukar›daki dizelerde yer alan cümlenin yap›s› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Basit
b. ‹ç içe birleflik
c. Ki’li birleflik
d. fiartl› birleflik
e. S›ral›
5. Afla¤›daki cümlelerin hangisi birleflik yap›l› bir
cümledir?
a. Ç›kmad›k candan umut kesilmez.
b. A¤aca ç›kan keçinin dala bakan o¤la¤› olur.
c. Görünen köy k›lavuz istemez.
d. Can› ac›yan eflek, at› geçer.
e. Bir söz söyler ki dirhemini yiyen köpek kudurur.

6. Afla¤›daki cümlelerden hangisi iç içe birleflik cümle
özelli¤i tafl›r?
a. Konuflmac› anlat›yor, oturanlar onu ilgiyle dinliyorlard›.
b. Evden aceleyle ç›kt›k, durakta kimsecikler yoktu.
c. Kofla kofla geldiler, bahçe kap›s›n›n önünde durdular.
d. Bunu duyunca arkadafllar› kabahat senindir,
dediler.
e. Kalabal›k art›yor, kimse kimseyle konuflmuyordu.
7. “Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak”
Yukar›daki dörtlükte kaç cümle vard›r?
a. 2
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
8. “O deha öyle toplam›fl ki bizi
Yedi yüz y›l süren hikâyemizi
Dinlemifl ihtiyar ç›narlardan”
Yukar›daki fliirde yer alan ki’li birleflik cümlenin temel
cümlesi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. ‹htiyar ç›narlardan dinlemifl.
b. Yedi yüz y›l süren hikâyemizi dinlemifl.
c. O deha bizi öyle toplam›fl.
d. Yedi yüz y›l süren hikâyemizi ihtiyar ç›narlardan
dinlemifl.
e. O deha bizi toplam›fl.
9. “Bu ezanlar ki flehadetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli”
Yukar›daki ki’li birleflik cümlenin yan cümlesi temel
cümleye hangi ifllevle kat›lmaktad›r?
a. Özne
b. Öznenin s›fat›
c. Nesne
d. Zarf tümleci
e. Yer tamlay›c›s›
10. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde flarta ba¤l› olma ilgisi vard›r?
a. Bu yaz turizm canlan›rsa ekonomi biraz rahatlar.
b. S›nava iyi haz›rland› ve sonunda baflar›l› oldu.
c. Kalem yere düflünce k›r›ld›.
d. Öyle san›yorum ki art›k dönmez.
e. Yar›n gideceksin gibi haz›rlan.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. c
2. b
3. e
4. b
5. e
6. d
7. d
8. c
9. b
10. a

Yan›t›n›z farkl›ysa “fiartl› Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Ki’li Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Ki’li Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “‹ç ‹çe Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Ki’li Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “‹ç ‹çe Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Ki’li Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Ki’li Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Ki’li Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “fiartl› Birleflik Cümle” bölümünü tekrar inceleyin.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Birinci dize Garb’›n âfâk›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar
yan cümle (flart cümlesi), Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var cümlesi ise temel cümle (sonuç cümlesi)dir. Yan ve temel cümlenin yap›lar›n› inceleyelim:
Garb’›n âfâk›n› sarm›flsa çelik z›rhl› duvar
sarm›flsa
: Yüklem
çelik z›rhl› duvar : Özne
Garb’›n âfâk›n› : Belirtili nesne
Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.
var
: Yüklem
benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim : Özne
Cümledeki kelime gruplar›n›n yap›lar›n› inceleyelim:
Garb’›n
afâk›
tamlayan tamlanan

: Belirtili isim tamlamas›

çelik z›rhl› duvar
s›fat
isim

: S›fat tamlamas›

çelik z›rhl›
s›fat isim

: S›fat tamlamas›

Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim : ‹yelik grubu
tamlayan
tamlanan
iman dolu gö¤süm gibi serhat
s›fat
isim

: S›fat tamlamas›

iman dolu gö¤süm
isim

: Edat grubu

gibi
edat

iman dolu gö¤süm
tamlanan
(tamlayan›: benim)
iman dolu gö¤üs
s›fat
isim
iman dolu

: ‹yelik grubu

: S›fat tamlamas›

: Vas›ta grubu (iman[la] dolu)

S›ra Sizde 2
Temel cümle: Tanr›’dan dilerim ki
dilerim
: Yüklem
(ben)
: Gizli özne
Tanr›’dan : Yer tamlay›c›s›
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yan cümle: Sana aç›k kucaklar bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun.
dolsun
sana aç›k kucaklar
bir daha kapanmadan
kara toprakla

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci

Yan cümle temel cümleyi nesne iflleviyle tamamlamaktad›r: Tanr›’dan, sana aç›k kucaklar›n bir daha kapanmadan kara toprakla dolmas›n› dilerim.
S›ra Sizde 3
‹çim, bol ›fl›kl› bir oda gibi ayd›nl›kt›. (Basit cümle)
Dünyay› sel bassa, örde¤e v›z gelir. (fiartl› birleflik cümle)
Efle¤in boynuzu olsa, dünyada mahluk b›rakmaz. (fiartl›
birleflik cümle)
S›rça köflkte oturan, komflusuna tafl atmaz. (Basit cümle)
Düflün ki haflrolan kan, kemik, etin (Ki’li birleflik cümle)
Yapt›¤› bu tümsek; amans›z çetin
Bir harbin sonunda bütün milletin
Hürriyet zevkini tatt›¤› yerdir.
(Necmettin Halil Onan)
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Sipahiler, “Hac›’n›n yafl› yetmifli aflm›fl... Zaten daha na
kadar yaflar ki... O ölünce gene sen hür kal›r, bize k›l›ç
yapars›n. Haydi düflünme usta, düflünme.” diyorlard›.
(‹ç içe birleflik cümle)
(Ömer Seyfettin, Diyet)

Bu meydanda akl›n gücün aflk s›r
Ki çevgân elinde top olur esir (Ki’li birleflik cümle)
(Hoca Mesud)

Hasm›n sitemin anlamamak hasma sitemdir.
(Basit cümle)
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Amaçlar›m›z

N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
S›ral› cümleleri ve s›ral› cümlelerde cümlelerin birbirine ba¤lanma biçimlerini aç›klayabilecek,
Ba¤›ml› ve ba¤›ms›z s›ral› cümleleri çözümleyebilecek,
Ba¤l› cümle, ara sözlü cümle ve eksiltili cümleleri aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• S›ral› cümle
• Ba¤›ms›z s›ral› cümle
• Ba¤›ml› s›ral› cümle

• Ba¤l› cümle
• Ara sözlü cümle
• Eksiltili cümle

‹çerik Haritas›
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Yap›lar›na Göre
Cümleler-II

•
•
•
•
•

YAPILARINA GÖRE CÜMLELER II
SIRALI CÜMLE
BA⁄LI CÜMLE
ARA SÖZLÜ (CÜMLEL‹) CÜMLE
EKS‹LT‹L‹ CÜMLE

Yap›lar›na Göre Cümleler-II
YAPILARINA GÖRE CÜMLELER II
Anlat›m›n temel yap› tafllar› kelimelerdir. Kelimeler; tek bafllar›na bir anlam ifade
etmekle birlikte duygu, düflünce ve istekleri tam olarak anlatmaya yetmez. Duygular›m›z›, düflüncelerimizi anlatmak istedi¤imiz zaman kelimeleri bir düzen içinde
bir araya getiririz, onlar› dilin belli kurallar› çerçevesinde aralar›ndaki iliflkilere göre yan yana getirerek daha genifl kapsaml› birlikler hâline koyar›z. Düflüncelerimizi, duygular›m›z›, bilgilerimizi, yaflant› ve deneyimlerimizi ifade etmeye yarayan bu
dil örgüsüne de “anlat›m” deriz.
Her anlat›m, gerçekleflti¤i ba¤lam içinde bir bütündür. Bu bütün, dil bilgisi kurallar› ve anlam iliflkisi bak›m›ndan birbirine ba¤l› unsurlardan oluflur. Dillerde kelimelerin bir dizilifl s›ras› vard›r. Her kelime ve öge, kullan›l›fl de¤erini kendinden
önce veya sonra gelen ögelerden al›r. Yani her ögenin de¤eri, kullan›l›fl yerine göredir. Bu bak›mdan kelimeler, yan yana gelirken belli bir kurala göre s›ralan›r; ak›l
ve mant›k çerçevesi içinde düflünce ve duygular›m›z› anlatmam›z› sa¤lar.
Kelimeler, dil sistemi içinde birbirine ba¤lanarak cümleleri oluflturur. Anlat›mda yarg›, cümlelerle sa¤lan›r. Cümleler de bir anlam ifade etmek üzere kelime ve
kelime gruplar›n›n dil bilgisi kurallar›na uygun biçimde düzenlenmesiyle oluflur.
Cümleler de bir anlam ba¤› içinde birleflerek daha üst seviyedeki birimleri meydana getirir. Bunlar, paragraflar veya paragraflardan daha genifl düzeydeki biçimlerdir. ‹flte daha genifl anlat›m birimlerini oluflturmak için yan yana s›ralanan cümleler, çeflitli flekillerde birbirine ba¤lanarak anlam örgüsünü olufltururur. Cümlenin
anlam›, yaln›zca kendisini oluflturan kelime ve kelime gruplar›n›n toplam›ndan
ibaret de¤ildir. Bu bak›mdan cümleyi anlam yönünden de¤erlendirirken onu yaln›zca kendi yap›s› içinde de¤il anlam ba¤› kurdu¤u öteki cümlelerle birlikte ele almak gerekir; çünkü metin içindeki her cümle, o metni oluflturan düflünce zincirinin bir halkas›d›r.

SIRALI CÜMLE

N
A M A Ç

1

S›ral› cümleleri ve s›ral› cümlelerde cümlelerin birbirine ba¤lanma
biçimlerini aç›klamak

“S›ral› cümle”, arka arkaya s›ralanm›fl basit cümlelerden oluflur. Bu yönüyle bir söz
bütünü, bir metin içindeki bütün cümleler, metnin uzunlu¤u ne olursa olsun, ara-
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lar›nda konuyu tamamlayan bir bütün oluflturmak üzere s›ralanm›fl cümleler hâlinde say›labilir. Bir gramer birimi olarak s›ral› cümleyi ay›ran yap› özelli¤i, cümlelerin s›ralama / ba¤lama edatlar›yla veya bu edat de¤erindeki virgülle birbirine ba¤lanmas›d›r. Cümleler aras›nda temel cümle - yan cümle ilgisi de¤il art arda olma,
efl zamanda olma veya karfl›laflt›rma / denklefltirme ilgisi vard›r. S›ralanan cümlelerde ba¤›ms›z hükümler söz konusudur.

N

Ba¤›ms›z S›ral› Cümle
AM AÇ

2

Ba¤›ms›z s›ral› cümlelerde
herhangi bir öge ortakl›¤›
bulunmaz. Her cümlenin
ögeleri, ayr› ayr› bulunur.

Ba¤›ml› ve ba¤›ms›z s›ral› cümleleri çözümlemek

Bu cümlelerde her cümlenin ögeleri ayr› ayr›d›r. Ögeler aras›nda flekilce ortakl›k
yoktur. Ortakl›k, anlam yak›nl›¤›ndad›r; yani bu cümlelerin bir arada bulunmalar›n›n sebebi, aralar›ndaki anlam yak›nl›¤›d›r; özne, tamlay›c› ve yüklemleri ortak de¤ildir. Ba¤›ms›z s›ral› cümleler, yaln›z bafllar›na kullan›ld›klar›nda anlam› olan ve
bir araya gelince de aralar›nda anlam iliflkisi bulunan; ancak ortak cümle unsuru
(özne, nesne, zarf tümleci, yer tamlay›c›s›) bulunmayan cümlelerdir. Ba¤›ms›z s›ral› cümleler; virgül (,), noktal› virgül (;), s›ralama ba¤laçlar› ( ve, ya...ya...,
ne...ne...vb.) ile birbirine ba¤lanan cümleler bütünüdür.
Ba¤›ms›z s›ral› cümlelerin cümle çözümlemelerinde s›ralanan cümlelerin ögeleri ayr› ayr› bulunarak gösterilir:
S›ralarda oturacak yer kalmad›¤› için yeni gelenler ayakta durdular ve anneler, hasta çocuklar›n› dizlerine oturtabilmek için duvar diplerine çömeldiler.
(Peyami Safa)

Bu örnekte iki ba¤›ms›z cümle vard›r. Birinci cümle “S›ralarda oturacak yer
kalmad›¤› için yeni gelenler ayakta durdular.” cümlesidir. ‹kinci cümle ise “Anneler, hasta çocuklar›n› dizlerine oturtabilmek için duvar diplerine çömeldiler.”
cümlesidir. ‹ki cümle “ve” s›ralama ba¤lac›yla birbirine ba¤l›d›r. Cümlelerin ögelerini ayr› ayr› gösterelim:
ayakta durdular
:
yeni gelenler
:
s›ralarda oturacak yer kalmad›¤› için
:
ve
:
çömeldiler
:
anneler
:
hasta çocuklar›n› dizlerine oturtabilmek için :
duvar diplerine
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
(Cümle d›fl› ö¤e) S›ralama ba¤lac›
Yüklem
Özne
Zarf Tümleci
Yer tamlay›c›s›

Gelen gider, konan göçer.
(Atasözü)

Çirkin bürünür, güzel görünür.
(Atasözü)

El yaras› geçer, dil yaras› geçmez.
(Atasözü)

4. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler- II

Herkes yanl›fl yapabilir; hüner, yanl›fllardan yararlanabilmektir.
Tarih bilinci geçmifli yaflar; tarih bilgisi sadece yaflat›r.
(Sabahattin Eyübo¤lu, Denemeler)

Dad›m Musul’da kalmay› tercih etmifl, Ahmet A¤a ‹zmit civar›ndaki köyüne,
kardeflinin yan›na çekilmiflti.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar)

Tren, Kay›fllar ‹stasyonundan geçiyordu ve yavafl yavafl ortal›k a¤ar›yordu.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu)

Ya¤›z atlar kiflnedi, meflin k›rbaç flaklad›,
Bir dakika araba yerinde duraklad›
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Ne do¤an güne hükmüm geçer
Ne hâlden anlayan bulunur
(Cahit S›tk› Taranc›)

Atefl gibi bir nehr ak›yordu,
Ruhumla o ruhun aras›ndan;
Bahsetti derinden ona hâlim,
Aflk›n bu onulmaz yaras›ndan
(Ahmet Haflim)

Aç›lan bir gülsün sen yaprak yaprak,
Ben aflk›mla bahar getirdim sana.
(Ahmet Muhip D›ranas)

Bana düflmez can vermek yumuflak bir kucakta;
Ben, bu kald›r›mlar›n istedi¤i çocu¤um.
Aman, sabah olmas›n bu karanl›k sokakta;
Bu karanl›k sokakta bitmesin yolculu¤um.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Bunlar›n hepsi birden, Ankara’y› Çankaya’dan Keçiören’e kadar tatl› bir bat›
ayd›nl›¤› içine alm›flt› ve t›pk› Ankara’n›n akflam saatlerinde oldu¤u gibi bu berrak ve yekpare ›fl›¤›n rengi dakikada bir de¤ifliyordu.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Ankara)

Gözkapaklar›n›n insan gönüllerinin hayranl›¤›n› ›zt›rap derecesine yükseltecek kadar mânâl› olan menekfle morlu¤u aç›l›yor; solgun yanaklar›na uçuk pembe gül yapraklar›n›n rengi serpiliyordu.
(Mükerrem Kâmil Su)
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Bafl›n›n iki taraf› sarg›larla kapl›, yaln›z bir yana¤› ve gözü d›flarda kalm›fl küçük bir k›z çocu¤u, a¤z›n› oynatamad›¤› için babas›na elleriyle iflaret yap›yor, ötekilerin hepsi, alç›n›n kaskat› uzatt›¤› bir bacakla, sarg›lar›n dimdik tuttu¤u bir boyunla, as›lm›fl bir kolla, her taraf› k›sk›vrak ba¤lanm›fl gibi hareketsizdirler.
(Peyami Safa)

Ba¤›ml› S›ral› Cümle
Bu cümleler, hem anlam yönünden hem de ögelerinin ortak olmalar› yönünden
birbirine ba¤l›d›r. Bu cümlelerin yaln›z bafl›na kullan›lmalar› durumunda da bir anlamlar› vard›r; ancak ögelerden baz›lar›n›n ortak oldu¤u görülür. Yani bu cümleler, yaln›z bafllar›na kullan›ld›klar›nda anlam› bulunan ve bir araya gelince de aralar›nda anlam iliflkisinin yan›nda ortak cümle ögelerine de sahip olan cümlelerdir.

Ortak Yüklemli
Duvar› nem, insan› gam y›kar.
(Atasözü)

A¤ac› kurt, insan› dert yer.
(Atasözü)

Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sar› gül vard›r.
(R›za Tevfik Bölükbafl›)

Bu mu rüyalarda içti¤im cennet,
S›rr›n› ararken patlayan gülle,
Yeflil asmalar› kavrayan flehvet.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Ben yaflant›m› fliire, fliirimi de bu sevgiye verdim.
(Ahmet Muhip D›ranas)

Ortak Özneli
Ödünç, güle güle gider, a¤laya a¤laya döner.

(Atasözü)

Kavak uzaya uzaya gö¤e ç›kmaz, tepesinden kurumaya bafllar.

(Atasözü)

Göz bir penceredir, gönüle bakar.

(Atasözü)

Yahya Kemal’de her fley ciddiydi ve eskiye do¤ru giderdi.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar)

A¤aç güneflte serpilir, fakat topra¤›n derinliklerindeki kökü ile beslenir.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Köflede gazete okuyan ihtiyar cildiye doktoru gazetesini b›rakt›, söze kar›flt›.
(Memduh fievket Esendal)

4. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler- II

Nihat, vapurun ‹stanbul’a giriflini görmek için, geceleyin uyand›, güverteye ç›kt›.
(Peyami Safa)

Bu ya¤mur kan›m› bo¤an bir iplik,
Karn›mda ac›s›z yatan bir b›çak.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Gökten dökülen s›cak, yanaklar› yak›yor, gö¤üsleri eziyor, nefesleri t›k›yor, elle
tutulabilir bir alev hâline geliyor.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

Kuca¤› bebekli genç kad›n, söylemiyor; yaral› bir kaplan gibi inliyordu.
(Aka Gündüz, Dikmen Y›ld›z›)

Türk subay› bizleri dikkatle süzdü, bafl›yla selamlad›.
(Buket Uzuner, Gelibolu)

Ortak Nesneli
Mektubunu okumaktan bile korkuyorum; fakat merak da ediyorum.
(Peyami Safa, Bir Tereddüdün Roman›)

Mendilini arad›, bulamad›.
(Peyami Safa, Bir Tereddüdün Roman›)

Köyleri, yollar›, da¤› tafl›
Is›t›yor, avutuyordum.
(Ceyhun Atuf Kansu)

Ortak Yer Tamlay›c›l›
Atefle su at, barut atma.
(Atasözü)

Eriflilmez yollara da¤›ld›n›z, gittiniz.
(fiükûfe Nihal Baflar)

Ortak Zarf Tümleçli
Dün gece çok çal›flt›¤›ndan epeyce yorulmufltu, sars›lm›flt›.
(‹lhan Tarus)

Ona bakarsan›z çok zamand›r burada oturuyor, burada çal›fl›yor ve ayn›
komflularla bir arada yafl›yor.
(Aka Gündüz)

‹ster ba¤›ml› ister ba¤›ms›z olsun s›ralanan cümlelerde ba¤›ms›z yarg›lar söz
konusudur. Bu ba¤›ms›z yarg›lar aras›ndaki anlam iliflkisi, ortak cümle ögeleriyle
pekifltirildi¤i gibi bazen kip ve flah›s ekleriyle de pekifltirilmektedir. Hikâye ve ri-
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vayet anlat›mlar›nda birleflik çekim eki, genellikle s›ral› cümlelerin hepsinde tekrarlanmaz, son cümleye getirilir:
Dev yap›l›, palab›y›k bir zabit, Manast›rl› komflumu yerden yere sürüyor, çizmeleriyle çi¤niyordu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Ekseri baflkalar› için yaflar; baflkalar› için çal›fl›r; baflkalar› u¤runa ölürsün.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

Bafl› arkaya dönük ve saçlar› simsiyaht›.
(Selahattin Enis)

Hele saz› tertip eden Valde Pafla olursa mehtaba bile ç›kmaz ve saz›n Bo¤aziçi’nde mutat yerlerde gezip dolaflt›ktan sonra, vakti gelince, kendi yal›s›na dönmesini beklerdi.
(Abdülhak fiinasi Hisar)

Köyleri, yollar›, da¤› tafl›
Is›t›yor, avutuyordum.
(Ceyhun Atuf Kansu)

Kükremifl sel gibiyim bendimi çi¤ner, aflar›m.
(Mehmet Akif Ersoy)

Ben ad›mlar›m› s›klaflt›rmaya u¤rafl›rken arkadafl›m birden bire pencerenin
alt›nda durmufl ve kendisinden beklenmeyecek bir cesaretle beni kolumdan yakalam›flt›.
(Reflat Nuri Güntekin)

Bazen de s›ralanan cümleler aras›ndaki iliflki, ortak ögelerle de¤il anlam paralelli¤i ve anlam süreklili¤i ile sa¤lan›r:
Üç günlük seyisli¤i var, k›rk y›ll›k gübre kar›flt›r›yor.

(Atasözü)

Biri yer biri bakar, k›yamet ondan kopar.

(Atasözü)

Bülbülü alt›n kafese koymufllar, “Ah vatan›m!”demifl.

(Atasözü)

Sab›r avc›d›r, meyvesi tatl›d›r.

(Atasözü)

Gelin binmifl deveye, gör k›smeti nereye.

(Atasözü)

Kad›n olsun, kitap olsun, cildine aldanma, münderecat›na bak.
(Cenap fiahabeddin)

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir, koflarak ç›kanlar nefes darl›¤› hisseder.
(Cenap fiahabeddin)

Ba¤›ml› s›ral› cümlenin cümle çözümlemesinde, s›ralanan cümlelerin ögeleri
ayr› ayr› bulunarak gösterilir:
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Bu haline herkesin dikkat etti¤ini san›yor ve etraf›na bakam›yordu.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Bu cümle, özneleri ortak olan bir s›ral› cümledir:
san›yor[du]
(o)
Bu haline herkesin dikkat etti¤ini
ve
bakam›yordu
(o)
etraf›na
.

:
:
:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Nesne
(Cümle d›fl› ö¤e) S›ralama ba¤lac›
Yüklem
Gizli özne
Yer tamlay›c›s›

Afla¤›daki s›ral› cümlelerde geçen ortak ögeleri gösteriniz.

SIRA S‹ZDE

Toprak kokusu ci¤erlerime, toprak kokusu ruhuma doluyor.
Türk subay› bizleri dikkatle süzdü, bafl›yla selamlad›.
Müteaddit defa yerinden kalkt› ve odada dolaflt›.

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

N

BA⁄LI CÜMLE
A M A Ç

3

1

Ba¤l› cümle, ara sözlü cümle ve eksiltili cümleleri aç›klamak
SIRA S‹ZDE

N N

Cümle bafl› ba¤laçlar› ile birbirine ba¤lanan ve aralar›nda bu cümle bafl› ba¤lac›n›n ifllevine ba¤l› bir anlam ilgisi bulunan cümlelerin kurdu¤u
cümlelere “ba¤l›
AMAÇLARIMIZ
cümle” ad› verilir. Cümle bafl› ba¤laçlar›, bafllar›nda bulunduklar› cümleleri ya kendilerinden önce ya da kendilerinden sonra gelen cümlelere ba¤lar. Bu cümleler,
K ‹ T Aba¤l›d›r.
P
yap›ca birbirinden ba¤›ms›z olsalar da anlamca birbirine s›k› s›k›ya
O bak›mdan cümlelerin bafl›na gelen ba¤laçlar, iki cümle aras›nda çeflitli anlam iliflkileri kurarak bir cümledeki anlam› baflka bir cümleyle geniflletip cümleleri birbirine
T E L Eflafl›rma,
V ‹ Z Y O N istek vb.
ba¤lar. Bu iliflkiler; aç›klama, sebep, sonuç, benzerlik, üsteleme,
olabilir.
Cümle bafl› ba¤laçlar› içinde “e¤er” ve “flayet”, flart ifadesi tafl›d›klar›ndan ba¤l›
cümle kuruluflunda yer almaz; flartl› birleflik cümlelerde flart ifadesini kuvvetlendir‹NTERNET
mek üzere kullan›l›r.
Cümle bafl› ba¤laçlar› d›fl›nda “da / de” kuvvetlendirme edat›n›n da “-d›¤› hâlde,
-mas›na ra¤men” iflleviyle iki cümleyi ba¤layarak ba¤l› cümle oluflturdu¤u görülür:
Bakt› da görmedi. Gitti de gelmedi. ...
“Ve” ba¤lac›n›n da baz› cümleleri “-d›¤› için, böylece, bu yüzden” ifadeleriyle
birbirine ba¤lad›¤› görülür. “Ve” ba¤lac›, bu kullan›l›fllarda cümleler aras›nda art
arda olufl veya efl zamanda olufl ilgisi kuran bir s›ralama ba¤lac› de¤il anlamca sebep-sonuç ilgisi kuran bir cümle bafl› ba¤lac› durumundad›r. Bu cümleler de ba¤l› cümle olarak de¤erlendirilir:
Bu s›rada ‹stanbul k›tl›¤›n mutlak tehdidi alt›nda günlük tedbirlerle yafl›yordu.
Ve bittabi flehir halk› homurdanma¤a bafllam›flt›.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

SIRA S‹ZDE

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET
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Ba¤l› cümlelerde cümle çözümlemesi yaparken ba¤laçtan önceki ve sonraki
cümleler ayr› olarak ele al›n›r. Bu cümleler, yüklemleri ve cümle ögeleri belirtilerek
çözümlenir:
Her büyük flehir az çok böyledir. Fakat ‹stanbul baflka türlü de¤iflti.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Yukar›daki cümle, “fakat” ba¤lac›yla birbirine ba¤lanm›fl bir ba¤l› cümledir.
Ba¤lanan cümleler ayr› ayr› çözümlenir:
böyledir
her büyük flehir
az çok
fakat
de¤iflti
‹stanbul
baflka türlü

:
:
:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Cümle d›fl› öge ( ba¤laç)
Yüklem
Özne
Zarf tümleci

Bu flekil size birdenbire garip görünür, ama al›fl›rs›n›z.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Yukar›daki cümle “ama” ba¤lac›yla birbirine ba¤lanm›fl bir ba¤l› cümledir. Ba¤lanan cümleler:
görünür
bu flekil
size
birdenbire
garip
ama
al›fl›rs›n›z
(siz)

:
:
:
:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Yer tamlay›c›s›
Zarf tümleci
Zarf tümleci
Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yüklem
Gizli özne

Kopard›m portakal› dal›ndan
Ama kabu¤u soyulmad›.
Oldum y›ld›zlarla hafl›r neflir
Ama say›s› bir tamam say›lamad›.
Kuyudan çektim suyu
Ama bardaklara konulamad›.
Güller dizildi tepsiye
Ama tafltan fincan oyulamad›.
(Naz›m Hikmet Ran)

Salih Bey geçti gitti, ama bu “feminist” sözü akl›ma tak›ld›.
(Memduh fievket Esendal)

Niko anlam›flt›. Ama eskisi gibi sürmedi aksine daha bir rahat güldü.
(Tar›k Bu¤ra, Küçük A¤a)

Bizi bu gece uyutmayacaklar, bari bir yere gitsek.
(Ömer Seyfettin)

Bir bak›ma göre hiç gülmedi¤ine hükmediyorum. Bilakis yüzünün alt k›sm›n›
örtüyle kapad› ve bafl›n› öfkeyle öbür yana çevirdi san›r›m.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

4. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler- II

Seni düflünmek güzel fley
Ümitli fley
Dünyan›n en güzel sesinden en güzel flark›y› dinlemek gibi bir fley.
Fakat art›k ümit yetmiyor bana,
Ben art›k flark› dinlemek de¤il
fiark› söylemek istiyorum...
(Naz›m Hikmet Ran)

Hac› Kalfa: “Yollar maflallah emindir, amma ne olur ne olmaz, peçeni kapa.
Senin surat›n öyle her yerde aç›lacak suratlardan de¤ildir, anlad›n m› efendim?”
demiflti.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Çocu¤un yüzü ibik gibi k›zard›. Bereket o telâflta kimse iflin fark›na varamad›.
(Haldun Taner)

Onu, köyünden k›skan›r gibi idim. Daha do¤rusu, dört y›ll›k bir ayr›l›ktan sonra köyüne kavuflan bu erin yan›nda kendimi fazla buluyordum.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Bu k›z, ufak tefek gayet hoppa, gayet fl›mar›k bir fleymifl, hatta bunun için ismine Çal›kuflu derlermifl.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Zavall› ablam›n, Kenan a¤abeyimin o kadar s›zlanan mektuplar›n› da bî-his
bir inatla cevaps›z b›rakt›m. Fakat art›k söylemem lâz›m.
(Halide Nusret Zorlutuna)

Mektubunu okumaktan bile korkuyorum fakat merak da ediyorum.
(Peyami Safa, Bir Tereddüdün Roman›)

‹stanbul’un havas› bu, hiç güven olmaz ki, bakars›n biz d›flar› ç›kana kadar
hava kapanm›fl.
(Ahmet Altan, ‹syan Günlerinde Aflk)

1197’de mecmua sahibinin mahdumu Abdülcelal Bey iki günlük bir rahats›zl›ktan sonra, rebiülahirin onyedinci gecesi sabaha karfl› vefat etmiflti; bereket versin hemen birkaç ay sonra kerimesi Emine Han›m do¤mufltu.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Huzur)

Çocu¤u bu manzara e¤lendiriyor gibi. Çünkü, yüzünde ne bir korku, ne bir
kuflku belirtisi vard›.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Orhan Gazi hakikatte Horasan erlerinin silâh ve keramet arkadafl›d›r. Daha
do¤rusu o devirden kalan birçok fley gibi onlar Orhan’›n devam›d›r.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Arkadafllar aras›nda yaz tatillerinde aileleriyle beraber seyahate ç›kanlar ve
dönüflte bize bol bol övünenler vard›. Demek mektep aç›ld›¤› zaman bana da afla¤› yukar› böyle bir fley yapmak f›rsat› ç›k›yordu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)
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Bo¤aziçi Bizans zaman›nda yoktu. Gerçi Bo¤aziçi’nin iki sâhilinde tek tük
köyler ve baz› kiliseler görülürdü.
(Yahya Kemal Beyatl›, Aziz ‹stanbul)

Ben sizin bu kadar düfltü¤ünüzü hat›rlam›yorum. Hâlbuki bu sene baflka türlü çal›flaca¤›n› umard›m.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Bu Emine, yeflil gözlü, uzun boylu... Hani, güldü¤ü vakit bembeyaz diflleri var.
O mu?
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Fakat hangi ‹stanbullu bindi¤i vapurda kimlerin bulunup bulunmad›¤›n› merak etmez? Hele yersiz kalmak tehlikesi yoksa.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Huzur)

Süleyman, hemen flimdi yatacaks›n. Hem burada, Emeti Kad›n’›n oturdu¤u
odada yatacaks›n .
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Kendime, bu iflteki durumumun hiç de mertçe olmad›¤›n› itiraf edece¤im. Keflke,
ne ‹smail’le, ne de Zeynep Kad›n’la, Emine bahsi aram›zda hiç geçmemifl olsayd›.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Buras›, yani yap›l›p bitti¤i günden beri, buras›, yaln›z bayram, teravih namazlar› ve mevlüt için kullan›l›r olmufl. Mamafih, gerek köyün içindekilerden, gerek
gelip geçenlerden kim isterse burada yat›p kalkabilir.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Biz sezinleyememifliz, me¤erse yüre¤imizi kibir gizliden kapm›fl.
(Kemal Tahir, Esir fiehrin Mahpusu)

Onun için sade anneme nazlan›rd›m. Meselâ bafl›m hafifçe a¤r›sa kendimi
a¤›r hasta gibi gösteriyordum.
(Reflat Nuri Güntekin, Dudaktan Kalbe)

Gerçi bir ümidi yoktu, ne de olsa bir evlatl›k parças› oldu¤unu biliyordu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Zaten o beni gördüyse sol yan›mdan görmüfl olacak. Oysa, onun beni tan›mas› için mutlaka bofl yenimin sa¤ yan›mdan sallan›fl›n› görmesi laz›md›.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Mümtaz senelerdir evinin devaml› dostlar›ndand›. Vak›a henüz onu salondaki divanda yatma¤a raz› edememiflti ama, gene evdendi.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Huzur)

Gözlerimde par›lt›l› bir tas›n
Kulaklar›m komflular›n ayak sesinde
Vars›n bir yudum su veren olmas›n
Bafl›mda biri bana su yok desin de.
(Kemalettin Kamu)

4. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler- II

Romanlar mahzun insan›; omuzlar› çökmüfl, gözleri sönmüfl, hareketsiz ve sessiz bir insan diye, yani daha aç›kças› bir miskin fleklinde tasvir ederler.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Bu gece, düflman askerleri, gündüzün peyledikleri güzel k›zlar›n ve genç kad›nlar›n hep üstlerinden geçeceklerdir. Yapt›klar› fecaatlar ancak bununla tamam olacakt›r. Zira, hiçbir katliam bunsuz yap›lmam›flt›r.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Sefil Alinin day›s›n›n çoban› Memede, tam sar›ld›n›z, kaç›n, yoksa öldürülürsünüz, diye haber getirdi.
(Yaflar Kemal, ‹nce Memed)

Aradan on sene geçti, hâlâ benim evin arkas›ndaki arka bahçeye bakmaya yüre¤im tahammül etmez. Hani, ölsem, gitsem seni affetmeyece¤im Kâmran.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Bu insanlar, her gün hiçe sayd›¤›m, hor gördü¤üm, hatta bazen de tiksindi¤im
kimseler de¤il midir?
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

A evlâd›m, kendi dilimizce bir marfl söyleseniz de biz de anlay›p dinlesek olmaz m›?
(Necmettin Halil Onan)

Koleje çocu¤unu veren babalar›n ekserisi hâli vakti yerinde, fakat düflüncesi
mahdut insanlard›r.
(Necmettin Halil Onan)

Birçoklar›n›n kanaatine göre Frenk, muhakkak bizden üstün bir mahluktur;
de¤il böyle boflluklar›n› ve hakikî hüviyetlerini herkese benzer giyinifliyle saklayan
misyonerler, hatta siyah cübbeli Frans›z ve ‹talyan papazlar›, sörleri bile bizden
üstündür.
(Necmettin Halil Onan)

Elleri ceplerinde kendi kendine deniz kenar›nda dolafl›r, yahut a¤açlar›n alt›nda kitap okurdu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Kardeflim böylesine can kurban. Ama bu herif böyle de¤il ki dün dayanamad›m kendisine söyledim.
(Mahmut fievket Esendal)

Ama Mahmut Efendi, bu kadar› da olmaz! ‹çiyorsun ne ise, afiyet olsun; ancak
tozunu da beraber iç bari, kat›k et!
(Mahmut fievket Esendal)

Sanatkâr için bu bak›fl kâfidir; lâkin hayat›n bir cephesi de¤il, heyet-i umumiyesini nazar-› itibara alma¤a mecbur olan sanat ve edebiyat tarihi için rü’yet sahas›n› bu kadar daraltma¤a imkân yoktur.
(Fuat Köprülü, Türk Edebiyat› Tarihi)

Gerçi flimdiye kadar görüflmedik amma, sizi uzaktan tan›yorum.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)
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Bazen yata¤›n›n baflucunda kitap okuyorum, hatta masal bile söyledi¤im oluyor.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Yenili¤e çabuk al›flmazs›n, fakat bir def’a da al›fl›rsan b›rakamazs›n.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

Acele acele yoluna devam etti. -Bütün mektubu ezberlemiflim!- Keflke ‹hsan’›n
nasihatini dinlese ve seyahate ç›ksayd›.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Huzur)

ARA SÖZLÜ (CÜMLEL‹) CÜMLE
‹ster basit ister birleflik yap›l› olsun bir cümlede, bazen anlam› daha iyi belirtmek
ve anlama aç›kl›k kazand›rmak için, cümlenin içine giren ve cümlenin yap›s›nda
herhangi bir de¤ifliklik yapmayan kelime grubu veya cümle yap›s›nda dil birlikleri yer al›r. Aç›klama veya ek bilgi vermek amac›yla cümleye giren bu dil birliklerine “ara söz” veya “ara cümle” ad› verilir. Bunlar cümleden ç›kar›ld›klar› zaman
cümlenin anlam›nda bir eksiklik oluflturmaz, cümlenin yap›s›nda bir eksiklik yaratmaz. ‹flte yap›s›nda bu tür ara söz veya ara cümle bulunduran cümlelere “ara sözlü (cümleli) cümle” ad› verilir. Cümledeki bu ara sözler, aç›klama ve ek bilgi ifade
eder ve cümlenin ögeleri aras›na girer; ancak kendileri bir öge olarak de¤erlendirilmez. Ara sözler yaz›da iki virgül veya iki k›sa çizgi aras›nda yaz›l›r.
fiimdi efendiler, müsaade buyururusan›z, size bir sual soray›m.
(Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk)

Sert rüzgârda bulundu¤umuz tepenin yass› flekli-Evliya Çelebi olsa Peflte için
yapt›¤› gibi bademe benzetirdi-tam bir gemi küpefltesi hâlini ald›.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Cihan y›k›lsa, emin ol, bu cephe sars›lmaz.

(Mehmet Akif Ersoy)

Sönmüfl saçlar›nda son damla ›fl›k,
Bir düfl’ün içinde gibi her akflam
-Ve yüzleri duman kadar da¤›n›kGeçer bu sokakatan binlerce adam.
(Ahmet Muhip D›ranas)

Bu gelen, bir yuvas›z kufl gibi pervâs›zd›;
Bu gelen köylü, sesinden tan›d›m, bir k›zd›.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Genç kufla¤›n hemen hepsinin -en seçkinleri dahil olmak üzere- yaz›lar›nda,
Halit Ziya’dan gizli aflikâr bir fleyler bulursunuz.
(Fevziye Abdullah Tansel, ‹yi ve Do¤ru Yazma Usulleri)

Tanin, hikâyelerime, tercümelerime -ki hepsi en afla¤› alt› sütun uzunlu¤undad›r- birer lira verirse, haftada iki makale, yani ayda sekiz lira beni rahat rahat yaflat›r.
(Ömer Seyfettin)

Tenkitlerinize, -buna ikaz demek daha do¤ru olur- teflekkür ederim.
(Cemil Meriç)

4. Ünite - Yap›lar›na Göre Cümleler- II

Salih Zeki, bizim fliirimizin oldukça garip bir simas›d›r; belki de istiad›na seçmifl oldu¤u sahan›n ananemize yabanc›l›¤› -hemen hemen bütün eski fliirleri Yunan mitolojisine aittir- onun fliirimizde pek az tekrar edilen bir isim yapt›.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar)

EKS‹LT‹L‹ CÜMLE
Anlat›mda kolayl›k sa¤lamak üzere bir cümlenin baz› ögelerinin eksiltilerek kullan›lmas›, en az çaba yasas›n›n dile yans›m›fl bir flekli olarak, özellikle sözlü dil kullan›mlar›nda s›kça rastlanan bir olayd›r. Bu tür kullan›mlarda, cümlenin ögelerinden baz›lar› eksiltildi¤i hâlde anlam› aksatmayan kendine özgü bir dil flekillenmesi vard›r.
Konuflma veya anlat›m esnas›nda genellikle yüklemi, bazen de baflka bir ögesi
kullan›lmayan cümleye “eksiltili cümle” denir. Yüklem kullan›lmasa da cümlede
bir yarg› anlam› vard›r. Böyle cümlelerde, yarg› ifadesi söz veya metin bütünlü¤ü
içinde, dinleyenin veya okuyan›n alg›lamas›na b›rak›l›r. Bu yap›, daha ziyade tamamlanm›fl bir cümleden sonra bu cümledeki bir ögeyi aç›klamak üzere kullan›l›r. Yani yüklemin ifade etmek istedi¤i anlam bir önceki cümle ile tamamlan›r. Ancak bu cümleler, eksik ögeye ra¤men, tam bir anlat›m de¤eri tafl›r. Eksiltili cümlelerin sonunda noktalama iflareti olarak üç nokta (...), ünlem iflareti (!) veya soru
iflareti (?) kullan›l›r.
Ünlemler, ret ve kabul sözleri de tek bafllar›na kullan›ld›klar›nda eksiltili cümle
gibi de¤erlendirilir: Mükemmel! Aferin! Buyurun!.. Haydi!.., Hay hay! Evet... Hay›r... Çok güzel!..
Eksik ögeyi okuyucuya tamamlatt›ran bu cümlelere; atasözü ve deyimlerimizde, günlük konuflmalarda, sorulu cevapl› ifadelerde ve duygusal anlat›mlarda s›kça rastlan›r.
Armudun sap› (var), üzümün çöpü (var).
Harman yel ile, dü¤ün el ile (gerçekleflir).
‹nsanlar konufla konufla (anlafl›r), hayvanlar koklafla koklafla (anlafl›r).
Az veren candan (verir), çok veren maldan (verir).
(Atasözü)

Anan baban var m›?
–Yaln›z anam var. Babam sizlere ömür...
(Ömer Seyfettin)

– Ondan en ehemmiyetsiz bir zaaf gösterilemez demediniz mi?
– Evet. ( Evet dedim.)

(Reflat Nuri Güntekin)

–Kaç y›ld›r esirsin?
–K›rk! (K›rk y›ld›r esirim.)
–Kaptan m›yd›n?
–Evet... (Kaptand›m).

(Ömer Seyfettin)

Bütün flehir nihâyetsiz bir nûr içinde... (içindedir.)
K›fl mehtâb› daha parlak, daha lekesiz, (lekesizdir.)
Ne buluttan bir eser var, ne küçük bir iz...(var)
Gülümsüyor gibi semâ sürûr içinde.
(Orhan Seyfi Orhon)
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Her tarafta yükseklik, her tarafta ›ss›zl›k (var),
Yaln›z arabac›n›n duda¤›nda bir ›sl›k! (var),
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu çocu¤un öyle ümit edilmeyen tuhaf sözleri var ki...
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Her istasyonda inen, binen, gidip gelen, a¤layan s›zlayan halk›n aras›nda insan eski yolculu¤un manas›n› yapan hana, kervana yaklaflm›fl oluyor. Hanlar,
kervansaraylar... ‹flte eski yolculuklar›n sihrini yapan fleyler... Bir kervana kat›lmak, bir handa gecelemek...”
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

2

SIRA S‹ZDEyap›lar›na göre türlerini bulunuz.
Afla¤›daki cümlelerin

F›rt›naya karfl› yaprak de¤il kökünü topra¤›n derinli¤ine salm›fl ç›nar dayan›r.
D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

Taht›n önüne geldi. Ans›z›n, gözle görülmeyecek bir çabuklukla havaya kald›rd›¤› bu müthifl topuzu prensin
S O R Uelmasl› tac›na öyle bir indirdi ki...

D‹KKAT

Demek ki Türkçenin, Allah esirgesin, bir gönül kelimesi at›lacak olsa, onunla birlikte ne
D ‹ K K A T ne deyimler gidermifl.
manalar, ne incelikler,

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

Hava durgundu; ne dalga f›s›lt›s›, ne yaprak h›fl›rt›s›...

N N

SIRA S‹ZDE

Hiçbir fley boflanmak kadar ay›p görülmedi. Hatta bu yüzden aileye giren damatlar›n ço¤u
bütün kabahatlerin affedilece¤ini evvelden bildikleri için fl›marm›flt›lar.
AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Özet

N
A M A Ç

1

N
A M A Ç

2

S›ral› cümleleri ve s›ral› cümlelerde cümlelerin
birbirine ba¤lanma biçimlerini aç›klamak
Yap›lar› bak›m›ndan basit ve birleflik olarak de¤erlendirilen cümleler, tafl›d›klar› anlam özelliklerine göre de birbirleriyle iliflkilendirilir. Anlam
etraf›nda flekillenen bu yap›sal oluflum, ba¤laçlar›n ifllevleriyle de ilgili olarak, basit ve birleflik
cümlelerin yan yana s›ralanmas›yla s›ral› ve ba¤l› cümleleri meydana getirir.
S›ral› cümle, arka arkaya s›ralanm›fl basit cümlelerden oluflur. Bu yönüyle bir söz bütünü, bir
metin içindeki bütün cümleler, metnin uzunlu¤u
ne olursa olsun, aralar›nda konuyu tamamlayan bir bütün oluflturmak üzere s›ralanm›fl cümleler hâlinde say›labilir. Bir gramer birimi olarak s›ral› cümleyi ay›ran yap› özelli¤i, cümlelerin s›ralama / ba¤lama edatlar›yla veya bu edat
de¤erindeki virgülle birbirine ba¤lanmas›d›r.
Cümleler aras›nda ana cümle-yan cümle ilgisi
de¤il arda arda olma, efl zamanda olma veya karfl›laflt›rma - denklefltirme ilgisi vard›r. S›ralanan
cümlelerde ba¤›ms›z hükümler söz konusudur.
Ba¤›ml› ve ba¤›ms›z s›ral› cümleleri çözümlemek
Ba¤›ms›z s›ral› cümlelerde her cümlenin ögeleri ayr› ayr›d›r. Ögeler aras›nda flekilce ortakl›k
yoktur. Ortakl›k, anlam yak›nl›¤›ndad›r. Yani bu
cümlelerin bir arada bulunmalar›n›n sebebi, aralar›ndaki anlam yak›nl›¤›d›r; özne, tamlay›c› ve
yüklemleri ortak de¤ildir.
Ba¤›ml› s›ral› cümleler, hem anlam yönünden
hem de ögelerinin ortak olmalar› yönünden birbirine ba¤l›d›r. Bu cümlelerin yaln›z bafl›na kullan›lmalar› durumunda da bir anlamlar› vard›r;
ancak ögelerden baz›lar›n›n ortak oldu¤u görülür. Yani bu cümleler, yaln›z bafllar›na kullan›ld›klar›nda anlam› bulunan ve bir araya gelince
de aralar›nda anlam iliflkisinin yan›nda ortak
cümle ögelerine de sahip olan cümlelerdir.

N
A M A Ç

3

Ba¤l› cümle, ara sözlü cümle ve eksiltili cümleleri aç›klamak
Ba¤l› cümleler, cümle bafl› ba¤laçlar›yla birbirine
ba¤lanan ve aralar›nda bu cümle bafl› ba¤lac›n›n
ifllevine ba¤l› bir anlam ilgisi bulunan cümlelerin
kurdu¤u cümlelerdir. Cümle bafl› ba¤laçlar›, cümleleri anlam bak›m›ndan birbirine ba¤lar.
Yap›s›nda ara söz veya ara cümle bulunduran
cümlelere “ara sözlü (cümleli) cümle” ad› verilir.
Cümledeki bu ara sözler, aç›klama ve ek bilgi
ifade eder ve cümlenin ögeleri aras›na girer; ancak kendileri bir öge olarak de¤erlendirilmez.
Ara sözler yaz›da iki virgül veya iki k›sa çizgi çizgi aras›nda yaz›l›r.
Yarg› ifadesi söz veya metin bütünlü¤ü içinde
dinleyen veya okuyan taraf›ndan alg›lanan bitmemifl cümlelere “eksiltili cümle” denir. Daha
çok bitmifl bir cümleden sonra bu cümledeki bir
ögeyi aç›klamak, tamamlamak üzere kullan›l›r.
Günlük konuflmalarda özellikle baz› uyar› sözleri ve k›sa cevap ifadesiyle yüklem olarak kullan›lan sözler de eksiltili cümle durumundad›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki cümlelerden hangisi yap›s› bak›m›ndan
di¤erlerinden farkl›d›r?
a. Duvar› nem, insan› gam y›kar.
b. A¤ac› kurt, insan› dert yer.
c. El deliye, biz ak›ll›ya hasret kald›k.
d. ‹t dalafltan, bac› kardeflten korkar.
e. Allah bilir ama kul da sezer.

6. Afla¤›daki cümlelerden hangisi yap›s› bak›m›ndan
di¤erlerinden farkl›d›r?
a. At›lan ok geri dönmez.
b. Aflure yeme¤e giden kafl›¤›n› yan›nda tafl›r.
c. Kol kesilirken parmak ac›maz.
d. Ar› kahr›n çekmeyen, bal›n kahr›n ne bilsin.
e. Ak gün a¤art›r, kara gün karart›r.

2. Afla¤›daki cümlelerden hangisi, öznesi ortak olan s›ral› bir cümledir?
a. Konuflmac› anlat›yor, oturanlar onu ilgiyle dinliyorlard›.
b. Evden aceleyle ç›kt›k, durakta kimsecikler yoktu.
c. Kofla kofla geldiler, bahçe kap›s›n›n önünde durdular.
d. fiehrin güneyine bak›yorum, binalar sisten gözükmüyor.
e. Kalabal›k art›yor, kimse kimseyle konuflmuyordu.

7. Afla¤›daki cümlelerden hangisi basit yap›l› bir cümledir?
a. Mezar tafl› ile övünülmez.
b. Göz bir penceredir, gönüle bakar.
c. Aya¤›m› yerden kessin de isterse eflek olsun.
d. Da¤lar›n duman› gider amma sevdal› bafl›n duman› gitmez.
e. Adamak kolay, ödemek güçtür.

3. Afla¤›daki cümlelerden hangisinde iki cümleyi birbirine ba¤layan bir ba¤laç kullan›lmam›flt›r?
a. Bu hikâyeyi kitaplarda okudu¤um zaman biraz
flafl›rm›fl ve hatta gülmüfltüm.
b. fioförlere kök söktüren bir yokuflmufl bu; ama
güzelli¤ine diyecek yok.
c. Bütün hat›ralar›n tam korunmas› imkâns›zd›r; fakat biz en yak›n zamanlar› da çabucak unuttuk.
d. Nazara geldi diyor, kim gördüyse bu hâli.
e. Bizi bu gece uyutmayacaklar, bari bir yerlere
gitsek.
4. Afla¤›daki cümlelerden hangisi ortak özneli s›ral› bir
cümledir?
a. Hasta ol benim için, öleyim senin için.
b. Güvenme varl›¤a, düflersin darl›¤a.
c. Bafl yar›l›r börk içinde, kol k›r›l›r yen içinde.
d. ‹t dalafltan, bac› kardeflten korkar.
e. El a¤larsa gözünden, anam a¤larsa özünden a¤lar.
5. Afla¤›daki cümlelerden hangisi eksiltili cümle özelli¤i tafl›maktad›r?
a. Bu kap› hâlâ tamir edilmedi mi?
b. Bu çocuk niye a¤l›yor?
c. Gazetedeki resimleri görünce o kadar flafl›rd›m ki!
d. Bütün bu hadiselere sebep olan kendi de¤il mi?
e. Benim mi Allah›m bu çizgili yüz!

8. Afla¤›daki cümlelerden hangisi öznesi ve yer tamlay›c›s› ortak s›ral› bir cümledir?
a. Gel demesi kolay, git demesi zordur.
b. Adam adamdan korkmaz, utan›r.
c. Dü¤ün afl›yla misafir a¤›rlanmaz.
d. Aksak atla yüksek da¤lara ç›k›lmaz.
e. Hayvan›n alas› d›fl›nda, insan›n alas› içinde olur.
9. Afla¤›daki cümlelerden hangisinde cümle ögesi olmayan aç›klay›c› bir k›s›m vard›r?
a. Hava durgundu; ne dalga f›s›lt›s›, ne yaprak h›fl›rt›s›...
b. Gece çal›fl›r, gündüz okula giderdi.
c. Eriflilmez yollara da¤›ld›n›z, gittiniz.
d. Bu gelen köylü, sesinden tan›d›m, bir k›zd›.
e. Gece mehtaba dalmak, sen de dalm›fls›n diye.
10. Afla¤›daki cümlelerden hangisi ara sözlü cümle özelli¤i tafl›maz?
a. En âdi eflyay›, öyle biçime getiriyorlar ki, mücevher gibi görünüyor.
b. fiimdi efendiler, müsaade buyurursan›z, size bir
sual soray›m.
c. Cihan y›k›lsa, emin ol, bu cephe sars›lmaz.
d. Ses, iyi ve etkili kullan›l›rsa, oyuncuyu baflar›ya
ulaflt›ran bir araçt›r.
e. Tenkitlerinize, buna ikaz demek daha do¤ru
olur, teflekkür ederim.
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S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Toprak kokusu ci¤erlerime, toprak kokusu ruhuma
doluyor.
Yüklem
Türk subay› bizleri dikkatle süzdü, bafl›yla selamlad›.
Özne
Nesne
Müteaddit defa yerinden kalkt› ve odada dolaflt›.
Zarf Tümleci
S›ra Sizde 2
• F›rt›naya karfl› yaprak de¤il kökünü topra¤›n
derinli¤ine salm›fl ç›nar dayan›r. (Ba¤l› Cümle)
• Taht›n önüne geldi. Ans›z›n, gözle görülmeyecek
bir çabuklukla havaya kald›rd›¤› bu müthifl topuzu
prensin elmasl› tac›na öyle bir indirdi ki... (Eksiltili
Cümle)
• Demek ki Türkçenin, Allah esirgesin, bir gönül
kelimesi at›lacak olsa, onunla birlikte ne manalar, ne
incelikler, ne deyimler gidermifl. [Ara Sözlü (Cümleli)
Cümle]
• Hava durgundu; ne dalga f›s›lt›s›, ne yaprak h›fl›rt›s›... (Eksiltili Cümle)
• Hiçbir fley boflanmak kadar ay›p görülmedi. Hatta bu yüzden aileye giren damatlar›n ço¤u bütün
kabahatlerin affedilece¤ini evvelden bildikleri için
fl›marm›flt›lar. (Ba¤l› Cümle)
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Fiil cümlelerini aç›klayabilecek,
‹sim cümlelerini aç›klayabilecek,
Kurall› cümleleri çözümleyebilecek,
Devrik yap›l› cümleleri çözümleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Fiil cümlesi
• ‹sim cümlesi

• Kurall› cümle
• Devrik cümle

‹çerik Haritas›
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Yüklemin Türüne
ve Yerine Göre
Cümleler

• F‹‹L CÜMLES‹
• ‹S‹M CÜMLES‹

Yüklemin Türüne ve Yerine
Göre Cümleler
Türkçe söz diziminde yarg› ifadesini tafl›yan dil birimi, çekimli bir fiildir. Bu bak›mdan bir cümlenin varl›¤› için gerekli ve yeterli flart, çekimli bir fiildir. Çekimli fiil
yarg›y› flekle, zamana ve kifliye ba¤l› olarak karfl›layan fiildir. Çekimli fiil tek bafl›na cümle de¤eri tafl›r ve çekimli fiilin sonundaki flah›s eki “kifli”yi de belirtti¤inden
çekimli fiil ayn› zamanda özneyi de belirtmifl olur.
Yüklem, cümlenin temel ögesidir. Öteki ögeler, yüklemin anlam›n› çeflitli yönlerden tamamlamak ve onu daha belirgin duruma getirmek üzere cümlede yer al›r;
yani di¤er ögeler yüklem sayesinde de¤er kazan›r. Bu bak›mdan yüklem, cümlenin dü¤ümlendi¤i kelime ya da kelime grubudur.
Yüklem, bildirme veya tasarlama kipinde çekimli bir fiil olabilece¤i gibi ek fiille çekime girmifl bir isim veya isim gibi kullan›lan bir kelime grubu da olabilir. Yani Türkçede yüklemin türüne göre cümle, ya fiil cümlesidir ya da isim cümlesidir.

N

F‹‹L CÜMLES‹
A M A Ç

1

Fiil cümlelerini aç›klamak

Yüklemi çekimli bir fiil veya birleflik fiil olan cümleye fiil cümlesi denir. Fiil cümleleri öznenin yapt›¤› ifli bildirir. Fiil cümleleri, ya bildirme ya da tasarlama kipleriyle kurulur. Bildirme kipleriyle kurulan cümleler; bir oluflu, bir durumu yarg› yoluyla bildirir. Tasarlama kipleriyle kurulan fiil cümleleri ise bir duyguyu, bir iste¤i
belirtme ifadesi tafl›r. Bildirme kiplerinden flart kipi ise cümleye sadece flart anlam›
katar, yarg› bir flarta ba¤lan›r.
Bildirme kipleri, fiilin olumlu veya olumsuz nitelikteki yap›l›fl›n›; yani oluflu ve
k›l›fl› belirli bir zaman kavram› içinde verir. Bu zamanlar da genifl zaman, flimdiki
zaman, görülen geçmifl zaman, ö¤renilen geçmifl zaman ve gelecek zamand›r.
Tasarlama kiplerinde ise kesin bir zaman anlam› yoktur. Bu kipler; fiilin olumlu veya olumsuz nitelikteki gerçekleflmesini dilek, istek, gereklilik ve emir kavramlar› içinde veren kiplerdir.
Fiil cümlelerinde yüklem basit, türemifl veya birleflik yap›l› bir fiil olabilir. Yüklem olan bu fiiller, bildirme ve tasarlama kiplerinden biriyle basit ya da birleflik çekime girer.

Fiil cümlesi: Yüklemi çekimli
bir fiil veya birleflik fiil olan
cümledir.
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Geçiflli fiillerle kurulan cümlelerde cümlenin bütün ögeleri (özne, nesne, zarf
tümleci, yer tamlay›c›s›) bulunabilir.
Geçiflsiz fiillerle kurulan cümlelerde ise nesne bulunmaz.
Meçhul fiillerle (geçiflsiz-edilgen fiillerle) kurulan cümlelerde ise özne bulunmaz.

Basit Çekimli Fiillerle Kurulan Cümleler
Basit çekimli fiiller; bir düflünceyi, bir yarg›y› bir tek çekimli fiille anlatan cümlelerdir. Bildirme veya tasarlama kipindeki çekimli fiillerin hepsi cümlede yüklem olur.

Bildirme Kipleriyle Kurulan Cümleler
Bildirme kipleri, gerçek hareketleri bildiren kal›plard›r. Bildirme kipleri ile oluflturulan cümlelerde olufl ve k›l›fllar, belli bir zaman içinde anlat›l›r. Bu kipleri ifade
etmek üzere fiile getirilen ekler, hem kipin fleklini hem de zaman› içine al›r. Yani
bu ekler; flekil olarak bildirme, zaman olarak da “genifl zaman, flimdiki zaman, görülen geçmifl zaman, ö¤renilen geçmifl zaman ve gelecek zaman” olmak üzere befl
zaman ifade eder:

a) Genifl Zaman Kipiyle Kurulan Cümleler
Tatl› dil, y›lan› deli¤inden ç›kar›r.
‹t dalafltan, bac› kardafltan korkar.
El a¤larsa gözünden, anam a¤larsa özünden a¤lar.
Allah bilir ama kul da sezer.
Da¤lar›n duman› gider amma sevdal› bafl›n duman› gitmez.
Allah kimine bal verir, parmak vermez; kimine parmak verir, bal vermez.
Yavuz it ne kendi yer, ne baflkas›na yedirir.
Babas› ölen a¤a oldum san›r; anas› ölen han›m oldum san›r.
Kurt a¤z›ndan kuzu al›n›r m›?
(Atasözü)

Gülsen kahkahalarla ince hüznün bilirim
Dünyam›z aynalarla kapl› bir oda bizim
Uzaklar yak›nlarla, kahkahalar hüzünle
‹ç içe anlafl›lmaz... Ben seni bilmez miyim?
(Ahmet Tevfik Ozan)

b) fiimdiki Zaman Kipiyle Kurulan Cümleler
Bomba flimflekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor gö¤sünün üstünde o arslan neferin
(Mehmet Akif Ersoy)

Ne büyüksün ki kan›n kurtar›yor tevhîdi...
Bedr’in arslanlar› ancak bu kadar flanl› idi.
(Mehmet Akif Ersoy)

Seni düflündükçe
Gül dikiyorum elimin de¤di¤i yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum da¤lar›.
(‹lhan Berk)

5. Ünite - Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler

Tekir kedi, minderin üstüne uzanm›fl, dört aya¤›n› germifl uyuyor.
(Memduh fievket Esendal)

ÇARE
Ben can s›k›nt›s›na çare buldum
‹flim varm›fl gibi davran›yorum
Âfl›km›fl›m gibi yap›yorum
Bekliyorum orda burada
Ne bu telafl diyor biri
Treni kaç›raca¤›m diyorum
Ne bu dalg›nl›k diyor yan›mdan geçen
‹flte bak›n anlam›yor musunuz
Ya siz
Ne yap›yorsunuz?
(Nahit Ulvi Akgün)

c) Görülen Geçmifl Zaman Kipiyle Kurulan Cümleler
Ben seni en mehîb da¤lara sordum;
Ad›n› duyunca hep titrediler;
Yüzlerce gün görmüfl diyara sordum:
“O burdan zaferle geçti!” dediler.
(Mehmet Emin Yurdakul)

G‹ZL‹ SEVDA
Hani bir sevgilin vard›
Yedi sekiz sene önce.
Dün yolda rastlad›m,
Sevindi beni görünce.
Sokakta ayaküstü
Konufltuk ordan burdan.
Evlenmifl, çocuklar› olmufl
Bir k›z, bir o¤lan.
Seni sordu.
Hiç de¤iflmedi dedim.
Bildi¤in gibi...
Anl›yordu.
Mesutmufl, kocas›n› seviyormufl,
Kendilerininmifl evleri.
Bir suçlu gibi ezik,
Sana selam söyledi.
(Behçet Necatigil)

Müdür gülme¤e bafllad› ve onu inand›r›ncaya kadar hayli u¤raflt›.
(Reflat Nuri Güntekin)

Ya¤›z atlar kiflnedi, meflin k›rbaç flaklad›,
Bir dakika araba yerinde duraklad›
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Neden sonra sars›ld› alt›mda demir yaylar,
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

d) Ö¤renilen Geçmifl Zaman Kipiyle Kurulan Cümleler
ALTRO
fiark›lar söylüyormuflum
Sokaklarda,
Görmüfller.
Yere yere bak›yormuflum
Yürürken,
Duymufllar.
Sonras›n› kendileri uydurmufllar.
(Özdemir Asaf)

Eski bir sevdadan kurtulmuflum
Art›k bütün kad›nlar güzel;
Gömle¤im yeni,
Y›kanm›fl›m,
T›rafl olmuflum;
Sulh olmufl,
Bahar gelmifl,
Gün açm›fl;
Soka¤a ç›km›fl›m, insanlar rahat,
Ben de rahat›m.
(Orhan Veli Kan›k)

e) Gelecek Zaman Kipiyle Kurulan Cümleler
sisler bulvar›’nda ölece¤im
sol kas›¤›mdan vuracaklar
bulvar dura¤›nda düflece¤im
gözlüklerim k›r›lacaklar
sen rüyas›n› göreceksin
ç›¤l›k ç›¤l›¤a uyanacaks›n
sabah kap›n› çalacaklar
elinden tutup getirecekler
beni görünce tafl kesileceksin
a¤lamayacaks›n! a¤lamayacaks›n!
(Attilâ ‹lhan)

Yaflasan da iki üç yüz sene hatta bin y›l
Bil ki virane saray bir gün elinden gidecek
Bir sokak saili ya padiflah olsan gerdun
Ayn› narh› her iki surete takdir edecek
(Hüseyin Rifat)

5. Ünite - Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler

Z‹LLER ÇALACAK
Zil çalacak... Sizler derslere gireceksiniz bir bir.
Zil çalacak, ziller çalacak benimçin,
Duyaca¤›m evlerden, k›rlardan, denizlerden;
Tâ içimden birisi gidecek uça ese...
Ama ben, ben art›k gidemeyece¤im
Zil çalacak... Siz geminize, treninize gireceksiniz bir bir.
Zil çalacak, ziller çalacak benimçin,
Duyaca¤›m iskelelerden, istasyonlardan bütün;
Tâ içimden birisi koflacak ard›n›zdan...
Ama ben, ben art›k gelemeyece¤im.
Sonra bir gün bir zil çalacak yine
Hiç kimseler, kimseler duymayacak...
Ne s›n›flar, ne iskeleler, ne istasyonlar, ne siz...
Tâ içimden birisi kalacak oralarda...
Ben gidece¤im.
(Zeki Ömer Defne)

Tasarlama Kipleriyle Kurulan Cümleler
Tasarlama kipleri, gerçek olmayan hareketleri anlatmak için kullan›lan fiil kal›plar›d›r. Tasarlama kipleri, flekil gösteren belirli ekler ile kurulur. Bu eklerin, bildirme
kiplerinde oldu¤u gibi, zaman ifadesi yoktur, yaln›z flekil ifadesi vard›r.
Tasarlama kiplerinin “dilek-flart, emir, istek ve gereklilik” olmak üzere dört flekli vard›r:

a) fiart Kipiyle Kurulan Cümleler
fiart kipi, istek ve temenni ifadelerinin d›fl›nda tam bir yarg› bildirmez. Bu bak›mdan temel cümleye yan cümle haz›rlar. Bu yan cümleler temel cümleyi flart, zaman,
sebep, tahmin, benzetme vb. anlamlar›yla tamamlar. fiart cümlesi temel cümleden
önce gelir ve çok defa da zarf iflleviyle temel cümleye ba¤lan›r:
A¤›lda o¤lak do¤sa, yaz›da otu biter.
(Atasözü)

Alt›ndan çar›k giysen gene de ad› çar›kt›r.
(Atasözü)

Efle¤in boynuzu olsa, dünyada mahluk b›rakmaz.
(Atasözü)

Bir kere görse gözüm köyün ayd›nl›¤›n›
Kül ba¤lar içerimde bu k›z›l kor y›¤›n›.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

fiart kipi bazen istek iflleviyle de kullan›l›r. Bu kullan›l›fl›nda bir istek ve temenni ifadesi vard›r. fiart kipi, istek ve temenni ifade etti¤i zaman tam bir yarg› bildirir; ancak bu yarg› da tam anlam›yla kendini hissettirmez, daha çok bir kal›plaflma
ifadesi tafl›r.
Bir garip insan olsam, benzemez hiç kimseye,
Tek hece bilmez, tek renk görmez, tek ses iflitmez
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Karanl›¤› yo¤ursam nura döndüresiye
T›rmansam o âna ki, yekparedir ve bitmez.
(Necip Faz›l K›sakürek)

DÜNYAYI DOLAfiSAM
Bir gün küçük bir gemiye binip
Dünyay› dolaflmaya ç›ksam,
Önce kuzey denizlerine aç›lsam,
Yan›ndan geçsem buz da¤lar›n›n,
Görsem nas›l yaflad›¤›n› Eskimolar›n.
Buzdan yap›lm›fl kulübelerde...
Sonra güneye k›rarak dümeni
Okyanusu geçip gitsem Çin’e, Hind’e.
Günlerden sonra bir akflam
Küçük bir limanda demir atsam
Seyretsem k›pk›z›l ufuklar›.
Beni hemen aralar›na alsalar
Ç›plak zenci çocuklar›.
Biri maymununu verse bana
Öteki bambu oyunca¤›n›.
Atlay›p bir fil yavrusunun s›rt›na,
Fethetsem balta girmemifl orman›!
(fiükrü Enis Regü)

b) ‹stek Kipiyle Kurulan Cümleler
fiimdi ç›kay›m, iki senedir yüzünü görmedi¤im ayd›nl›k sokaklar›, rüzgârl› sahilleri göreyim.
(Ömer Seyfettin)

B›rak beni hayk›ray›m susarsam sen matem et;
Unutma ki flâirleri hayk›rmayan bir millet,
Sevenleri toprak olmufl öksüz çocuk gibidir.
(Mehmet Emin Yurdakul)

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n
Gömelim gel seni tarihe desem s›¤mazs›n
(Mehmet Akif Ersoy)

c) Emir Kipiyle Kurulan Cümleler
Gurbetten gelmiflim yorgunum hanc›
fiuraya bir yatak ser yavafl yavafl
Aman karanl›¤› görmesin gözüm
Beyaz perdeleri ger yavafl yavafl
(Bekir S›tk› Erdo¤an)

Kendine iyi bak, zararl› e¤lencelere gitme, yüzün gülsün.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

5. Ünite - Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler

DUA
B›çak soksan gölgeme
S›cac›k kan›m damlar
Gir de bir bak ülkeme
Bafls›z bafls›z adamlar
A¤lay›n su yükselsin!
Belki kurtulur gemi.
Anne, seccaden gelsin;
Bize dua et, e mi!
(Necip Faz›l K›sakürek)

TEREKE
Daha ben ölmeden paylafl›n,
Sabr›m zaman›m kar›m›n olsun.
‹flte bofl cüzdan›m cebimde,
O¤ullar›ma kals›n.
Dostlar›ma b›rakt›m türküleri,
Gözlerimi delikanl›lara.
Hayallerim hepsine yeter,
Bolca da¤›t›ls›n k›zlara.
Gövdemi flölen ettim böceklere,
Mezar›ma milyonlarca dolsun.
Özgürlü¤ü duyard› saçlar›m
Bütün flairlere selam olsun.
(Cahit Külebi)

d) Gereklilik Kipiyle Kurulan Cümleler
YAfiADIKLARIMDAN Ö⁄REND‹⁄‹M B‹R fiEY VAR
Yaflad›klar›mdan ö¤rendi¤im bir fley var:
Yaflad›n m›, yo¤unlu¤una yaflayacaks›n bir fleyi
Sevgilin bitkin kalmal› öpülmekten
Sen bitkin düflmelisin koklamaktan bir çiçe¤i
...
‹nsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildi¤ine
Hem de tüm benli¤i seslerle, ezgilerle dolarcas›na
‹nsan bal›klama dalmal› içine hayat›n
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcas›na
Uzak ülkeler çekmeli seni, tan›mad›¤›n insanlar
Bütün kitaplar› okumak, bütün hayatlar› tan›mak arzusuyla yanmal›s›n
De¤iflmemelisin hiç bir fleyle bir bardak su içmenin mutlulu¤unu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaflamak özlemiyle dolmal›s›n
Ve kederi de yaflamal›s›n, namusluca, bütün benli¤inle
Çünkü ac›lar da, sevinçler gibi olgunlaflt›r›r insan›
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Kan›n kar›flmal› hayat›n büyük dolafl›m›na
Dolaflmal› damarlar›nda hayat›n sonsuz taze kan›
(Ataol Behramo¤lu)

Birleflik Çekimli Fiillerle Kurulan Cümleler
Ek fiilin görülen geçmifl zaman (-DI), ö¤renilen geçmifl zaman (-mIfl) ve flart (-sA)
eklerinin fiillerin basit çekimlerine getirilmesiyle fiillerin birleflik çekimleri meydana gelir.
Fiillerin birleflik çekimlerinde iki kip eki üst üste gelir. ‹lk ek basit çekim, ikinci ek de birleflik çekim ekidir. Yani as›l fiil önce, yard›mc› fiil ise sonra gelir. Birleflik çekimin üç kipi vard›r: Hikâye, rivayet ve flart.

Hikâye Birleflik Çekimiyle Kurulan Cümleler
Basit çekimli fiilin üstüne ek fiilin görülen geçmifl zaman›n›n ekleflmifl biçimi -DI
gelirse hikâye birleflik çekimi ortaya ç›kar. Emir kipi d›fl›ndaki bütün kiplerin hikâye birleflik çekimi vard›r:
Bu aczinden tiksiniyor, kendini t›rmalamak, yumruklamak, kendi bo¤az›n›
s›kmak istiyordu.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu)

Belki de art›k birbirini göremeyecek olan bu iki insan›n bu ayr›l›k dakikas›nda
birbirlerine söyleyecek bir fleyleri olurdu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Daha dün seyrederdi eski rü’yâlar›n›,
Kalbimin dört duvar› böyle de¤ildi, kad›n!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Atlastan bakard›m nereye gitti,
Öyle öyle ezber ettim gurbeti.
Sevinçten uçard›m hasta oldum mu,
K›rk› geçerse atefl, ça¤›r›rlar ‹stanbul’a
Bi helallaflmak ister elbet, di¤’mi o¤luyla!
Tifoyken baflard›m bu aflk oy’nunu,
Ohh dedim, gö¤süne gömdüm burnumu
(Can Yücel)

O günlerde Girit’ten bir mektup alm›flt›.
(Sevinç Çokum, Bizim Diyar)

Kar›s›, ablas›na gittikten sonra, o¤lunun evinde, Reflit Efendi’nin durumu
da büsbütün silikleflti. Hizmetçiler çamafl›r›n› almay› unutuyorlard›. Kendi y›kad›. Bir gün yeme¤e oturacaklar, ihtiyar babay› unutup ça¤›rmayacaklar diye korkuyordu.
(Memduh fievket Esendal, Kar›s›n›n Kocas›)

Türklerin bir ufuktan öbür ufka kadar kendileri için nurlarla çizdi¤i lâ-yemût
‹stanbul!... Ah, o ‹stanbul’u kucaklayabilseydim, öpseydim; öpseydim.
(Ruflen Eflref Ünayd›n, Ayr›l›klar)

119

5. Ünite - Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler

Rivayet Birleflik Çekimiyle Kurulan Cümleler
As›l fiil kiplerine ek fiilin ö¤renilen geçmifl zaman›n›n ekleflmifl biçimi -mIfl gelirse
rivayet birleflik çekimi ortaya ç›kar. Görülen geçmifl zaman ve emir kiplerinin d›fl›ndaki kiplerin rivayet birleflik çekimleri vard›r:
ALTRO
fiark›lar söylüyormuflum
Sokaklarda,
Görmüfller.
Yere yere bak›yormuflum
Yürürken,
Duymufllar.
Sonras›n› kendileri uydurmufllar.
(Özdemir Asaf)

Anlatt› erenler: Bir bahar de¤il
Âfl›k›n ömründe bin bahar varm›fl.
Hicranla a¤aran bu saçlar de¤il,
Sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarm›fl.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

fiart Birleflik Çekimiyle Kurulan Cümleler
As›l fiil kiplerine ek fiilin flart flekli -sA gelirse flart birleflik çekimi ortaya ç›kar. fiart,
istek ve emir kiplerinin flart birleflik çekimleri yoktur:
Kald›r nikab›n› görem yüzünü
Aç bafl›n› Yaradan’› seversen
Siyah zülfü mah cemalin üstüne
Tel tel eyle Yaradan’› seversen
(Karacao¤lan)

Rabbim isterse, sular büklüm büklüm burulur,
S›rt›na Sakarya’n›n, Türk tarihi vurulur.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Afla¤›daki cümlelerde geçen birleflik çekimleri inceleyiniz.

SIRA S‹ZDE

Ey Marafll› fieyho¤lu, evliyalar ada¤›!
Baht›na lanet olsun aflmad›nsa bu da¤›.

D Ü fi Ü N E L ‹ M

1

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

(Faruk Nafiz Çaml›bel)
S O R U

S O R U

Hasan Usta tafl›nacakm›fl, yar›n ç›raklar›n›z› yollay›n da yard›m etsinler.

(Ahmet Rasim, Gülüp A¤lad›klar›m)

Çal›kuflu, tamam›yla eski Çal›kuflu olmufltu.

D‹KKAT

D‹KKAT

(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)
SIRA S‹ZDE

Birleflik Fiillerle Kurulan Cümleler

AMAÇLARIMIZ

N N

Birleflik fiil, isim veya fiil cinsinden bir kelimenin bir yard›mc› fiil ile bir araya gelmesiyle oluflan kelime grubudur. Grupta iki öge vard›r: ‹sim veya fiil ögeleri ve

SIRA S‹ZDE

‹sim veya fiil türünden bir
kelimenin birAMAÇLARIMIZ
yard›mc› fiil ile
bir araya gelmesiyle oluflan
kelime grubuna birleflik fiil
denir.

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON
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yard›mc› fiil. ‹sim ögesi ile yard›mc› fiil eksiz bir araya gelirken fiil ögesi ile yard›mc› fiillerin birleflmelerinde araya zarf-fiil ekleri getirilir. Birleflik fiillerde grubun anlam›, isim veya ana fiilin üzerindedir. Yard›mc› fiil, ya kendisinden önce gelen isme fiil ifllevini kazand›r›r ya da yine kendisinden önce gelen ana fiilin anlam›na yeterlilik, devaml›l›k, çabukluk, kolayl›k, deneme ve yaklaflma ifllevi yükler.
Birleflik fiillerde grubu oluflturan ögeler, as›l anlamlar›ndan az veya çok farkl›
yeni bir anlam ifade etmek üzere bir araya gelir. ‹ster bir isim ile fiil ögesinden isterse bir fiille baflka bir fiilin birleflmesinden meydana gelmifl olsun birleflik fiillerde anlamca bir kaynaflma söz konusudur ve bunlar tek bir kavram› karfl›lar. Hareket ve olufl ifade eden kavramlar› karfl›lamak için basit ve türemifl fiillerden nas›l
yararlan›yorsak birleflik fiillerden de ayn› flekilde yararlan›r›z. Basit ve türemifl fiillerle birleflik fiiller aras›nda ifade ve anlat›m bak›m›ndan fark yoktur. Fark, sadece
yap›l›fllar› bak›m›ndand›r.

‹sim + Yard›mc› Fiil Kal›b›ndaki Birleflik Fiillerle Kurulan Cümleler
Bu kal›ptaki birleflik fiillerde bir isim ögesi ile “et-, eyle-, yap-, k›l-, ol-, bulun-” yard›mc› fiilleri bir araya gelir. Bu yard›mc› fiillerden “et-, eyle-, yap-, k›l-” geçiflli fiiller yaparken “ol-” ve “bulun-” geçiflsiz fiiller meydana getirir.
“‹sim + yard›mc› fiil” kal›b›nda kurulan birleflik fiillerden baz›lar› “et-, eyle-,
yap-, k›l-, ol-, bulun-” yard›mc› fiillerinin d›fl›ndaki baz› fiillerle kurulur. “‹sim +
yard›mc› fiil” kuruluflundaki bu birleflik fiilleri oluflturan fiil ögesi ise aslen ana fiil
oldu¤u hâlde bazen yard›mc› fiil ifllevinde kullan›lan bir fiil olmaktad›r (bul-, ver-,
kal-, düfl-, kofl-, ç›k-, at-, baflla-, sür-, gel-, bak- vb.). Bunlara “geçici yard›mc› fiiller” ad› verilir:
fiiir yazma hastal›¤›m
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.
(Orhan Veli Kan›k)

Daha dün seyrederdi eski rü’yâlar›n›,
Kalbimin dört duvar› böyle de¤ildi, kad›n!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Kan tükürsün ad›n› candan anan dudaklar,
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun!
...
Düflmanlar elinden, ne ç›kar, dönse de mecrûh
Mademki nihâyet sana teslîm olacak rûh!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

O zamana kadar aram›zdaki mesafeyi halletmeliyiz.
(Halide Edip Ad›var)

Mahalleli giremiyordu; cenazeyi uzaktan görmeye raz› oluyorlar, duvarlarda
birikiyorlard›.
(Mithat Cemal Kuntay)

Boyun e¤mifltir, ümit etmifltir... diye
Bu gafil bafl› teflhir edece¤im!
(Celâl S›lay)

5. Ünite - Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler

Emin ol, batmayaca¤›na, selamete ç›kaca¤›na emin ol.
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Fakat korkular›na hak veriyorum.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Buna mukabil Bizans hem kendi politikas› hem de asr›n örfü icab› kendine
baflvuranlar›n hiçbirini geri çevirmiyordu.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Âfl›k olan miskin olur Hak yoluna teslim olur
Her ne dersen boyun tutar çâre yok gönül y›kma¤a
(Yunus Emre Divan›)

Tasvir Fiileri Kal›b›ndaki Birleflik Fiillerle Kurulan Cümleler
Zarf-fiil biçimindeki bir esas fiille “bil-, ver-, yaz-, dur-, gel-, git-, kal-, koy-, gör-”
yard›mc›/tasvir fiillerinden birinin birleflmesi sonucu ortaya ç›kan yap›lar da birleflik fiil grubunu oluflturur.
Bu birleflmede yard›mc› fiiller ana fiilin anlatt›¤› k›l›fl ve oluflu tasvir eder ve
onun nas›l, ne flekilde oldu¤unu veya yap›ld›¤›n› belirtir. Bu fiiller asl›nda esas fiil
olduklar› hâlde anlam kaymas›na u¤rayarak hem sözlük anlam›ndan ayr› bir anlam
kazanm›fl hem de esas fiile ayr› bir anlam inceli¤i katan yard›mc› fiil durumuna
geçmifltir.
Bu tasvir fiillerinden “bil-” yeterlilik, “ver-” tezlik, “yaz-” yaklaflma, “dur-, koy-,
git-, kal-, gör-” ve “gel-” filleri ise süreklilik bildirir. -Ip zarf-fiil ekiyle birleflik fiil
oluflturan fiillere ise “yar› tasvir fiilleri” denir:
Ben bir hata etmifl olabilirim, fakat senin buna karfl› yapt›¤›n çok a¤›rd›r.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Elimde kâ¤›t ve zarf ne kadar oturakald›m, bilmiyorum. Bo¤az›m kururmufl,
göz p›narlar›m fena hâlde yan›yordu.
(Emine Ifl›nsu, Çiçekler Büyür)

Bir ö¤renegörsün aflk›
A¤ac› o vakit seyredin.
(Melih Cevdet Anday)

Umumun hayreti beni utanc›mdan öldürebilir.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

“Ben bir hiçim” diye zaaf›n› itiraf ediveriyor.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Zihnime bir durgunluk çökmüfltü. “Ak›bet” diyorum ne acayip bir sevinçle derin bir keder ortas›nda donup kal›yorum.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Yaban)

Açl›k, uykusuzluk, k›zg›n günefl, kum f›rt›nalar› ve ölümle bir daha, bir daha,
belki bin defa pençeleflmeler kavurup gitmiflti de, iyiyim diyordu.
Her fleyi kaybettikten sonra ümidi de kaybedenin karfl›s›na neyle ç›k›labilir, zafer için neye güvenilirdi?
(Tar›k Bu¤ra, Küçük A¤a)
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Çat›lar›na Göre Fiil Cümleleri
Çat›: Fiilin yap›s›nda anlam
de¤iflikli¤i yapmayan, özne
ve nesne ilgisine ba¤l›
olarak ortaya ç›kan flekil
de¤iflikli¤ine denir.

Fiiller, öznelerine ve nesnelerine göre de¤ifliklikler gösterip fiil taban›na getirilen
baz› eklerle farkl› durumlar› belirtir. Fiil taban›na çekimden önce fiilden fiil türeten
baz› eklerin getirilmesiyle de¤iflik görünüflte yeni fiil gövdeleri yap›l›r. ‹flte fiilin
bünyesinde anlam de¤iflikli¤i yapmayan, özne ve nesne ilgisine ba¤l› olarak ortaya ç›kan bu flekil de¤iflikli¤ine çat› denir.

Etken Çat›l› Fiillerle Kurulan Cümleler
Etken fiiller nesne al›p
almamalar›na göre ikiye
ayr›l›r:
a) Geçiflli fiillerle kurulan
cümleler
b) Geçiflsiz fiillerle kurulan
cümleler

Etken çat›, yüklem taraf›ndan belirtilen iflin özne taraf›ndan do¤rudan do¤ruya
yap›ld›¤›n› gösteren çat›d›r. Yani böyle fiillerin yap›c› özneleri vard›r. Etken çat›l›
bir fiille kurulmufl cümlelerde yüklemin belirtti¤i iflin özne taraf›ndan yap›ld›¤›
aç›kça görülür. Edilgen fiillerin d›fl›ndaki (dönüfllü, ifltefl, geçiflli, geçiflsiz, ettirgen,
oldurgan) fiiller etken fiillerdir. Gerçek öznesi belli olan ve ifli öznenin yapt›¤› fiillerin hepsi etken çat›l› fiillerdir. Etken fiiller de nesne al›p almamalar›na göre ikiye ayr›l›r:

a) Geçiflli Fiillerle Kurulan Cümleler
Bu cümleler, yüklemi geçiflli bir fiil olan cümlelerdir. Fiilin gösterdi¤i hareket hem
flahs› hem nesneyi etkiliyorsa bu fiiller geçifllidir. Geçiflli fiillerle kurulan cümleler
nesne ister. Bu fiillerin gösterdi¤i hareket, nesne olmadan gerçekleflmez. Nesne,
cümlede öznenin yapt›¤› iflten etkilenen ögedir. O bak›mdan bu yap›daki bir cümlede cümle ögelerinden yüklem, özne ve nesne mutlaka bulunur. Öteki ögeler bazen bulunmayabilir:
Faik Bey, o günlerde ç›k›nt›lar›nda kar biriken pencereler önünde borçlar›n›
düflünüyordu.
(Sevinç Çokum, Bizim Diyar)

fiiflesi is ba¤lam›fl bir lâmban›n ›fl›¤›,
Her yüze çiziyordu bir hüzün k›r›fl›¤›.
...
Fânî bir iz b›rakm›fl burda yatm›flsa kimler,
Ayg›n bayg›n mânîler, aç›k saç›k resimler...
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n
Gömelim gel seni tarihe desem s›¤mazs›n
(Mehmet Akif Ersoy)

Gö¤süme dayad› güzel bafl›n›
Sand›m vücuduma doldu o mehtap
(Halit Fahri Ozansoy)

Fikret’in vefat›yla biz büyük bir flair, büyük bir sanatkâr, bâhusus pek büyük
bir Türk kaybettik.
(Cenap fiahabettin, Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh)

Yavafl konufl, adam kitap okuyor.
(Aziz Nesin, Gülmece Öyküleri)

5. Ünite - Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler

Ald›rma. Biz burada böyleyiz iflte. Kötü günler de geçirdik.
(Tar›k Bu¤ra, Küçük A¤a)

Bu geçit sanki yazdan k›fl› ay›r›yordu,
Burada son f›rt›na son dal› k›r›yordu.
...
Ç›t›rdayan çal›lar dört cana can kat›yor
Kimi haydut, kimi kurt masal› anlat›yor...
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

b) Geçiflsiz Fiillerle Kurulan Cümleler
Fiilin gösterdi¤i hareket yapana yöneliyor, yani özneyi etkiliyor ve nesne alm›yorsa, bu fiiller geçiflsizdir. Geçiflsiz fiillerle kurulan cümlelerde, etkilenme özne üzerine kayd›¤› için, nesne bulunmaz:
Pembe, karfl› koyulmaz bir duyguyla çepçevre sars›lm›flt›.
(Sevinç Çokum, Bizim Diyar)

Tekir kedi, minderin üstüne uzanm›fl, dört aya¤›n› germifl uyuyor.
(Memduh fievket Esendal)

Bulgaristan’da ölüyor, Yunanistan’da ölüyor, Acemistan’da ölüyor, S›rbistan’da ölüyor, yaln›z yurdunda, köyünde ölmüyorsun.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

A¤lay›n âflinâs›z, sessiz can verenlere
Otel odalar›nda, otel odalar›nda...
(Necip Faz›l K›sakürek)

Edilgen Çat›l› Fiillerle Kurulan Cümleler
a) Geçiflli etken fiiller, edilgen çat›ya dönüfltürülünce geçiflsiz olur. Edilgen fiil, fiilin gösterdi¤i iflin kimin taraf›ndan yap›ld›¤› belli olmayan, öznesi belirsiz fiildir. Bu
fiillerle kurulmufl cümlelerde, fiilin gösterdi¤i iflin kimin taraf›ndan yap›ld›¤› belli
de¤ildir. Yani bu cümlelerde gerçek özne yoktur. Böyle cümlelerde cümlenin as›l
nesnesi olan öge, özne görünüflündedir; ama bu özne, cümlenin as›l öznesi de¤il
pasif öznesidir. Bu bak›mdan böyle öznelere “sözde özne” ad› verilmektedir:
Evler uzaktan görülüyordu.
Çocuklar tafl at›nca camlar k›r›ld›.
S›n›f iyice temizlendi.
Borcuna karfl›l›k mallar› al›konuldu.
Bu binada çok kötü malzeme kullan›lm›fl.
Süleyman Nazif’in mezar› hâlâ yap›lmam›fl. Bunu mezar yapmak için bir heyetin yeni kuruldu¤u haberinden ö¤reniyoruz.
(Ahmet Haflim, Frankfurt Seyahatnamesi)

fiehre hâkim yüksek noktalara her biri dev gibi yüzlerce projektör konuldu.
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu)

b) Geçiflsiz etken fiiller, edilgen çat›ya dönüfltürülünce “meçhul fiiller” olur.
Meçhul çat›l› fiillerle kurulmufl cümlelerde özne bulunmaz:
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Çok saatler geçince hicranda,
Düflülür bir hayale, zevk al›n›r.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Aç›lan yolcular›n hepsi hissetmiflti ki
Bu gün de eriflilmez o diyara yar›n da
(Ali Mümtaz Arolat)

Dönüfllü Çat›l› Fiillerle Kurulan Cümleler
Fiilin gösterdi¤i hareketin do¤rudan do¤ruya özneye döndü¤ünü gösteren fiiller
dönüfllü fiillerdir. Dönüfllü fiillerde ifli yapan da yap›lan iflten etkilenen de ayn›
kiflidir.
Dönüfllü fiille kurulan cümlelerde olufl ve k›l›fl, yap›lan ifl özne taraf›ndan kendi kendine yap›l›r. Yani dönüfllü fiillerle kurulan cümlede özne, hem ifli yapan
hem de ondan etkilenen ögedir.
Dönüfllü fiiller geçiflli fiil kök ve gövdelerine “-n-”, bazen de “-l-” ve “-fl-” fiilden
fiil yapma ekleri getirilerek yap›l›r:
Kedi yaland›.
Kad›n süslendi.
Adam, çevresinde olup bitenlere bak›p durmadan söyleniyordu.
Bu cümlelerdeki yalan-, süslen-, söylen- fiilleri dönüfllü çat›dad›r.
Bu haber karfl›s›nda y›k›ld›.
Düflman bütün mevzileri terk ederek geriye çekildi.
Olaylar karfl›s›nda yüzü bir anda donuklaflt›.
Bu örneklerde ise y›k›ld›, çekildi, donuklaflt› fiilleri dönüfllü çat›dad›r.
Hem “-n-” hem de “-l-” eki ile edilgen fiiller de türetilmektedir:
Elbise al›nd›.
Sözümden al›nd›.
Arabalar kenara çekildi.
Düflman kuvvetleri çekildi.

(edilgen)
(dönüfllü)
(edilgen)
(dönüfllü)

fiu hâlde ayn› ekle hem dönüfllü hem de edilgen fiiller yap›labiliyor. Fiilin dönüfllü mü yoksa edilgen mi oldu¤unu cümledeki kullan›l›fl›ndan anlayabiliriz:
A¤aca dayanma kurur, insana dayanma ölür.
(Atasözü)

Denize düflen y›lana sar›l›r.
(Atasözü)

Senelerce sana hasret tafl›yan
Bir gönülle kollar›na at›lsam,
Ben de bir gün kuca¤›nda yaflayan
Bahtiyarlar aras›na kat›lsam.
(Orhan Seyfi Orhon)
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Kerim Can k›l›c›n› düzeltti, yeni kaftana s›ms›k› sar›ld›. Esnedi, gerindi.
(Kemal Tahir, Devlet Ana)

Bir Akflam öyle bir sualime cevap olarak, Huriye Han›m’›n bizde bulundu¤unu ö¤renince sevinmifltim.
(Abdulhak fiinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz)

Bu y›llarda herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat geçiniyorlard›.
(Memduh fievket Esendal, Ev Ona Yak›flt›)

‹fltefl Çat›l› Fiillerle Kurulan Cümleler
Fiilin gösterdi¤i hareketin birden çok özne taraf›ndan birlikte veya karfl›l›kl› olarak
yap›ld›¤›n› gösteren fiiller ifltefl fiillerdir. ‹fltefl fiiller bazen de eylemin belli süre
içindeki durum de¤iflikli¤ini belirtir. ‹fltefl fiiller, geçiflli veya geçiflsiz fiil kök veya
gövdelerine “-fl-” çat› ekinin getirilmesiyle yap›l›r.
Yüklemi ifltefl fiil olan cümlelerde birden fazla özne bulunabilir. E¤er özne birden fazla ise bunlar da ya karfl› karfl›yad›r ya da yan yanad›r:
Gölgelenen gözlerin önünde her taraftan kopup gelen fleffaf hayaller birer kelebek gibi uçuflur.
(Suut Kemal Yetkin)

Halas›n›n yan›ndaki kad›nlar da sar›ld›lar öptüler, söylefltiler, gülüfltüler.
(Refik Halit Karay, Eskici)

Takip etti¤i hiçbir insanla yüz yüze çarp›flmam›fl, her zaman arkadan vurmufltur.
(Yaflar Kemal, ‹nce Memed)

Küçük bir kasabadaki karargâh›nda imparatorla bulufltular.
(Falih R›fk› Atay, Çankaya)

Kalenin tepesine dolan askerler ba¤r›fl›yorlard›.
(Ömer Seyfettin, Kütük)

Ettirgen Çat›l› Fiillerle Kurulan Cümleler
Geçiflli veya geçiflsiz fiiller; “-r-, -t-, -t›r-/-tur-” eklerinden birini veya ikisini üst üste alarak ettirgen çat›l› olurlar. Ettirgenlik ekleri geçiflsiz fiilleri geçiflli hâle dönüfltürür, geçiflli fiilleri ise ikinci derecede geçiflli duruma getirir. Bu fiiller olufl ve k›l›fl›n özne d›fl›nda baflka bir nesneye aktar›ld›¤›n›, as›l hareketin baflkalar›na yapt›r›ld›¤›n› gösterir:
Âs›m’›n nesli... diyordum ya...nesilmifl gerçek:
‹flte çi¤netmedi namusunu, çi¤netmeyecek.
(Mehmet Akif Ersoy)

Bu cahil, fakat zeki halk adam›n› kendi yetifltirmiflti.
(Reflat Nuri Güntekin, Yeflil Gece)

Dindirmez anlad›m bunu hiçbir güzel k›y›;
Bir bitmeyen susuzlu¤a benzer bu a¤r›y›
(Yahya Kemal Beyatl›)
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Bir kâ¤›ttan kay›k yap›p yüzdürdüm.
Kenar›na selam sabah dizdirdim.
Ta gönülden sana mektup yazd›rd›m.
Mektup gitsin ben kalay›m sitemdir.
(Orhan fiaik Gökyay)

N

‹S‹M CÜMLES‹
AM AÇ
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‹sim cümlesi: Yüklemi ek fiil
ile çekime girmifl isim veya
isim soylu cümledir.

‹sim cümlelerini aç›klamak

Yüklemi ek fiil ile çekime girmifl isim, isim cinsinden bir kelime veya kelime grubu
olan ve cümleye isim cümlesi denir. ‹sim cümlelerinde yarg› ek fiil ile sa¤lan›r.
‹sim soylu kelimelerin yüklem olarak kullan›lmalar›n› sa¤layan “-DI, -mIfl, -sA”
ekleriyle fiillerin hikâye, rivayet ve flart birleflik çekimlerini meydana getiren fiile
“ek fiil” denir.
Ek fiil Eski Türkçede “er-” biçiminde idi, Daha sonra r’sinin düflüp e ünlüsünün
de i’ye dönmesiyle i- biçimi ortaya ç›km›flt›r. Zamanla i- kökü de eriyen ek fiil, bugün yaln›zca eklerden (-Im, -sIn, -dIr / -Iz, -sInIz, dIrlAr; -DI, -mIfl, -sA) ibaret bir
yard›mc› fiil niteli¤i tafl›maktad›r.
Ek fiilin hepsi bildirme ifadesi tafl›yan dört kipi vard›r: Genifl zaman (-Im, -sIn, dIr / -Iz, -sInIz, dIrlAr), görülen geçmifl zaman (-DI), ö¤renilen geçmifl zaman (-mIfl)
ve flart (-sA). Ek fiilin genifl zaman eklerine (-Im, -sIn, -dIr / -Iz, -sInIz, -dIrlAr) “bildirme ekleri” denir.
‹flte isimler, ancak bu kiplerle çekimlenerek yüklem olur. Bu çekimlerin en çok
kullan›lan› ise, genifl zaman›n teklik üçüncü flah›s eki olan “-dIr” ekiyle kullan›lan
flekildir. Bazen -dIr fiil kiplerinde de kullan›l›r. O zaman yükleme kuvvetlendirme
veya ihtimal anlam› katar.
Do¤acakt›r sana vaat etti¤i günler Hakk’›n

‹sim Cümlelerinin Özellikleri
1. ‹sim cümleleri, yapma ve olma de¤il öznenin ne oldu¤unu veya bir durumu
bildirir:
Bu duyguda gururla tevazu, edeple isti¤na kucak kuca¤ad›r.
(Cemil Meriç)

Daha deniz görmemifl bir çoban çocu¤uyum
Bu da¤lar›n eskiden âflinas›d›r soyum.
Bekçileri gibiyiz ebenced buralar›n,
Bu tenha derelerin, bu vahfli kayalar›n
Görmedi¤i gün yoktur sürü peflinde bizi.
(Kemalettin Kamu)

Fakat bu kahkahan›n içinde deminki gülüfle benzemeyen, tuhaf bir fley, bir k›r›kl›k vard›r.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)
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2. ‹sim cümleleri ço¤unlukla özne ve yüklemden oluflur:
Bu zavall› kad›n, mektebin eski hocas›ym›fl.
özne
yüklem
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Doktorcu¤um saf ve temiz bir adamd›.
özne
yüklem
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Ne çapk›n komflumuzdun sen Fahriye Abla!
Yüklem
özne cümle d›fl› öge
(Ahmet Muhip D›ranas)

Ortak konuflma ve yaz› dilinin kelimelerini de¤ifltirme¤e çal›flmak manas›zd›r.
özne
yüklem
(Faruk Kadri Timurtafl)

‹flte, benim de istedi¤im, ruhunun daima böyle kuvvetli olmas› idi.
c.d.ö.
özne
yüklem
(Ziya Gökalp)

Dilsiz karanl›klarda beliren uykusuzluk
özne
‹çimden d›flar›ya akseden bir yang›nd›r
yüklem
Bana yaln›zl›¤›m› sezdiren uykusuzluk
özne
Koynumda bofllu¤unu duydu¤um bir kad›nd›r
yüklem
(Cahit S›tk› Taranc›)

3. ‹sim cümlelerinde bildirme ögesi, yani ek fiil bazen kullan›lmayabilir; ancak
ek fiil kendisini cümlenin anlam›nda hissettirmektedir:
Rüzgâr fliddetli (dir), hava so¤uk (tur).
Duda¤›n etli, kan›n flehvetli,
Difllerin kazma kadar kuvvetli!
Öyle dimdik ki boyun, t›pk› s›r›k,
Adalen sert ama akl›n p›s›r›k
(Orhan Seyfi Orhon)

Her fley yeknesak ve her fley bofl, bombofl.
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

fiakaklar›ma kar m› ya¤d› ne var?
Benim mi Allah›m bu çizgili yüz
(Cahit S›tk› Taranc›)
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4. ‹sim cümlelerinde gerekti¤i zaman zarf tümleci ve bulunma hâlindeki yer
tamlay›c›s› yer alabilir. Ancak uzaklaflma hâlindeki yer tamlay›c›s› bulunmaz; yaklaflma hâlindeki yer tamlay›c›s› ise çok az bulunur:
Mektepte birkaç erkek muallim de var.
yer tamlay›c›s›
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

fieyh Edebâli yetmifl yafl›nda oldu¤u hâlde dinçti.
zarf tümleci
(Kemal Tahir)

Onun gözünde ben bir parflömen idim.
yer tamlay›c›s›
(‹skender Pala, Babil’de Ölüm ‹stanbul’da Aflk)

Do¤ru dürüst bir müzeleri de yok ya, flehirde ve Side kaz› yerinde enfes parçalar
yer tamlay›c›s›
var.
(Ahmet Kutsi Tecer)

‹nsan kalbi o zamanlar da vard›.
zarf tümleci
(Cahit Külebi)

K‹MD‹M
Maziye sor ecdad›m› söyler sana kimdi;
Bir bitmez ufuktum, küre vaktiyle benimdi.
zarf tüm.
Tufanlar, alevler beni bir kal’a san›rd›
Taclar uçuflur, dalgalan›r, parçalan›rd›.
Kahhâr at›m›n kanl›, k›v›lc›ml› izinde
Bir baflka denizdim, ebediyyet denizinde.
yer taml.
Çarpard› gö¤ün kalbi hilalin avucunda,
Titrerdi yerin talii merminin ucunda
Günler elimin çizdi¤i yerlerden akard›;
Üç k›tada korkunç at›m›n izlerli vard›.
yer taml.
Üstünde uçarken o neflîbin bu firâz›n,
En flanl›, flehametli hükümdar›na arz›n
Tek bir bak›fl›m sanki inayetti, keremdi;
‹klili hediyemdi, arazisi hibemdi.
Hançerdi hayalim, bütün akvâm ona k›nd›;
yer taml.
Bafltanbafla dünya bir esirimdi; kad›nd›.
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A’sâb›na nabz›mdaki ahengi verirdim
Kasdeyledi¤im flekli verir, rengi veriridim
Dünya bilir iclâlimi ben böyle de¤ildim
zarf tüm.
Ben alt› as›rdan beri bir kere e¤ildim
(Mithat Cemal Kuntay)

5. ‹sim cümleleri nesne almaz; ancak “borçlu” kelimesinin yüklem oldu¤u cümlelerde nesne bulunabilir:
Betül zay›fl›¤›n› her zaman az yemesine ve spor yapmas›na boçludur.
özne nesne
yer tamlay›c›s›
yüklem
Milletvekilleri her yere rahatl›kla girip ç›kmalar›n› dokunulmazl›klar›na
özne
nesne
yer tamlay›c›s›
borçludurlar.
yüklem
‹stanbul fatihi, büyük hükümdarl›¤›n› böyle bir baban›n o¤lu olufluna borçludur.
özne
nesne
yer tamlay›c›s›
yüklem
(Yahya Kemal Beyatl›, Edebiyata Dair)

6. “Var” ve “yok” kelimelerinin yüklem ismi olarak kullan›ld›¤› isim cümleleri,
en çok kullan›lan isim cümleleridir. “Var” ve “yok” kelimeleri ek fiil alarak veya almayarak yüklem olarak kullan›l›r:
Günler elimin çizdi¤i yerlerden akard›;
Üç k›tada korkunç at›m›n izlerli vard›.
(Mithat Cemal Kuntay)

fiimdi bir ben var›m bir de annem var,
Zati ondan baflka dünyada nem var?
(Yusuf Ziya Ortaç)

Bu tenha derelerin, bu vahfli kayalar›n
Görmedi¤i gün yoktur sürü peflinde bizi.
...
Okuma yok, yazma yok, bilmeyiz eski yeni,
Kuzular bize söyler y›llar›n geçti¤ini.
(Kemalettin Kamu)

Benim do¤du¤um köylerde
Bu¤day tarlalar› yoktu.
Da¤›t saçlar›n› bebek,
Savur biraz.
(Cahit Külebi)

7. ‹sim cümlelerinin yüklemi, ek fiil ile çekime girmifl tek bir isim olabilece¤i
gibi, isim ifllevli bir kelime grubu da olabilir:
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Yüklemi Tek Kelime Olan ‹sim Cümleleri
A¤aç bütün
Meyve bütün,
Ifl›k bütün
Benim dünyam paramparça.
(Bedri Rahmi Eyübo¤lu)

Bilirim ne yapsam hata,
Yanl›fl atd›¤›m her ad›m.
Ellerim elma dal›nda,
Âdem ve Havva ecdad›m.
(Cahit S›tk› Taranc›)

fieyh Edebâli yetmifl yafl›nda oldu¤u hâlde dinçti.
(Kemal Tahir)

Dün yine kahkahalar yükseliyorken denizden
Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden
(Yahya Kemal Beyatl›)

Alt›nda yatarken de bizimdir yerin üstü.
(Mithat Cemal Kuntay)

Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz;
Sen k›vr›l, ben gideyim, Son Peygamber k›lavuz!
(Necip Faz›l K›sakürek)

Yeryüzünde yaln›z benim serseri,
Yeryüzünde yaln›z ben derbederim.
Düyada herkesin var bir yeri,
Ben de bütün dünya benimdir derim.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Yüklemi Kelime Grubu Olan ‹sim Cümleleri
Bu, esas›nda, fiark ve Garp meselesidir. (yüklem, isim tamlamas›)
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Firuze kubbelerle bizim flehrimizdi o; (yüklem, iyelik grubu)
Yaln›z bizimdi, çehre ve ruhiyle biz’di o.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Her gün aln›nda zehirden ac› rüzgârlar esen,
Gurbet akflamlar›n›n ba¤r› yan›k yolcusuyum. (yüklem, s›fat tamlamas›)
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Genifl, siyah gölgesi hayat›m› kaplayan,
Tepemde kanat germifl bir kartald›r yaln›zl›k
Kalp çarp›nt›lar›yla günleri hesaplayan
Bir benim, benim olan bir masald›r yaln›zl›k. (yüklem, s›fat tamlamas›)
(Cahit S›tk› Taranc›)

5. Ünite - Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler
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Aln›nda halka halkad›r âflüfte gülü,
Gö¤sünde yosma G›rnata’n›n en güzel gülü... (yüklem, tekrar grubu)
(Yahya Kemal Beyatl›)

Hüseyin Pafla yal›s›ndaki ziyafetin tarihi bin yedi yüzdür. (yüklem, say› grubu)
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Konya’da bulundu¤um y›llarda beni s›k s›k meflgul edenlerden biri de fieyh Galib’di. (yüklem, birleflik isim grubu)
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

O, Neriman’›n cevap vermekte gecikmesinden ma¤rur gibiydi. (yüklem, edat
grubu)
(Peyami Safa, Fatih-Harbiye)

Ya gezen bir ölü, yâhud gömülen bir diriyim;
Mumyad›r, canl› da, cans›z da, bu kabristanda. (yüklem, ba¤lama grubu)
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. (yüklem, isim-fiil grubu)
(Mustafa Kemal Atatürk)

En çirkin merhamet hedefini flafl›rand›r. (yüklem, s›fat-fiil grubu)
(Peyami Safa, Yaln›z›z)

Yeni camiin kubbe sistemi Sultan Ahmed’e çok yak›nd›r. (yüklem, yaklaflma
grubu)
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Gurbet ademden kara, hasret ölümden ac›,
Ne zaman tükenecek bu yollar arabac›? (yüklem, uzaklaflma grubu)
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

YÜKLEM‹N YER‹NE GÖRE CÜMLELER
Türkçede söz diziminde kelimelerin s›ras›n› belirleyen temel kural, esas ögenin
cümlenin sonunda gelmesidir. Yüklem de cümlenin esas ögesi olarak sonda yer
al›r. Yüklemi tamamlayan yard›mc› ögeler, yükleme yaklaflt›r›larak s›ralan›r. Ancak
söz diziminde yüklemin de yeri de¤iflebilmektedir. Hatta bazen eksiltili yap›larda
yüklem kullan›lmayabilir de. Söz diziminde cümle ögelerinin diziliflinde yüklemin
bulundu¤u yere göre cümleler “kurall›” veya “devrik” yap›l› olur.

N

Kurall› Cümle
A M A Ç

3

Kurall› cümleleri çözümlemek

‹ster isim cümlesi olsun ister fiil cümlesi olsun yüklemi sonda bulunan cümleye
kurall› cümle denir. Türkçede söz diziminde cümle yap›s›n›n esas özelli¤i, yard›mc› ögeden esas ögeye do¤ru dizilifltir. O bak›mdan cümlenin temel ögesi olarak yüklem de sonda yer al›r. Cümlede özellikle belirtilmek istenen öge yükleme
yaklaflt›r›l›r:

Kurall› cümle: ‹ster isim
cümlesi olsun ister fiil
cümlesi olsun yüklemi sonda
bulunan cümledir.
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Art›k sana darg›n de¤ilim.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Pek az yerde sanat ve mimarî gündelik hayata bu kadar yak›ndan kar›fl›r.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

Uykuya varmak için bu hazin günde, erken,
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken
Birdenbire k›pk›z›l birkaç sat›rla yand›;
Bu dört m›sra de¤ildi, sanki dört damla kand›.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Kafesten kaç›ncaya kadar türlü türlü üzüntüler içinde ç›rp›n›yordu.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Konya’da bulundu¤um y›llarda beni s›k s›k meflgul edenlerden biri de fieyh Galib’di.
(Ahmet Hamdi Tanp›nar, Befl fiehir)

fiimdi ç›kay›m, iki senedir yüzünü görmedi¤im ayd›nl›k sokaklar›, rüzgârl› sahilleri göreyim.
(Ömer Seyfettin)

N

Devrik Cümle
AM AÇ

4

Devrik cümle: Yüklemi
sonda bulunmayan
cümledir.

Devrik yap›l› cümleleri çözümlemek

Yüklemi sonda bulunmayan cümleye devrik cümle denir. Devrik cümlelerde
yüklemin ille cümlenin bafl›nda yer almas› gerekmez. Devrik cümle yap›s›ndaki
temel mant›k, yüklem d›fl› ögelerin vurgulanmas›d›r. Bu bak›mdan vurgulanmak
istenen öge yüklemin yerine kayd›r›lmaktad›r. Yüklemin baflta veya ortada olmas›ndaki amaç; yarg›ya bir duygu de¤eri kazand›rmak, anlat›mda bir s›cakl›k
sa¤lamakt›r.
Devrik cümle, daha çok fliir dilinde karfl›lafl›lan cümle türüdür. Ancak atasözlerinde, günlük konuflmalarda, sohbet yaz›lar›nda da devrik cümlelere rastlan›r. Hikâye ve romanlarda da devrik yap›l› cümleler s›kça kullan›lmaktad›r. Esasen dilimizin eski metinlerinde de devrik cümleler bulunmaktad›r. Devrik yap›l› cümleler,
dilin do¤al ak›fl›na uygun olarak kullan›ld›¤›nda anlat›ma bir samimilik, canl›l›k ve
s›cakl›k katar. Ama s›rf farkl› olmak, yenilik yapmak ve bir özentiyle devrik cümle
kullan›l›rsa yapmac›k olur ve düflünce anlat›m›n ak›fl›n› bozar:
Gülme komfluna, gelir bafl›na.
(Atasözü)

YA⁄MURDA DÜfiÜNCELER
Ald›m kendimi karfl›ma
Sen böyle miydin dedim
Bir ya¤mur ya¤maya görsün
Yerinde durabilir miydin?
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Yürürdün gölgen uçard› duvarlarda
Çekip üst üste cigarandan
Bir savurman vard› duman›
fiimdi de¤il ama eskiden
Koflar m›yd›n bir oraya bir buraya
‹fl yüzünden miydi üzüntün?
Böyle dar m›yd› vakit
Yeter artard› seviflmeye?
(Nahit Ulvi Akgün)

Yengem davet etti¤i zaman doktora yalvard›m âdeta “ne olur gidelim” diye.
(Tar›k Bu¤ra)

Kald›r nikab›n› görem yüzünü
Aç bafl›n› yaradan› seversen
Siyah zülfü mah yüzünün üstüne
Tel tel eyle yaradan› seversen
(Karacao¤lan)

Elim k›r›lsayd› da atmasayd›m tafl›.
Birde lefl tebellefl olmufltu tekneye.
(Ferit Edgü)

Düflmez yere hâflâ o, bizim bayra¤›m›zd›r,
Bir fecr olarak do¤madad›r her da¤›m›zdan.
Ay y›ld›z o mazideki süstür, emin ol,
Âtide günefller do¤acak bayra¤›m›zdan.
(Mithat Cemal Kuntay)

Titrek bir damlad›r aksi, sevincin
Yüzünün sararm›fl yapraklar›nda;
Ne zaman kederden taflarsa için
fiark›lar tafl›rs›n dudaklar›nda.
(Ahmet Muhip D›ranas)

fieyhimiz, ekmek yemedi bugün ölüm ac›s›yla... A¤laflt› bilen bilmeyen, dizlerini döverken.
(Kemal Tahir)

At›yor s›z›lar›n ç›plak duvar›nda nabz›,
Çivi yaralar›nda, çivi yaralar›nda.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Benim do¤du¤um köylerde
Bu¤day tarlalar› yoktu,
Da¤›t saçlar›n› bebek
Savur biraz!
(Cahit Külebi)

Fâni bir iz b›rakm›fl burda yatm›flsa kimler,
Ayg›n bayg›n maniler, aç›k saç›k resimler...
(Faruk Nafiz Çaml›bel)
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Afla¤›daki cümlelerde
SIRA S‹ZDE geçen yüklemleri yerlerine göre inceleyiniz.
Yine bir bahar sabah› al›p bafl›n› gitmiflti. ‹nceydi, s›skayd› ama hiçbir yorgunluk duymuD Ü fi Ü N E L ‹ M
yordu.
(Tahsin Yücel)

S O R U

S O R U

Her birimiz, etraf›m›z› çeviren say›s›z varl›klar aras›nda yaln›z, yapayaln›z›z Keziban.
(Nurullah Ataç)

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

D‹KKAT

Ben buraya senin için gelmedim Feride...

N N

(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

SIRA S‹ZDE

Her yan› all› pullu bayraklarla bezenmifl bir geminin soka¤a yanaflt›¤›n› gördü.

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

(Füruzan)

AMAÇLARIMIZ

Devrik cümleler, cümlenin ögelerinin yüklemden sonra gelifline göre birkaç s›n›fa ayr›labilir:
K ‹ T A P

Özne Bak›m›ndan Devrik Cümleler
TELEV‹ZYON

T E Ldikenli
E V ‹ Z Y O Nyamaçta, belki de ormanda do¤mufltu bu kufllar...
Belki bir
Bizim çook kuflumuz var diye, Semih’in yan›na geldi Uzun Süleyman.

(Yaflar Kemal, Kufllar da Gitti)
‹NTERNET

TERNET
Fâni bir‹ Niz
b›rakm›fl burda yatm›flsa kimler,
Ayg›n bayg›n maniler, aç›k saç›k resimler...

(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Seni zambak gibi gördükçe aç›k pencerede
Gül açar baht›m›n evvelki hazanl›k korusu.
(Cenap fiahabeddin)

Nesne Bak›m›ndan Devrik Cümleler
Tam otuz befl liraya Çingene Halil’e satt›lar flahini.
(Yaflar Kemal, Kufllar da Gitti)

fiimdi a¤›r a¤›r kald›r göz kapaklar›n›.
(Peyami Safa, 9. Hariciye Ko¤uflu)

San›yorum her sokak bafl›n› kesmifl devler.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Yer Tamlay›c›s› Bak›m›ndan Devrik Cümleler
Anam bir yaz gecesi do¤urmufl beni burada
(Kemalettin Kamu)

Biz eski zaman insan›, ne anlar›z yenilerin keyfinden e¤lencesinden.
(Sait Faik Abas›yan›k)

135

5. Ünite - Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler

Denizden sabah sular›n›n beyaz› vuruyordu belediye plaj›n›n önündeki ulu ç›nar a¤ac›n›n dallar›na.
(Yaflar Kemal, Kufllar da Gitti)

Zarf Tümleci Bak›m›ndan Devrik Cümleler
Beni içerine ald›n a¤ gibi,
Doldun gözlerime bir rüya gibi.
Ben de günefl gibi, yüce da¤ gibi
‹çinde kaybolsam yayla duman›.
(Ömer Bedrettin Uflakl›)

“Ölsünler” dedi, elindeki befl alt› kuflu da art›k a¤z›na kadar dolmufl, içerdeki
kufllar›n kanatlar› d›flar›ya ç›km›fl kafese teperken.
(Yaflar Kemal, Kufllar da Gitti)

Afla¤›daki devrik cümleleri cümlenin ögeleri bak›m›ndan inceleyiniz.
SIRA S‹ZDE
fieyhimiz, ekmek yemedi bugün ölüm ac›s›yla... A¤laflt› bilen bilmeyen, dizlerini döverken.

3

D Ü fi Ü N E L ‹ M
(Kemal Tahir)

Bir selam gibi gitti Erzurum’a
Bir selam gibi geldi Sivas’a Erzurum’dan.
Da¤lar alçald› yol verme¤e
Temizlendi, ›lk›m›ndan, kar›ndan.

S O R U

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

D‹KKAT

D‹KKAT

(Cahit Külebi)

Korkma! Sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

SIRA S‹ZDE

N N

(Mehmet Akif Ersoy)
AMAÇLARIMIZ

Sakla saman›, gelir zaman›.
K ‹ T A P

(Atasözü)

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Fiil cümlelerini aç›klamak
Yüklem, cümlenin temel ögesidir. Öteki ögeler
yüklemin anlam›n› çeflitli yönlerden tamamlamak ve onu daha belirgin duruma getirmek üzere cümlede yer al›r. Bu bak›mdan yüklem, cümlenin dü¤ümlendi¤i kelimedir.
Yüklem, bildirme veya tasarlama kipinde çekimli
bir fiil olabilece¤i gibi ek fiille çekime girmifl bir
isim veya isim gibi kullan›lan bir kelime grubu da
olabilir. Yani Türkçede yüklemin türüne göre
cümle ya fiil cümlesidir ya da isim cümlesidir.
Yüklemi çekimli bir fiil veya birleflik fiil olan cümleye “fiil cümlesi” denir. Fiil cümleleri öznenin
yapt›¤› ifli bildirir. Fiil cümleleri ya bildirme ya da
tasarlama kipleriyle kurulur. Bildirme kipleriyle
kurulan cümleler bir oluflu, bir durumu yarg› yoluyla bildirir. Tasarlama kipleriyle kurulan fiil
cümleleri ise bir duyguyu, bir iste¤i belirtme ifadesi tafl›rlar. Bildirme kiplerinden flart kipi ise
cümleye sadece flart anlam› katar; yarg› bir flarta
ba¤lan›r.
‹sim cümlelerini aç›klamak
Yüklemi ek fiil ile çekime girmifl isim, isim cinsinden bir kelime veya kelime grubu olan cümleye “isim cümlesi” denir. ‹sim cümlelerinde yarg› ek fiil ile sa¤lan›r.
Kurall› cümleleri çözümlemek
Türkçede söz diziminde kelimelerin s›ras›n› belirleyen temel kural, esas ögenin cümlenin sonuna
gelmesidir. Yüklem de cümlenin esas ögesi olarak sonda yer al›r. Yüklemi tamamlayan yard›mc›
ögeler, yükleme yaklaflt›r›larak s›ralan›r. Söz diziminde cümle ögelerinin diziliflinde yüklemin bulundu¤u yere göre iki çeflit cümle vard›r: Fiil ve
isim cümlesi.
‹ster isim cümlesi olsun ister fiil cümlesi olsun,
yüklemi sonda bulunan cümleye “kurall› cümle”
denir. Türkçede söz diziminde cümle yap›s›n›n
esas özelli¤i, yard›mc› ögeden esas ögeye do¤ru
dizilifltir. O bak›mdan cümlenin temel ögesi olarak yüklem de sonda yer al›r.

N
A M A Ç

4

Devrik yap›l› cümleleri çözümlemek
Yüklemi sonda bulunmayan cümleye “devrik
cümle” denir. Devrik cümlelerde yüklemin ille
cümlenin bafl›nda yer almas› gerekmez. Devrik
cümle yap›s›ndaki temel mant›k, yüklem d›fl› ögelerin vurgulanmas›d›r. Bu bak›mdan vurgulanmak istenen öge yüklemin yerine kayd›r›lmaktad›r. Yüklemin baflta veya ortada olmas›ndaki
amaç; yarg›ya bir duygu de¤eri kazand›rmak, anlat›mda bir s›cakl›k sa¤lamakt›r.
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›daki cümlelerden hangisinin yüklemi ettirgen
çat›l› bir fiil de¤ildir?
a. Sonunda annesine istedi¤ini ald›rd›.
b. Anlatt›¤› f›kra bütün s›n›f› güldürdü.
c. Belediye bütün sokaklar› kazd›rd›.
d. Bu arabalar›n gürültüsü insan›n bafl›n› a¤r›t›yor.
e. Çocuklu¤umun geçti¤i o yerler gözümde canland›.
2. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem dönüfllü
çat›l›d›r?
a. S›navda otuz soru sorulacak.
b. Bofl torba ile at tutulmaz.
c. Arkadafl›n›n sözlerine çok al›nm›flt›.
d. Is›racak it diflini göstermez.
e. Akflamlar› erken yat›lacak.
3. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem birleflik fiil
de¤ildir?
a. Gölgende bana da bana da yer ver.
b. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun.
c. Bir de lefl tebellefl olmufltu tekneye.
d. Daha dün seyrederdi eski rüyalar›n›.
e. Her yüze çiziyordu bir hüzün k›r›fl›¤›.
4. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem, gerçek özne taraf›ndan yap›lmaktad›r?
a. Fani bir iz b›rakm›fl burada yatm›flsa kimler.
b. Çok sürmedi düflman taarruza geçecekmifl denildi.
c. Buralarda sadece sanat müzi¤i dinlenirdi.
d. Bütün kap›lar yüzümüze kapand›.
e. Düflülür bir hayale, zevk al›n›r.
5. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem, tasvir fiili
ile kurulmufl birleflik fiil de¤ildir?
a. Bakakal›r›m giden geminin ard›ndan.
b. Felek benden beter etsin halini.
c. Uzan›verse gövdem tafllara boydan boya.
d. Elmac›klar iki bafltan ç›k›vermifl ileri.
e. Aflk›ndan odlara tutuflup yanayazm›fl›m.

6. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem, birleflik
çekimlidir?
a. B›rak›rlar m› e¤er gitmemifl olsam acaba?
b. Kardeflim, kurdu¤un âmâli devirmekte ölüm.
c. Anam ölmüfl, babam›n bilmiyorum hiç yüzünü.
d. Bir ay evvel biliyordum ne vahim oldu¤unu.
e. Uzam›fl saç gibi kirpiklerinin her biri.
7. Afla¤›dakilerden hangisi isim cümlesidir?
a. O güzelim manzara gözümde canland›.
b. Sabaha kadar mum ›fl›¤›nda çal›flt›m.
c. Komflu komflunun külüne muhtaçt›r.
d. Is›nacak it diflini göstermez.
e. Aç köpek f›r›n deler.
8. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem tekrar grubudur?
a. Ömrünüz tafl olsa da gide gide yorulur.
b. Yatak diken diken, yast›k bat›yor.
c. Cemaat yavafl yavafl parçaland›.
d. Sussun, sussun uzakta ölümüne a¤layan.
e. Göze çarpar ölüm âyetleri sa¤dan soldan.
9. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem bir isim
tamlamas› de¤ildir?
a. Tepemde kanat germifl bir kartald›r yaln›zl›k.
b. Firuze kubbelerle bizim flehrimizdi o.
c. Onlar›n meflrebi, iklimi ve ›rk›ndans›n.
d. Yard›mc›s›d›r do¤rular›n Hazreti Allah.
e. Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir.
10. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde yüklem, bir k›saltma grubudur?
a. Tenin bu¤days›, boyun bir baflak kadard›.
b. Gö¤sünü gökyüzüne açm›fl gibiydi k›y›.
c. En ahlakl› adamdan daha zarars›z›m.
d. Mazi yosunla örtülü bir göl ki yok dibi.
e. Bu zavall› kad›n mektebin eski hocas›ym›fl.
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. e
2. c
3. e
4. a
5. b
6. d
7. c
8. b
9. a
10. c

Yan›t›n›z farkl›ysa “Çat›lar›na Göre Fiil Cümleleri” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Çat›lar›na Göre Fiil Cümleleri” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik Fiillerle Kurulan
Cümleler” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Çat›lar›na Göre Fiil Cümleleri” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik Fiillerle Kurulan
Cümleler” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Birleflik Çekimli Fiillerle Kurulan Cümleler” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “‹sim Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “‹sim Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “‹sim Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “‹sim Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
Ey Marafll› fieyho¤lu, evliyalar ada¤›!
Baht›na lanet olsun aflmad›nsa bu da¤›.
(flart birleflik çekim)
Hasan Usta tafl›nacakm›fl, yar›n ç›raklar›n›z› yollay›n da
yard›m etsinler.
(rivayet birleflik çekim)
Çal›kuflu, tamam›yla eski Çal›kuflu olmufltu.
(hikâye birleflik çekim)
S›ra Sizde 2
Yine bir bahar sabah› al›p bafl›n› gitmiflti. ‹nceydi, s›skayd› ama hiçbir yorgunluk duymuyordu.
(kurall› cümle)
Her birimiz, etraf›m›z› çeviren say›s›z varl›klar aras›nda
yaln›z, yapayaln›z›z Keziban.
(devrik cümle)
Ben buraya senin için gelmedim Feride...
(devrik cümle)

Her yan› all› pullu bayraklarla bezenmifl bir geminin soka¤a yanaflt›¤›n› gördü.
(kurall› cümle)
S›ra Sizde 3
fieyhimiz, ekmek yemedi bugün ölüm ac›s›yla... A¤laflt› bilen bilmeyen, dizlerini döverken. (zarf tümleci)
Bir selam gibi gitti Erzurum’a
Bir selam gibi geldi Sivas’a Erzurum’dan. (yer tamlay›c›s›)
Da¤lar alçald› yol verme¤e
Temizlendi, ›lk›m›ndan, kar›ndan.
Korkma! Sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak, (özne)
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Sakla saman›, gelir zaman›. (nesne)
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Amaçlar›m›z

N
N
N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Olumlu ve olumsuz cümleleri aç›klayabilecek,
Soru cümlelerini aç›klayabilecek,
Emir cümlelerini tan›mlayabilecek,
Ünlem cümlelerini çözümleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Olumlu cümle
Olumlu fiil cümlesi
Olumlu isim cümlesi
Olumsuz cümle
Olumsuz isim cümlesi

•
•
•
•

Olumsuz fiil cümlesi
Soru cümlesi
Emir cümlesi
Ünlem cümlesi

‹çerik Haritas›
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Anlamlar›na Göre
Cümleler

•
•
•
•
•
•

G‹R‹fi
OLUMLU CÜMLE
OLUMSUZ CÜMLE
SORU CÜMLES‹
EM‹R CÜMLES‹
ÜNLEM CÜMLES‹

Anlamlar›na Göre Cümleler
G‹R‹fi
Her anlat›m temelde bir cümleler zinciridir. Yani anlat›m›n temel kal›b› cümledir.
Bu bak›mdan anlat›mda cümle, büyük önem tafl›maktad›r. Dilde her kelimenin,
her kelime grubunun kendine özgü bir anlam› olmakla birlikte bu kelimeler veya
kelime gruplar› tek bafllar›na tam bir dilek, duygu ve düflünce bildirmez. Duygular›m›z›, düflüncelerimizi anlatmak istedi¤imiz zaman kelimeleri bir düzen içerisinde;
anlam, anlat›m ve yarg› birli¤i oluflturacak biçimde birlefltiririz. Böylece iste¤imizi
ifade eden bir söz dizisi meydana getiririz. Ancak isteklerimizin anlat›lmas› her zaman ayn› do¤rultuda olmaz. Her cümle; kendini oluflturan kelime gruplar›n›n, kelimelerin ve eklerin yönlendirmesine göre çeflitli anlam özelliklerine sahiptir. Bazen bir iflin yap›lmas›n› isteriz, bazen yap›lmamas›n› isteriz. Bazen isteklerimizi soruyla ifade etmeye çal›fl›rken kimi zaman da düflüncelerimizi emir yoluyla dile getirmek isteriz. ‹flte bütün bu durumlar, anlam bak›m›ndan farkl› nitelikte cümlelerin biçimlenmesine sebep olur. Anlat›mda böylece çeflitli anlam özelliklerine sahip
cümleler ortaya ç›kar. Anlam özelliklerine göre cümleler birkaç gruba ayr›l›r:

N

OLUMLU CÜMLE
A M A Ç

1

Olumlu ve olumsuz cümleleri aç›klamak

Yarg›n›n gerçekleflti¤ini anlatan cümleler, “olumlu cümle”dir. Yani bu cümleler;
bir iflin, bir oluflun, bir hareketin, bir düflüncenin gerçekleflti¤ini veya gerçekleflece¤ini bildiren cümlelerdir. Olumlu cümlelerde yüklem; yapma, yap›lma, olma
anlam› tafl›r.
Olumluluk ve olumsuzluk, Türkçe cümlelerin temel anlam özelli¤idir. Türkçede bütün fiiller, isimler, isim soylu kelimeler; özel eklerle olumsuz flekle dönüfltürülmedikleri sürece olumludur; ancak bunlar, özel eklerle olumsuz biçime
dönüfltürülür.

Olumlu Fiil Cümlesi
Yüklemi fiil olan ve yarg›n›n yap›ld›¤›n›, oldu¤unu bildiren cümleler olumlu fiil
cümlesidir:

Anlamlar›na göre cümleler:
• Olumlu cümle
• Olumsuz cümle
• Soru cümlesi
• Emir cümlesi
• Ünlem cümlesi
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Yalan söylüyor o falc› kad›n, o Hintli parya!
Ben yaln›z sana inan›yorum,
Yaln›z sana Marya!
(Bekir S›tk› Erdo¤an)

‹stanbul’u dinliyorum gözlerim kapal›;
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;
Yavafl yavafl sallan›yor
Yapraklar, a¤açlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucular›n hiç durmayan ç›ng›raklar›;
‹stanbul’u dinliyorum gözlerim kapal›.
(Orhan Veli Kan›k)

Dar kap›s›ndan baflka ayd›nl›k girecek hiçbir yeri olmayan dükkân›nda, tek
bafl›na, gece gündüz k›v›lc›mlar saçarak çal›flan Koca Ali, t›pk› kafese konmufl terbiyeli bir aslan› and›r›yordu.
(Ömer Seyfettin, Diyet)

‹ffet Han›m, o¤lu ile gelinini, ablas›n›n komflular›na çekifltirmekle avunuyor,
her çekifltirmeden sonra da biraz a¤l›yordu.
(Memduh fievket Esendal, Kar›s›n›n Kocas›)

Siz art›k idareye yazars›n›z bir sebep göstererek baflka bir yere göndermelerini
istersiniz.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Marmara’n›n geniflledi¤i noktada, dünyan›n en güzel yerlerinden biri olan Sarayburnu, suyun kenar›nda, a¤açlar›n›n kubbelerinin, kulesinin ve damlar›n›n
alt›nda toplan›r.
(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

Baz› cümleler flekilce olumsuz oldu¤u hâlde anlamca olumludur. Olumsuzluk
ifadesi tafl›yan bir yüklemden sonra “de¤il” veya “yok” kelimesi getirilirse cümle,
olumlu bir anlam ifade eder:
Hayat›n bir felaketten sonra daima bir saadet verdi¤ini, o güzel darb›meselin
söyledi¤i gibi, ay›n on befli karanl›ksa, on beflinin mutlaka ayd›nl›k olaca¤›n› bilmiyor de¤ilim.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Baz› cümleler yap› bak›m›ndan olumsuz olmalar›na ra¤men soru ile olumlu bir
anlam kazan›r:
Büyükler bunu duymasalar ve gülerek inkâr etseler de, biz, onlar›n söylediklerini sanki duymuyor muyduk?
(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

Size güzel bir oda veririz, olmaz m›?
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

6. Ünite - Anlamlar›na Göre Cümleler

Gülsen kahkahalarla ince hüznün bilirim
Dünyam›z aynalarla kapl› bir oda bizim
Uzaklar yak›nlarla, kahkahalar hüzünle
‹ç içe anlafl›lmaz... Ben seni bilmez miyim?
(Ahmet Tevfik Ozan)

Gayra bakma yüzün göster
Ben gönlümü bilmez miyim
Günde padiflahl›k ister
Ben gönlümü bilmez miyim
(Köro¤lu)
De¤ildim ben sana mail sen ettin akl›m› zâil.
Beni ta’n eyleyen gâfil seni görgeç utanmaz m›?
(Fuzuli)

Olumlu ‹sim Cümlesi
Yüklemi isim ya da isim soylu bir kelime veya kelime grubundan meydana gelen
ve olumlu yarg› bildiren cümleye “olumlu isim cümlesi” denir:
Az zamanda çok ve büyük ifller yapt›k. Bu ifllerin en büyü¤ü, temeli Türk kahramanl›¤› ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun de¤erli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz.
(Mustafa Kemal Atatürk)

Diyarbak›rl›, Vanl›, Erzurumlu, Trabzonlu, Trakyal› ve Makedonyal› hep bir
›rk›n evlâtlar›, hep ayn› cevherlerin damarlar›d›r.
(Mustafa Kemal Atatürk)

‹stanbul fethedildi¤i zaman çok harap bir flehirdi.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu Hatice Han›m iri yap›l›, kocaman yüzlü, biraz kamburu ç›km›fl, yetmifllik
bir ihtiyard›.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Muhitimiz bize karfl› her an kör, sa¤›r ve fluursuzdur.
(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

Her medeniyette, bilhassa Garpta, komflu ve farkl› medeniyetlerin dillerinden
al›nm›fl kelimeler vard›r.
(Samiha Ayverdi)

Bir merhamettir yanan, darac›k odalar›n
‹sli lâmbalar›nda, isli lâmbalar›nda.
(Necip Faz›l K›sakürek)

Güzel sevme derler, nas›l sevmeyim
Kafllar aras›nda çifte benler var.
(Karacao¤lan)
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Çehreler baflka, lisanlar, deriler rengârenk;
Sâde bir hadise var ortada: Vahfletler denk.
(Mehmet Akif Ersoy)

Ezelî varl›¤a candan vurulan âfl›klar
Ses al›r tâ ötesinden ebedî dünyan›n.
Yerin alt›nda devam etmesidir bence ölüm
Yerin üstünde görüp geçti¤imiz rüyan›n
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Gözlerin kararan yollarda üzgün
Ve bir zambak kadar beyazd›r yüzün;
Süzülüp akasya dallar›nda gün
Erir damla damla ayaklar›nda.
(Ahmet Muhip D›ranas)

Olumsuzluk ifadesi tafl›yan bir yüklemden sonra “de¤il” veya “yok” kelimesi
getirilirse cümle olumlu bir anlam ifade eder. Bu bak›mdan baz› cümleler biçimce
olumsuz oldu¤u hâlde anlamca olumludur:
Bana karfl› fazla so¤uk duranlar, odan›n bir köflesinde yan yan bakarak benim için herhalde iyi olmayan fleyler f›s›ldaflanlar yok de¤il.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

OLUMSUZ CÜMLE
Yüklemi olumsuz yarg› bildiren, yani yarg›n›n gerçekleflmedi¤ini bildiren cümle
“olumsuz cümle”dir. Olumsuz cümle de olumsuz fiil cümlesi ve olumsuz isim
cümlesi olmak üzere ikiye ayr›l›r.

Olumsuz Fiil Cümlesi
Yüklemi fiil olan ve yarg›n›n yap›lmad›¤›n›, olmad›¤›n› bildiren cümleler “olumsuz
fiil cümlesi”dir; yani olumsuz fiil cümlelerinde olay›n gerçekleflmedi¤i bildirilir.
Fiil cümlelerinde olumsuzluk, yükleme “-mA-” olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yap›l›r. Bazen de olumsuzluk kavram› “de¤il” ve “ne... ne...” olumsuzluk sözleriyle sa¤lan›r:
Her kuflun eti yenmez.
(Atasözü)

Tafl›ma su ile de¤irmen dönmez.
(Atasözü)

Kel yan›nda kabak an›lmaz.
(Atasözü)

Günefl balç›kla s›vanmaz.
(Atasözü)

Serçeden korkan dar› ekmez.
(Atasözü)

6. Ünite - Anlamlar›na Göre Cümleler

Mum dibine ›fl›k vermez.
(Atasözü)

Uzvi ve cismani miraslar›m›z›n tesirlerinden korunamad›¤›m›z kadar ahlakî
ve manevî tesirlerden de kaç›namay›z.
(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

Bu yüzlerce k›z çocu¤unun ç›lg›n neflesi, sevinci bana dalg›n bir hüzünden
baflka bir fley vermiyor.
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Hiç böyle ›s›nmam›flt›m;
Daldaki viflneye,
Vitrindeki ayd›nl›¤a,
Salça kokusuna mutfa¤›m›n,
Akan dereye, uçan buluta,
Hiç böyle ›s›nmam›flt›m yaflamaya.
(Edip Cansever)

“Ne...ne...” olumsuzluk ba¤lac›yla birbirine ba¤lanan cümleler, biçim bak›m›ndan olumlu görünse bile anlamca olumsuzdur:
Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali
Sonun ademdir diyor insana yolun hâli
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum
“Yârab! Hele kalp a¤r›lar›m durdu.” diyordum
(Yahya Kemal Beyatl›)

Ne hükûmetler kal›r, ne ordular, ne bugünkü yaflay›fl, ne de bugünkü aile
(Memduh fievket Esendal)

Ne do¤an güne hükmüm geçer,
Ne hâlden anlayan bulunur.
(Cahit S›tk› Taranc›)

Kabine üyesi olduktan sonra ne k›yafetlerini de¤ifltirdi, ne tutumunu.
(Halide Edip Ad›var, Yeni Turan ve Raik’in Annesi)

Nane satan su satan yetim çocuklar
fiark› söylemediler, günefle, aya...
Biliyorum ne masal dinlemeye doydular
Ne oyun oynamaya...
(Yavuz Bülent Bakiler)

Ne flair yafl döker, ne âfl›k a¤lar,
Tarihe kar›flt› eski sevdalar;
Beyhude seslenir, beyhude ça¤lar
Bir sola, bir sa¤a çoban çeflmesi!..
(Faruk Nafiz Çaml›bel)
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Ne yanar kimse bana âtefl-i dilden özge
Ne açar kimse kap›m bâd-› sabâdan gayr›
(Fuzuli)

(Bana gönül ateflinden baflka kimse yanmaz; saba rüzgâr›ndan baflka kimse kap›m› açmaz.)
Bazen de çekimli fiillerden sonra “de¤il” olumsuzluk sözü getirilerek cümlelerde olumsuzluk sa¤lan›r:
Hayat mecmualar›n› okuyor de¤ilim. (Okumuyorum.)
(Sabri Esat Siyavuflgil)

Dilbesteyiz ahbaba esiriz yare
Onlard›r açan gönülde bin bir yare
Bigânelerin kahr›n› görmüfl de¤iliz
Ta’n etti¤imiz nâfiledir a¤yâre
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bazen de cümlelerde olumsuzluk, soru biçimiyle sa¤lan›r. Ancak böyle cümlelerde soru biçiminin soru mu, olumsuzluk mu oldu¤u metin ba¤lam›ndan ç›kar›l›r:
Elli altm›fl kurufl ufak para miras b›rakm›fl olan bu büyük Türk edibinin mezar›n› bundan sonra da yapmasak pek âlâ olur. Bu gibi aç ölenlerin çürümüfl kemiklerine mermerden bir köflk yapmaya kalk›flmaktan ne ç›kar? Sadakayla dikece¤imiz iki tafl, o tunç lisan›n, kendi sahibine yapt›¤› tannân mezardan daha güzel ve
daha sa¤lam m› olacak?
(Ahmet Haflim, Bize Göre)

Ayol, benim dilim döner mi böyle fleylere?
(Hüseyin Rahmi Gürp›nar)

Çocu¤unu it enci¤i gibi kap›ya b›rakandan ana m› olur?
(Füruzan)

Devenin yükünü kar›nca çeker mi?
(Atasözü)

Bilgili ile bilgisiz müsavi olur mu?
(Atasözü)

Olumsuz ‹sim Cümlesi
Yüklemi isim ya da isim soylu bir kelime veya kelime grubundan meydana gelen
ve olumsuz yarg› bildiren cümleye “olumsuz isim cümlesi” denir. ‹sim cümlelerinde olumsuzluk, “de¤il” ve “yok” olumsuzluk sözleriyle sa¤lan›r:
Muhsin Çelebi, yapt›¤› ile iftihar edecek kadar küçük ruhlu de¤ildi.
(Ömer Seyfettin, Pembe ‹ncili Kaftan)

Buzlar›n so¤u¤u yok, alevler s›cak de¤il.
(Mehmet Ç›narl›)
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-Bence doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz;
Hastal›k çünkü de¤il öyle ehemmiyetsiz
(Mehmet Akif Ersoy)

Camilerin nefesle ›s›nan havas›, donuk ›fl›klar, nak›fll› kilimler, hal›lar yoktu.
(Sevinç Çokum, Bizim Diyar)

Gitme ey yolcu, beraber oturup a¤laflal›m:
Elemim bir yüre¤in kâr› de¤il, paylaflal›m
(Mehmet Akif Ersoy)

fiimdi bu dünyadan hiçbir haber yok;
Yok bizi arayan, soran kimsemiz.
Öylesine karanl›k ki gecemiz,
Ha olmufl ha olmam›fl penceremiz;
Akarsuda aksimizden eser yok.
(Cahit S›tk› Taranc›)

Garibiyim bu yerin flevki yok, harareti yok;
Do¤an, batan güneflin günlerimle nisbeti yok.
(Süleyman Nazif)

Baz› cümleler, yap›ca olumlu olsalar da soru ekiyle veya soru kelimesiyle olumsuz bir anlam ifade edebilmektedir:
O kadar uzak yere kim gider? (Kimse gitmez.)
Senin yapt›¤›n› kim yapar? (Kimse yapmaz.)
Keser vurmadan a¤aç yontulur mu? (Yontulmaz.)
Adaletle oyun olur mu? (Olmaz.)
Afla¤›daki cümleleri olumluluk - olumsuzluk bak›m›ndan inceleyiniz.
SIRA S‹ZDE
BEKLENEN
Ne hasta bekler sabah›,
Ne taze ölüyü mezar,
Ne de fleytan, bir günah›,
Seni bekledi¤im kadar.

1

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

D Ü fi Ü N E L ‹ M

S O R U

S O R U

(Necip Faz›l K›sakürek)
D‹KKAT

Her medeniyette, bilhassa Garpta, komflu ve farkl› medeniyetlerin dillerinden al›nm›fl kelimeler vard›r.
SIRA S‹ZDE

N N

(Samiha Ayverdi)

SÜBYAN
Öldü, öldü¤ünü bilmiyor
‹ki eli yan›na geldi; götürecekler,
Gitmem diyemiyor.
Tadamad› helvadan ve lokmadan,
Bir teflekkür olsun edemedi
Tabutunu tafl›yan dostlara.
Ah, ölümü kimseninkine bezemiyor.

AMAÇLARIMIZ

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

(Oktay Rifat)
‹NTERNET

‹NTERNET
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N

SORU CÜMLES‹
AM AÇ

2

Soru cümlelerini aç›klamak

Soru cümlesi, soru yoluyla bilgi almay› amaçlayan cümledir. Soru cümlesi; bir iflin
olup olmad›¤›n›, bir düflüncenin kabul edilip edilmedi¤ini soran cümledir. Olumlu veya olumsuz soru fleklinde kurulabilir. Soru anlam›; soru eki, soru s›fat›, soru
zamiri, soru zarf› ve soru edat› yard›m›yla sa¤lan›r. Hatta bu dil ögelerini kullanmadan yaln›z vurgu ve tonlamayla da cümleye soru anlam› verilebilir.
Soru yoluyla cümleye “ihtimal, yalanlama, küçümseme, beklenmezlik, be¤enme, övme, flaflma, rica, yak›nma üzüntü, küçümseme, k›nama vb.” çok de¤iflik anlamlar yüklenebilmektedir. Bunlar, dili kullanan›n amac› do¤rultusunda flekillenir
ve metin ba¤lam› içinde ortaya ç›kar.

Soru Ekiyle Kurulan Cümleler
Soru kavram› veren “mi (m›, mu, mü)” ekine soru eki denir. Bu ek, ilgili oldu¤u
kelimeden ayr› yaz›l›r; fakat ünlü uyumuna girer. Soru biçimindeki yüklemlerde
flah›s eklerini alabilir. Soru eki, yaln›zca yüklemin de¤il onaylanmas› istenen ögenin sonuna getirilir. Soru eki, vurgusuz olup vurguyu kendinden önceki heceye
aktar›r:
E¤ilmifl arza, kanar, muttas›l kanar güller,
Durur alev gibi dallarda kanl› bülbüller,
Sular m› yand›? Neden tunca benziyor mermer?
(Ahmet Haflim)

Bin bir emel ve gururun irili ufakl› yelkenlerini hevesin tatl› rüzgâr›yla fliflirip
hayat denizinde pupa yelken ilerleyen ben de¤il miyim?
(Ali Nihat Tarlan)

Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz pâlân ursan eflek yine eflektir.
(Ziya Pafla)

ÜZÜNTÜ
Yüzünde bir çizgi, saç›nda bir ak
Görünce: “En sonra hazan!” dedin mi?
Elini aln›na koyup dalarak:
“Bahara döneyim bir an!” dedin mi?
Geçiyor geceler günler bir örnek,
Bir koku veriyor iflte her çiçek,
Bilmiyor seslerle renkler de¤iflmek...
“Bofl yere dönüyor cihan!” dedin mi?
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasm›ndan;
Al›n›r kal’a m› sand›n gö¤sündeki kat kat iman?
(Mehmet Akif Ersoy)

6. Ünite - Anlamlar›na Göre Cümleler

Ey deniz, flöyle bir gün sana bakacak m›y›m,
Elma bahçelerinden, f›nd›k bahçelerinden?.
(Ömer Bedrettin Uflakl›)

A¤lasam, sesimi duyar m›s›n›z,
M›sralar›mda;
Dokunabilir misiniz?
Gözyafllar›ma, ellerinizle?
(Orhan Veli Kan›k)

Bir yaz günü, zerreleriniz saatlerce günefli içtikten sonra bir a¤aç alt›nda hiç
arka üstü uzand›n›z m›?
(Suut Kemal Yetkin)

Bu mu rüyalarda içti¤im cennet,
S›rr›n› ararken patlayan gülle,
Yeflil asmalar› kavrayan flehvet.
(Necip Faz›l K›sakürek)

fiakaklar›ma kar m› ya¤d› ne var?
Benim mi Allah›m bu çizgili yüz?
(Cahit S›tk› Taranc›)
Zulüm ve haks›zl›ktan bu kadar zevk duyan insanlar› ›slaha u¤raflmak çocukça bir hayat de¤il miydi?
(Reflat Nuri Güntekin, Yeflil Gece)

O çay a¤›r akar, yorgun mu bilmem?
Mehtab› hasta m›, solgun mu bilmem?
Yasl› gelin gibi mahzun mu bilmem?
Yüce da¤ bafl›nda siyah gül vard›r.
(R›za Tevfik Bölükbafl›)

Soru S›fatlar›yla Kurulan Cümleler
Onlar
Hangi bir belde-i hayâle gider,
Böyle sessiz ve kimsesiz, flimdi?
(Ahmet Haflim)

Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m.
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl? fiaflar›m!
(Mehmet Akif Ersoy)

Nas›l mektep bu?
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Kaç kiflinin lokmas› bo¤az›nda kalm›flt›?
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Hangi ceylan seni kesmifl de çocukken memeden,
Hangi kaplan sana süt vermifl öz annen yerine?
(Faruk Nafiz Çaml›bel)
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Soru Zamirleriyle Kurulan Cümleler
Bir gün bile sormad›m kendime: Kimim? Neyim?
Yaln›z sanat aflk›na tapan bir divaneyim!
(Yusuf Ziya Ortaç)

Onlar ki bugün gökte birer kasra çekildi,
Devrinde fakat hangisi mes’ûd olabildi?
Vars›n seni ömrünce atefl çemberi sars›n,
fiâir! Sen üzüldükçe ve öldükçe yaflars›n!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Çatl›yor, y›rt›n›yor yokuflu sökmek için.
Hey Sakarya, kim demifl suya vurulmaz perçin?
...
Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;
Siz, hayat süren lefller, sizi kim diriltecek?
(Necip Faz›l K›sakürek)

Derinden derine ›rmaklar a¤lar,
Uzaktan uza¤a çoban çeflmesi.
Ey suyun sesinden anlayan ba¤lar,
Ne söyler flu da¤a çoban çeflmesi?
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Sorar bu dünyaya:
-Ne istersin?
(Orhan Seyfi Orhon)

‹nsana mahsus bir fley olabilece¤ini zannetmek de gururumuzu memnun eden
bir teselliden baflka nedir?
(Nurullah Ataç)

Bir ölüm meltemi hâlinde eserken nefesin
Ömrü bir dal gibi âfl›klar›n sallan›yor
‹htiyarlar yan›yor, körpe çocuklar yan›yor;
Sen köyün s›tmal› ba¤r›nda cehennem mi, nesin?
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Taksiri nedir küçükse insan
(Abdülhak Hâmit Tarhan)

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?
(Mehmet Akif Ersoy)

Eski esvaplar›m tutun elimden,
Aynalar, söyleyin bana, ben kimim?
(Necip Faz›l K›sakürek)

6. Ünite - Anlamlar›na Göre Cümleler

Soru Zarflar›yla Kurulan Cümleler
Ben haz›r olsam da, de¤iflikli¤e
Kalanlar› nas›l haz›rlamal›?
(Arif Nihat Asya)

fiu yak›n sular›n
Kolu neden bükülmez?
F›rat niçin, Dicle niçin, Aras niçin
Benden do¤ar, bana dökülmez?
(Arif Nihat Asya)

Yolunu beklemekten gözlerimiz karard›,
Neye geç kald›n, A¤a?
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

fiakaklar›ma kar m› ya¤d› ne var?
Benim mi Allah’›m bu çizgili yüz.?
Ya gözler alt›ndaki mor halkalar?
Neden böyle düflman görünürsünüz?
Y›llar y›l› dost bildi¤im aynalar?
(Cahit S›tk› Taranc›)

Tanr›’m nas›l kesildi köpüren, taflan sular?
Da¤lar m› yass›laflt›? Ovalar m› delindi?
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Nas›l yaflayaca¤›m ey deniz senden uzak!
(Ömer Bedrettin Uflakl›)

Yabanc›lar›n a¤z›ndan iflitece¤in o i¤renç ithamlara nas›l cevap verebilirdin?
(Reflat Nuri Güntekin)

Soru Edatlar›yla Kurulan Cümleler
Hani Yunus Emre ki, k›y›nda geziyordu;
Hani ard›na çil çil kubbeler serpen ordu?
Can iflte!.. Canan hani?
Dert iflte!.. Derman hani?
Gönül saray› bombofl,
Beklenen sultan hani?
(Orhan Seyfi Orhon)

Acaba tütsü yaksam
Görünür mü yüzünüz,
Acaba tütsü yaksam?
(Necip Faz›l K›sakürek)

Sizi ilk balkonda gördü¤üm gündü,
Yüzünüz sararm›fl gibi göründü,
Acaba ruhunuz çok hasta m›yd›?
(Faruk Nafiz Çaml›bel)
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Aceb flu yerde var m’ola
fiöyle garib bencileyin?
(Yunus Emre)

Bazen soru eki ve soru sözü kullan›lmadan “ya” , “ha” ve “demek” gibi sözlerle de cümlelere soru anlam› verilmektedir:
Gönlünü yorarak bütün bütüne
Benzedin sararm›fl yaban gülüne.
Güvenme sana and içti¤i güne,
Ya bütün sözleri yalansa, Ayfle?
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

N

EM‹R CÜMLES‹
AM AÇ

3

Emir cümlelerini tan›mlamak

Fiil cümlelerinin yüklemi emir kipinde olanlar›na “emir cümlesi” denir:
Haydi edebinle ç›k, git, çekil karfl›mdan!
(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)

Kendine iyi bak, zararl› e¤lencelere gitme, yüzün gülsün.
(Arif Nihat Asya, Sevgi Mektuplar›)

Okuyun, ne bulursan›z okuyun; hiç olmazsa bir kere aç›n.
(Nurullah Ataç)

Böyle bir yaz günü zerrelerim güneflin bütün alevlerini içtikten sonra ben arka
üstü uzanm›fl, ellerim bafl›m›n alt›nda, gözlerimi yapraklarda dolaflt›r›rken bana
hiçbir fley, hiçbir fley sormay›n›z!
(Suut Kemal Yetkin)

A¤lama diyorum sana! A¤lama!
(Refik Halit Karay, Eskici)
Ne duruyorsun be, at kendini denize:
Geride bekleyenin varm›fl ald›rma;
Görmüyor musun, her yanda hürriyet;
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, bal›k ol, su ol;
Git gidebildi¤in yere.
(Orhan Veli Kan›k)

Seyre ç›k sevdi¤im akflamlar› kurbanlar›n›
Yar›yor kalbini herkes sana göstermek için
Ah, o tafl kalbine bir gün heyecan vermek için
Yedi köy halk› sebil etti bu y›l kanlar›n›
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

6. Ünite - Anlamlar›na Göre Cümleler

Emir kipi ile kurulan baz› cümleler “dilek, istek, yalvarma, yakarma, üzüntü,
beddua” gibi de¤iflik anlam özelliklerine sahiptir:
Allah evlat ac›s› göstermesin.
Allah kimseyi muhanete muhtaç etmesin.
Kan tükürsün ad›n› candan anan dudaklar,
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun!
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Felek benden beter etsin hâlini
Ben ölürsem yâdlar sars›n belini
Garip bülbül güle versin meylini
Figan›m art›ran yârda nem kald›
(Karacao¤lan)

DUA
Ulu Tanr›m, flu karanl›k yollar›,
Bizi sana ulaflt›ran yollar et!
‹htirasla kilitlenmifl kollar›,
Birbirini kucaklayan kollar et!
Muhabbetin gönümüzde h›z olsun;
Güttü¤ümüz Hakka varan iz olsun,
Önümüzde uçurumlar düz olsun,
Yolumuzda dikenleri güller et!
Dalalette b›rak›p da insan›,
Yapma arz›n en korkulu hayvan›.
Unutturma do¤rulu¤u, vicdan›,
Bizi sana lây›k olan kullar et!
(Orhan Seyfi Orhon)

N

ÜNLEM CÜMLES‹
A M A Ç

4

Ünlem cümlelerini çözümlemek

‹çinde ünlem bulunan veya ünlem kavram› veren cümleye “ünlem cümlesi” denir.
Bu cümleler insanlar›n sevinçlerini, mutluluklar›n›, özlemlerini, üzüntülerini, heyecanlar›n›, ac›lar›n›, kederlerini, coflkular›n›, hayretlerini vb. anlatan cümlelerdir. Bu
bak›mdan ünlem cümlelerinde mutlaka bir düflüncenin anlat›lmas› gerekmez. Çünkü ünlem cümlelerinde bir duygunun dile getirilmesi esast›r. Ünlem cümlelerinin
sonuna, ünlem iflareti ( ! )konur; ancak her ünlem cümlesinin sonunda ünlem iflareti bulunmayabilir:
Eyvah, ne yer ne yâr kald›!
Gönlüm dolu âh u zâr kald›.
(Abdülhak Hamit Tarhan)
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Çalg› sesi bana kadar geliyordu, âh!
Ne uzunmufl gece, Rabbim, gelmiyor sabah!
(Enis Behiç Koryürek)

Korkma! Sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
(Mehmet Akif Ersoy)

Ordular! ‹lk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!
(Mustafa Kemal Atatürk)

Ey Türk gençli¤i, birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet
muhafaza ve müdafaa etmektir!
(Mustafa Kemal Atatürk)

Düflün, yahu, Nihat Bey, sekiz sene bu be, düflün, beni görünce onlar›n duyacaklar› sevinci düflün!
(Nurullah Ataç)

Olur rezalet de¤il bu k›z çocuklar›n›n maskaral›¤› be!
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Nerede o, bafl›m› al›p saatlerce k›rlarda dolaflt›¤›m, bahçe kenar›ndaki çitlere
de¤neklerle vurarak, s›k yaprakl› a¤açlar› tafllayarak kufl kald›rd›¤›m günler!
(Reflat Nuri Güntekin, Çal›kuflu)

Emsali dünyada bulunmaz! Gerçi onu takdir edemeyecekler çoktur ama, kezalik onun kadrini iyi bilenler de vard›r! O, dünyan›n en iyi kalpli adamlar›ndan biridir; bir büyük adamd›r vesselam!
(Abdülhak fiinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz)

fiüheda f›flk›racak topra¤› s›ksan flüheda!
(Mehmet Akif Ersoy)

Neler yapmad›k flu vatan için!
Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik.
(Orhan Veli Kan›k)

Ah, zann›mca bütün insanl›k güneflsiz!
Ey atefl! Nas›l da seni yitirmifliz!
(Ahmet Muhip D›ranas)

Ey Türkeli, ey vatan›m! Sen her yerde ulusun!
Eski, yeni, tatl›, yan›k sesler ile dolusun!
(Mehmet Emin Yurdakul)

Ey dost, me¤er ne kadar gafil ve safderun imifliz!
(Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Erenlerin Ba¤›ndan)
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Afla¤›daki cümleleri anlamlar›na göre inceleyiniz.

SIRA S‹ZDE

Tan›d›¤›m ve her zaman ciddi hallerini gördü¤üm yafll› adamlar böyle öfkelenince ne kadar çirkinlefliyorlard›!
D Ü fi Ü N E L ‹ M

2

SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M

(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki Enifltemiz)
S O R U bize mutlu
Sen Rabbim bulundu¤umuz karanl›¤› aflk›m›z›n arad›¤› nurunla ayd›nlatarak,
ve ç›kar bir yol göster!

(Abdülhak fiinasi Hisar, Çaml›cadaki
D ‹ K K A T Enifltemiz)

Bize haber vermeden gittin ha?
Demek böyle kötü bir niyeti vard›?
‹yilik beklerken kötülük buldun ha?
En sonunda seni tongaya bast›rd›lar ha?

AMAÇLARIMIZ

Ey haf›za! Cömert memenden beni emzir,
Zengin renklerini ufkuma dök ey bahar!

K ‹ T A P

SIRA S‹ZDE

N N

S O R U

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

(Ahmet Muhip D›ranas)
TELEV‹ZYON

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

‹NTERNET
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Özet

N
A M A Ç

1

N
A M A Ç

2

Olumlu ve olumsuz cümleleri aç›klamak
Her cümle, kendisini oluflturan kelime gruplar›n›n, kelimelerin ve eklerin yönlendirmesine göre
çeflitli anlam özelliklerine sahiptir. Bu bak›mdan
anlat›mda çeflitli anlam özelliklerine sahip cümleler ortaya ç›kar. Anlam özelliklerine göre cümlelerin türleri vard›r.
Yüklemi olumlu olan, olumlu yarg› tafl›yan cümlelere olumlu cümle denir. Bu cümleler, yarg›n›n
gerçekleflti¤ini anlatan cümlelerdir. Yani bu cümleler; bir iflin, bir oluflun, bir hareketin, bir düflüncenin gerçekleflti¤ini veya gerçekleflece¤ini
bildiren cümlelerdir. Olumlu cümlelerde yüklem;
yapma, yap›lma, olma anlam› tafl›r.
Yüklemi olumsuz yarg› bildiren, yani yarg›n›n
gerçekleflmedi¤ini bildiren cümleye olumsuz
cümle denir.
Soru cümlelerini aç›klamak
Soru yoluyla bilgi almay› amaçlayan cümleye soru cümlesi denir. Soru cümlesi bir iflin olup olmad›¤›n›, bir düflüncenin kabul edilip edilmedi¤ini soran cümledir. Olumlu veya olumsuz soru
fleklinde kurulabilir.

N
A M A Ç

3

N
A M A Ç

4

Emir cümlelerini tan›mlamak
Fiil cümlelerinin yüklemi emir kipinde olanlar›na emir cümlesi denir. Emir kipi ile kurulan baz› cümleler “dilek, istek, yalvarma, yakarma,
üzüntü, beddua” gibi de¤iflik anlam özelliklerine sahiptir.
Ünlem cümlelerini çözümlemek
‹çinde ünlem bulunan veya ünlem kavram› veren cümleye ünlem cümlesi denir. Ünlem cümlelerinin sonuna, ünlem iflareti (!) konur; ancak
her ünlem cümlesinin sonunda ünlem iflareti
bulunmayabilir.

6. Ünite - Anlamlar›na Göre Cümleler
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Kendimizi S›nayal›m
1. Afla¤›dakilerden hangisi, anlam bak›m›ndan olumsuz bir fiil cümlesidir?
a. Yalan söylüyor o falc› kad›n, o Hintli parya.
b. ‹stanbul’u dinliyorum gözlerim kapal›.
c. Beni ta’n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz m›?
d. Gülsen kahkahalarla ince hüznün bilirim.
e. Bence doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz.
2. Afla¤›daki cümlelerin hangisi anlam bak›m›ndan
olumsuzdur?
a. Ben yaln›z sana inan›yorum. / Yaln›z sana Marya.
b. Size güzel bir oda veririz, olmaz m›?
c. Güzel sevme derler, nas›l sevmeyim? / Kafllar aras›nda çifte benler var.
d. Sular m› yand›? Neden tunca benziyor mermer?
e. Ayol, benim dilim döner mi böyle fleylere?
3. Afla¤›daki dizelerin hangisinde soru anlam›, soru s›fat›yla sa¤lanm›flt›r?
a. Onlar
Hangi bir belde-i hayâle gider
Böyle sessiz ve kimsesiz flimdi?
b. Bir gün bile sormad›m kendime: Kimim? Neyim?
Yaln›z sanat aflk›na tapan bir divaneyim.
c. Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek;
Siz hayat süren lefller, sizi kim diriltecek?
d. F›rat niçin, Dicle niçin, Aras niçin
Benden do¤ar, bana dökülmez?
e. Aceb flu yerde var m’ola
fiöyle garip bencileyin?
4. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde soru edat› kullan›lm›flt›r?
a. Hey Sakarya kim demifl suya vurulmaz perçin?
b. Ne zaman tükenecek bu yollar arabac›?
c. Hangi kaplan sana süt vermifl öz annen yerine?
d. Hani Yunus Emre ki k›y›nda geziyordu?
e. Tanr›m, nas›l kesildi köpüren, taflan sular?
5. Afla¤›dakilerden hangis,i olumlu bir isim cümlesidir?
a. Buzlar›n so¤u¤u yok, alevler s›cak de¤il.
b. Kel yan›nda kabak an›lmaz.
c. Ne civarda bir köy var ne bir evin hayali.
d. Garibiyim bu yerin, flevki yok, harareti yok.
e. Muhsin Çelebi yapt›¤› ile iftihar edecek kadar
küçük ruhlu de¤ildi.

6. Afla¤›daki dizelerin hangisinde, soru anlam› di¤erlerinden farkl› biçimde sa¤lanm›flt›r?
a. Benim mi Allah’›m bu çizgili yüz?
Ya gözler alt›ndaki mor halkalar?
b. Melekü’l-mevte nas›l ruhumu teslim ederim
Daha noksan duruyor mushaf›m›n sureleri?
c. Yolunu beklemekten gözlerimiz karard›.
Neye geç kald›n A¤a?
d. Neden böyle düflman görünürsünüz?
Y›llar y›l› dost bildi¤im aynalar?
e. Da¤lar saf, çocuk gibi
Kötülük oldu¤un ne bile?
7. Afla¤›daki dizelerin hangisi, anlam bak›m›ndan
olumludur?
a. Gayra bakma yüzün göster
Ben gönlümü bilmez miyim?
b. Ahu gözlü yârim senin elinden
fiikâyet etmedik yerler mi kald›?
c. Bir teflekkür olsun edemedi
Tabutunu tafl›yan dostlara.
d. Nane satan, su satan yetim çocuklar
fiark› söyleyemediler günefle, aya.
e. De¤er mi sevincine, kederine
Hat›rlad›kça güldü¤ümüz fleyler?
8. Afla¤›daki dizelerin hangisi, beddua içeren bir emir
cümlesidir?
a. Yüce Hak’tan bir dile¤im var benim
Yaflad›kça yârdan ›rak etmesin.
b. Ey vuslat! O âfl›klar› râm et!
Ey tatl› ve ulvi gece! Y›llarca devam et!
c. Gelin de bayram› Fatih’te seyredin, zira
Hayale hât›ra s›¤maz o hercümerc-i safâ
d. Bizden yüz çevirmifl vefas›z dilber
Yeni bir yâr sevmifl gülü hâr olsun
e. Gurbetten gelmiflim yorgunum hanc›
fiuraya bir yatak ser yavafl yavafl
9. Afla¤›daki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem
iflareti konamaz?
a. Ey hak, yafla, ey sevgili millet, yafla... var ol
b. Ey atefl! Nas›l da seni yitirmifliz
c. Ah, nas›l geri dönmek, yine yaflamak isterdi o
günleri
d. Allah’›m! Türk milletini koru
e. Ötüyor her tafl›n üstünde bir zilli düdük
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
10. Afla¤›daki ünlem cümlelerden hangisi, sevinç ifadesi tafl›maktad›r?
a. Bilmem ki nas›l anlatsam; / Nas›l, nas›l, size derdimi!
b. Bu dille sizler, ne mutlu, bizlerden çok daha güzel konuflacaks›n›z!
c. Bitsin, hay›rl›s›yla, bu beyhude sonbahar!
d. Tuna! ‹ç atefline serpilecek su sensin!
e. ‹nsaniyetinize s›¤›n›yorum doktor!

1. c
2. e
3. a
4. d
5. b
6. a
7. a
8. d
9. e
10. b

Yan›t›n›z farkl›ysa “Olumsuz Cümle” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Olumsuz Cümle” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Soru Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Soru Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Olumlu Cümle” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Soru Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Olumlu Cümle” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Emir Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Ünlem Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “Ünlem Cümlesi” bölümünü
tekrar inceleyin.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
BEKLENEN
Ne hasta bekler sabah›,
Ne taze ölüyü mezar,
(Biçimce olumlu, anlamca olumsuz fiil cümlesi)
Ne de fleytan, bir günah›,
Seni bekledi¤im kadar.
Her medeniyette, bilhassa Garpta, komflu ve farkl› medeniyetlerin dillerinden al›nm›fl kelimeler vard›r. (Olumlu isim cümlesi)
SÜBYAN
Öldü, öldü¤ünü bilmiyor
‹ki eli yan›na geldi; götürecekler,
Gitmem diyemiyor.
Tadamad› helvadan ve lokmadan,
(Olumsuz fiil cümlesi )
Bir teflekkür olsun edemedi
Tabutunu tafl›yan dostlara.
Ah, ölümü kimseninkine bezemiyor.

6. Ünite - Anlamlar›na Göre Cümleler

S›ra Sizde 2
Tan›d›¤›m ve her zaman ciddi hallerini gördü¤üm yafll›
adamlar böyle öfkelenince ne kadar çirkinlefliyorlard›!
(Ünlem cümlesi)
Sen Rabbim bulundu¤umuz karanl›¤› aflk›m›z›n arad›¤›
nurunla ayd›nlatarak, bize mutlu ve ç›kar bir yol göster!
(Emir cümlesi)
Bize haber vermeden gittin ha?
Demek böyle kötü bir niyeti vard›?
(Soru cümlesi)
‹yilik beklerken kötülük buldun ha?
En sonunda seni tongaya bast›rd›lar ha?
Ey haf›za! Cömert memenden beni emzir,
Zengin renklerini ufkuma dök ey bahar! (Emir cümlesi)
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7
Amaçlar›m›z

N
N

Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Örnek cümleleri çözümleyebilecek,
Cümlelerin içinde bulunan kelime gruplar›n›n ifllevlerini aç›klayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
• Cümle çözümlemesi

• Kelime grubu

‹çerik Haritas›

Türkçe Cümle Bilgisi-II

Cümle
Çözümlemesi
Örnekleri

• CÜMLE ÇÖZÜMLEMES‹

Cümle Çözümlemesi
Örnekleri
N

CÜMLE ÇÖZÜMLEMES‹
A M A Ç

1

Örnek cümleleri çözümlemek

Cümle çözümlemesi bir metinde kaç cümle oldu¤unu, bir cümleyi meydana getiren ögeleri ve bu ögeler içindeki kelime gruplar›n›n neler oldu¤unu inceleyip belirlemeye çal›flmak demektir. Yani cümle çözümlemesi, ögelerin bulunmas›yla gerçekleflir. Kitab›m›z›n bu bölümünde ögeleri bulunmufl ve bu ögeler içindeki kelime gruplar› incelenmifl örnekler göreceksiniz.
1. Gözlerin kararan yollarda üzgün
Ve bir zambak kadar beyazd›r yüzün;
Süzülüp akasya dallar›nda gün
Erir damla damla ayaklar›nda.
(Ahmet Muhip D›ranas)

Bu fliirde iki cümle vard›r; birinci cümle s›ral› bir isim cümlesidir: Gözlerin kararan yollarda üzgün ve bir zambak kadar beyazd›r yüzün.
Cümlenin ögeleri:
üzgün
gözlerin
kararan yollarda
ve
bir zambak kadar beyazd›r
yüzün
Kelime gruplar›:
gözlerin
kararan yollar
s›fat
isim
bir zambak kadar beyaz
s›fat
isim

: Yüklem (Asl› üzgündür fleklindedir; fakat bildir
me eki -dir düflmüfltür.)
: Özne
: Yer tamlay›c›s›
: Cümle d›fl› öge (s›ralama ba¤lac›)
: Yüklem
: Özne

: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([senin] gözlerin)
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
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bir zambak / kadar
: Edat grubu
isim
edat
bir zambak
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
yüzün
: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([senin] yüzün)
‹kinci cümle ise basit bir cümledir: Süzülüp akasya dallar›nda gün erir damla
damla ayaklar›nda.
Cümlenin ögeleri:
erir
gün
akasya dallar›nda süzülüp
damla damla
ayaklar›nda
Kelime gruplar›:
akasya dallar›nda süzülüp
yer tamlay›c›s
zarf-fiil
akasya / dallar›
tamlayan tamlanan
damla damla
ayaklar›n

:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci
Yer tamlay›c›s›

: Zarf-fiil grubu
: Belirtisiz isim tamlamas›
: Tekrar grubu (Ayn› kelimenin tekrar› ile yap›lm›fl.)
: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([senin] ayaklar›n)

2. Dar kap›s›ndan baflka ayd›nl›k girecek hiçbir yeri olmayan dükkân›nda, tek bafl›na, gece gündüz k›v›lc›mlar saçarak çal›flan Koca Ali, t›pk› kafese konmufl terbiyeli bir aslan› and›r›yordu.
(Ömer Seyfettin, Diyet)

Bu cümle, basit bir fiil cümlesidir .
Cümlenin ögeleri:
and›r›yordu
: Yüklem
dar kap›s›ndan baflka ayd›nl›k girecek hiçbir yeri olmayan dükkân›nda, tek
bafl›na, gece gündüz k›v›lc›mlar saçarak çal›flan Koca Ali : Özne
t›pk› kafese konmufl terbiyeli bir aslan›
: Belirtili nesne
Kelime gruplar›:
dar kap›s›ndan baflka ayd›nl›k girecek hiçbir yeri olmayan dükkân›nda, tek
bafl›na, gece gündüz k›v›lc›mlar saçarak çal›flan Koca Ali : S›fat tamlamas›
s›fat
isim
Koca Ali
: Birleflik isim grubu
dar kap›s›ndan baflka ayd›nl›k girecek hiçbir yeri olmayan dükkân›nda, tek
bafl›na,
yer tamlay›c›s› (s›fat-fiilin)
zarf tümleci
gece gündüz k›v›lc›mlar saçarak çal›flan
: S›fat-fiil grubu
zarf tümleci
s›fat-fiil
dar kap›s›ndan baflka ayd›nl›k girecek hiçbir yeri olmayan dükkan›
: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([onun] ...dükkân›)

7. Ünite - Cümle Çözümlemesi Örnekleri

dar kap›s›ndan baflka ayd›nl›k girecek hiçbir yeri olmayan / dükkân: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
dar kap›s›ndan baflka ayd›nl›k girecek hiçbir yeri olmayan
: S›fat-fiil grubu
özne
s›fat-fiil
dar kap›s›ndan baflka ayd›nl›k girecek hiçbir yeri
: S›fat tamlamas›
s›fat
s›fat
isim
dar kap›s›ndan baflka
isim
edat
dar kap›s›
dar / kap›
s›fat isim
ayd›nl›k girecek
özne
s›fat-fiil
hiçbir / yer
s›fat
isim
gece gündüz k›v›lc›mlar saçarak
zarf tümleci belirtisiz nesne zart-fiil
gece gündüz
t›pk› kafese konmufl / terbiyeli bir aslan
s›fat
isim
terbiyeli / bir aslan
s›fat
isim
bir / aslan
s›fat isim
t›pk› kafese konmufl
c.d.ö. yer. tam. s›fat-fiil

: Edat grubu
:Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu
: S›fat tamlamas›
: S›fat-fiil grubu
: S›fat tamlamas›
: Zarf-fiil grubu
: Tekrar grubu (z›t anlaml›)
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: S›fat-fiil grubu

3. Bir ulu ç›nars›n ki k›r›l›r, e¤ilmezsin; ölür, inlemezsin.
(Ahmet Hikmet Müftüo¤lu, Ça¤layanlar)

Bu cümle bir bir ki’li birleflik cümledir; cümlede bir temel bir de yan cümle olmak üzere iki cümle vard›r. Yan cümle kendi içerisinde dört cümleden meydana
gelmifl bir s›ral› cümledir.
Temel cümle: Bir ulu ç›nars›n ki
bir ulu ç›nars›n
: Yüklem
(sen)
: Gizli özne
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yan cümle: K›r›l›r, e¤ilmezsin; ölür, inlemezsin.
k›r›l›r(s›n)
: Yüklem
e¤ilmezsin
: Yüklem
ölür(sün)
: Yüklem
inlemezsin
: Yüklem
(sen)
: Gizli özne (dört yüklemin de öznesi ortakt›r.)
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Yan cümle, temel cümleyi yüklemin s›fat› olarak tamamlamaktad›r: (Sen) k›r›l[d›¤› hâlde] e¤ilmeyen, öl[dü¤ü hâlde] inlemeyen bir ulu ç›nars›n.
Kelime gruplar›:
bir / ulu ç›nar
s›fat isim
ulu / ç›nar
s›fat isim

: S›fat tamlamas›

: S›fat tamlamas›

4. Henüz renk ve güzel kokular bitmemifl, fakat bahar›n bol renkleri hissedilmez flekilde kaybolmufltu.
(Mehmed Rauf, Eylül)

Bu cümle ba¤l› bir cümledir.
Cümlenin ögeleri:
bitmemifl
renk ve güzel kokular
henüz
fakat
kaybolmufltu
bahar›n bol renkleri
hissedilmez flekilde

:
:
:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yüklem
Özne
Zarf tümleci

Kelime gruplar›:
renk ve güzel kokular
: Ba¤lama grubu
isim ba¤laç isim
güzel / koku
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
bahar›n / bol renkleri
: Belirtili isim tamlamas›
tamlayan tamlanan
: S›fat tamlamas›
bol / renk
s›fat isim
hissedilmez / flekil
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
kaybol: Birleflik fiil ( <kay›p + ol-, isim + yard›mc› fiil kal›b›nda)
hisset: Birleflik fiil (< hiss + et-, isim + yard›mc› fiil kal›b›nda)
5. Dünyan›n bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela biz kendimize,
benli¤imize, milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün ef’âl ve
harekât›m›zla gösterelim. Bilelim ki millî benli¤ini bulamayan milletler
baflka milletlerin flikâr›d›r.
(Mustafa Kemal Atatürk)

flikâr: Av.
Bu metinde iki cümle bulunmaktad›r. Birinci cümle flartl› birleflik bir cümle,
ikinci cümle ise ki’li birleflik bir cümledir.

7. Ünite - Cümle Çözümlemesi Örnekleri

Birirnci cümle: Dünyan›n bize hürmet göstermesini istiyorsak, evvela biz kendimize, benli¤imize, milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün ef’âl ve
harekât›m›zla gösterelim.
Bu cümle bir flartl› birleflik cümledir. Bu flartl› birleflik cümlede “Dünyan›n bize hürmet göstermesini istiyorsak” k›sm› yan cümledir; temel cümleyi zarf tümleci iflleviyle tamamlamaktad›r. “Evvela biz kendimize, benli¤imize, milliyetimize bu
hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün ef’âl ve harekât›m›zla gösterelim” ise temel
cümledir.
Yan cümlenin ögeleri:
istiyorsak
(biz)
dünyan›n bize hürmet göstermesini

: Yüklem
: Gizli özne
: Belirtili nesne

Temel cümlenin ögeleri:
gösterelim
biz
evvela
kendimize, benli¤imize, milliyetimize
bu hürmeti
hissen, fikren, fiilen
bütün ef’âl ve harekât›m›zla

:
:
:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Yer tamlay›c›s›
Belirtili nesne
Zarf tümleci
Zarf tümleci

Yan ve temel cümledeki kelime gruplar›:
: Belirtili isim tamlamas›
dünyan›n / bize hürmet göstermesi
tamlayan
tamlanan
bize hürmet gösterme
: ‹sim-fiil grubu
yer t. nesne isim-fiil
hürmet göster: Birleflik fiil
isim
yar. fiil
kendimiz, benli¤imiz, milliyetimiz
: Ba¤lama grubu (virgülle ba¤l›)
hissen, fikren, fiilen
: Ba¤lama grubu (virgülle ba¤l›)
bütün ef’âl ve harekât›m›z la (<ile)
edata ba¤l› k›s›m
edat
bütün ef’âl ve harekât›m›z

: Edat grubu
: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu

bütün ef’âl ve harekât
s›fat
isim

: S›fat tamlamas›

ef’âl ve harekât
isim ba¤. isim

: Ba¤lama grubu

‹kinci cümle: Bilelim ki millî benli¤ini bulamayan milletler baflka milletlerin
flikâr›d›r.
Cümle bir ki’li birleflik cümledir ve cümlede bir temel bir de yan cümle olmak
üzere iki cümle vard›r.
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Temel cümle: Bilelim ki
bilelim
: Yüklem
(biz)
: Gizli özne
ki
: Cümle d›fl› öge (ba¤laç)
Yan cümle: Millî benli¤ini bulamayan milletler baflka milletlerin flikâr›d›r.
baflka milletlerin flikâr›d›r
: Yüklem
millî benli¤ini bulamayan milletler : Özne
Yan cümle bir isim cümlesi olup temel cümleyi nesne ögesi olarak tamamlamaktad›r: Millî benli¤ini bulamayan milletlerin baflka milletin flikâr› [olaca¤›n›] bilelim.
Kelime gruplar›:
millî benli¤ini bulamayan/ milletler : S›fat tamlamas›
s›fat
isim
millî benli¤ini bulamayan
: S›fat-fiil grubu
nesne
s›fat-fiil
millî benli¤ini
: Tamlayan› gizli iyelik grubu
millî / benlik
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
bulama: Birleflik fiil (yeterlilik fiilinin olumsuzu)
baflka milletlerin/ flikâr›
: Belirtili isim tamlamas›
tamlayan
tamlanan
baflka / millet
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
SIRA S‹ZDE

D Ü fi Ü N E L ‹ M
S O R U

1

SIRA cümleleri
S‹ZDE
Afla¤›daki fliirde
belirleyin ve ögelerini bularak çözümleyin:

Kesmem ümidimi Rahmân u Rahîmden asla
Ü fi Ü N E L ‹ M
Cürm üDisyan
ü günah›m ne kadar olsa azim
Mest-i lâ-ya’k›l olup terk-i hayat etsem e¤er
O R U
ÇürümüflS cismime
rahmet eder elbette Rahîm
(Hüseyin Rif’at)

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

D‹KKAT

6. Ufuklarda solarken alt›n flafak gülleri
Yabanc› âlemlerden saadetler, emeller,
SIRA S‹ZDE
‹htiraslar
bekleyen kimsesiz gönülleri
Gizlice s›k›yordu k›zg›n demirden eller.

N N

AMAÇLARIMIZ

(Ali Mümtaz Arolat)

Bu fliirde tek çekimli fiil (s›k›yordu) bulundu¤undan bir cümle vard›r.
Cümlenin
K ‹ ögeleri:
T A P
s›k›yordu
: Yüklem
k›zg›n demirden eller
: Özne
gizlice T E L E V ‹ Z Y O N
: Zarf tümleci
alt›n flafak gülleri ufuklarda solarken : Zarf tümleci
yabanc› âlemlerden saadetler, emeller, ihtiraslar bekleyen kimsesiz gönülleri
: Belirtili nesne
‹NTERNET

7. Ünite - Cümle Çözümlemesi Örnekleri

Kelime gruplar›:
alt›n flafak gülleri ufuklarda / solarken: Zarf-fiil grubu
özne
yer tam.
zarf-fiil
alt›n flafak/
gülleri
tamlayan
tamlanan

: Belirtisiz isim tamlamas›

alt›n/ flafak
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
yabanc› âlemlerden saadetler, emeller, ihtiraslar bekleyen/ kimsesiz gönüller:
s›fat
isim
S›fat tamlamas›
yabanc› âlemlerden/ saadetler, emeller, ihtiraslar/ bekleyen: S›fat-fiil grubu
yer tamlay›c›s›
belirtisiz nesne
s›fat-fiil
yabanc›/ âlemler
s›fat
isim
kimsesiz/ gönüller
s›fat
isim
k›zg›n demirden/ eller
hâl ekli isim
isim
k›zg›n/ demir
s›fat
isim

: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: Uzaklaflma grubu
: S›fat tamlamas›

7. Karl› da¤dan yolum ayr›ld› bahâr ülkesine;
Çekti bir cennete hulyâm› hayâlin h›zla.
Bana göz k›rpal› sen bir bulutun ard›ndan,
Konuflan bir çocu¤um her gece bir y›ld›zla.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu fliirde üç cümle bulunmaktad›r. Birinci ve ikinci cümleler basit birer fiil cümlesi, üçüncü cümle ise isim cümlesidir.
Birinci cümle: Karl› da¤dan yolum ayr›ld› bahâr ülkesine;
Cümlenin ögeleri:
ayr›ld›
: Yüklem
yolum
: Özne
karl› da¤dan
: Yer tamlay›c›s›
bahâr ülkesine
: Yer tamlay›c›s›
Kelime gruplar›
yolum
karl›/ da¤
s›fat isim
bahâr / ülkesi
tamlayan tamlanan

: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([benim] yolum)
: S›fat tamlamas›

: Belirtisiz isim tamlamas›
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‹kinci cümle: Çekti bir cennete hulyâm› hayâlin h›zla.
Cümlenin ögeleri:
çekti
: Yüklem
hayâlin
: Özne
bir cennete
: Yer tamlay›c›s›
hulyâm›
: Belirtili nesne
h›zla
: Zarf tümleci
Kelime gruplar›:
hayâlin
bir /cennet
hulyam›
h›zla (< ile)

:
:
:
:

Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([senin] hayalin)
S›fat tamlamas›
Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([benim] hulyam)
Edat grubu

Üçüncü cümle: Bana göz k›rpal› sen bir bulutun ard›ndan,
Konuflan bir çocu¤um her gece bir y›ld›zla.
Cümlenin ögeleri:
her gece bir y›ld›zla konuflan bir çocu¤um
Bana göz k›rpal› sen bir bulutun ard›ndan
Kelime gruplar›:
her gece bir y›ld›zla konuflan/ bir çocu¤um
s›fat
isim

: Yüklem
: Zarf tümleci

: S›fat tamlamas›

her gece bir y›ld›zla konuflan
zarf tüm. zarf tüm. s›fat-fiil

: S›fat-fiil grubu

her /gece
bir y›ld›zla (< ile)
bir /y›ld›z
bir/ çocuk

:
:
:
:

S›fat tamlamas›
Edat grubu
S›fat tamlamas›
S›fat tamlamas›

Bana göz k›rpal› sen bir bulutun ard›ndan : Zarf-fiil grubu
yer tam. zarf-fiil özne yer tamlay›c›s›
göz k›rp: Birleflik fiil (göz + k›rp-, isim+ yard›mc› fiil kal›b›nda)
bir /bulutun ard›
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
bulutun / ard›
: Belirtili isim tamlamas›
tamlayan tamlanan
8. Can evimden bakt›m sana ‹stanbul!
Rüzgârlar›n anam›n duas› kadar serin.
Beyaz flamdanlar gibi yükseliyordu
‹nce kalem kalem minarelerin.
(Yavuz Bülent Bakiler)

fiiirde üç basit cümle bulunmaktad›r.

7. Ünite - Cümle Çözümlemesi Örnekleri

Birinci cümle: Can evimden bakt›m sana ‹stanbul!
Cümlenin ögeleri:
bakt›m
(ben)
sana
can evimden
‹stanbul

:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Yer tamlay›c›s›
Yer tamlay›c›s›
Cümle d›fl› öge (seslenme)

‹kinci cümle: Rüzgârlar›n anam›n duas› kadar serin.
Cümlenin ögeleri:
anam›n duas› kadar serin
rüzgârlar›n

: Yüklem
: Özne

Üçüncü cümle: Beyaz flamdanlar gibi yükseliyordu ince kalem kalem minarelerin.
Cümlenin ögeleri:
yükseliyordu
: Yüklem
ince kalem kalem minarelerin: Özne
beyaz flamdanlar gibi
: Zarf tümleci
Kelime gruplar›:
can evim
can evi
rüzgârlar›n

: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([benim] can evim)
: Belirtisiz isim tamlamas›
: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([senin] rüzgârlar›n)

anam›n duas› kadar/ serin
s›fat
isim
anam›n duas› /kadar
isim
edat
anam›n duas›

: S›fat tamlamas›
: Edat grubu
:Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([benim] anam›n
duas›)
: Belirtili isim tamlamas›

anam›n / duas›
tamlayan tamlanan
beyaz flamdanlar /gibi
: Edat grubu
isim
edat
beyaz / flamdanlar
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
ince kalem kalem minarelerin
:Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([senin]
...minarelerin)
ince / kalem kalem /minareler
: S›fat tamlamas›
s›fat
s›fat
isim
kalem kalem
: Tekrar grubu
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Cümleler içinde bulunan kelime gruplar›n›n ifllevlerini kavramak

Yukar›daki örneklerde cümleyi meydana getiren ögeler ve bu ögeler içindeki kelime gruplar› incelenmifltir. Bildi¤iniz gibi, kelime grubu, bünyesinde birden fazla
kelime bulunduran, yap› ve anlam bak›m›ndan bir bütünlük gösteren, cümlede bir
bütün olarak kullan›lan ve herhangi bir yarg› bildirmeyen dil birlikleridir. Bu bilgimizi tazeledikten sonra cümle çözümlemesi örneklerini incelemeye devam edelim.
9. Ey Türk gençli¤i!
Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Bu cümle, bir isim cümlesidir.
Cümlenin ögeleri:
Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir
: Yüklem
Birinci vazifen
: Özne
Ey Türk gençli¤i
: Cümle d›fl› öge (Ünlem grubu)
Kelime guruplar›:
Ey / Türk gençli¤i
ünlem
isim
Türk /gençli¤i
tamlayan tamlanan

: Ünlem grubu
: Belirtisiz isim tamlamas›

Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek:
‹sim-fiil
belirtili nesne
zarf t.
isim-fiil grubu
muhafaza ve müdafaa etmek
: Birleflik fiil (isim-fiil fleklinde)
isim
y. fiil
: Ba¤lama grubu
muhafaza ve müdafaa
isim
ba¤laç isim
Türk / istiklâli
: Belirtisiz isim tamlamas›
tamlayan tamlanan
Türk / Cumhuriyeti
tamlayan tamlanan
Birinci vazifen
Birinci vazife
s›fat isim

: Belirtisiz isim tamlamas›

: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([senin] birinci vazifen)
: S›fat tamlamas›

10. Ölmek kaderde var, /bize ürküntü vermiyor,
Lâkin vatandan ayr›l›fl›n ›zt›rab› zor.
(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu beyitte üç cümle vard›r.

7. Ünite - Cümle Çözümlemesi Örnekleri

Birinci cümle: Ölmek kaderde var.
Cümlenin ögeleri:
var
: Yüklem (Asl› vard›r biçimindedir fakat -d›r fiil k›sm› düflmüfltür.)
ölmek
: Özne
kaderde
: Yer tamlay›c›s›
‹kinci cümle: Bize ürküntü vermiyor.
Cümlenin ögeleri:
vermiyor
: Yüklem
o
: Gizli özne
ürküntü
: Belirtisiz nesne
bize
: Yer tamlay›c›s›
Üçüncü cümle: Lâkin vatandan ayr›l›fl›n ›zt›rab› zor.
Cümlenin ögeleri:
zor
vatandan ayr›l›fl›n ›zt›rab›
lâkin

: Yüklem (Asl› zordur biçimindedir fakat -dur fi
il k›sm› düflmüfltür.)
: Özne
: Cümle d›fl› öge (Ba¤lama iflleviyle iki dizeyi bir
birine ba¤lamaktad›r.)

Kelime guruplar›:
vatandan ayr›l›fl›n / ›zt›rab› : Belirtili isim tamlamas›
tamlayan
tamlanan
vatandan ayr›l›fl
yer tam. isim-fiil

: ‹sim- fiil gurubu

11. Üç befl sene evvel bu da¤›n bir gülü vard›,
Yaz günleri dinlendi¤imiz yer bu p›nard›.
Birlikte düflerdik bu uzun yollara erken,
Kaç kerre flafak söktü bu da¤larda gezerken.
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu fliirde dört cümle vard›r.
Birinci cümle: Üç befl sene evvel bu da¤›n bir gülü vard›.
Cümlenin ögeleri:
vard›
:Yüklem
bu da¤›n bir gülü
: Özne
üç befl sene evvel
: Zarf tümleci
Kelime gruplar› :
üç befl sene evvel
isim
edat
üç befl sene
s›fat isim

: Edat grubu
: S›fat tamlamas›
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üç befl
:
bu da¤›n / bir gülü :
tamlayan tamlanan
bu / da¤
:
s›fat isim
bir / gül
:
s›fat isim

Tekrar grubu ( efl anlaml› tekrar)
Belirtili isim tamlamas›
S›fat tamlamas›
S›fat tamlamas›

‹kinci cümle: Yaz günleri dinlendi¤imiz yer bu p›nard›.
Cümlenin ögeleri:
bu p›nard›
: Yüklem
dinlendi¤imiz yer
: Özne
yaz günleri
: Zarf tümleci
Kelime gruplar› :
Yaz / günleri
: Belirtisiz isim tamlamas›
tamlayan tamlanan
dinlendi¤imiz / yer : S›fat tamlamas›
s›fat
isim
dinlendi¤imiz
: Tamlayan› düflmüfl iyelik gurubunun ([bizim] dinlendi¤i
miz)
bu / p›nar
: S›fat tamlamas›
s›fat isim
Üçüncü cümle: Birlikte düflerdik bu uzun yollara erken.
Cümlenin ögeleri:
düflerdik
biz
bu uzun yollara
birlikte
erken
Kelime gruplar› :
bu / uzun yollar
s›fat
isim
uzun / yollar
s›fat
isim

:
:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Yer tamlay›c›s›
Zarf tümleci (durum bildirmektedir)
Zarf tümleci ( zaman bildirmektedir)

: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›

Dördüncü cümle: Kaç kerre flafak söktü bu da¤larda gezerken.
Cümlenin ögeleri:
söktü
flafak
kaç kerre
bu da¤larda gezerken

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci

7. Ünite - Cümle Çözümlemesi Örnekleri

Kelime gruplar› :
kaç / kerre
bu da¤larda gezerken
yer tam.
zarf-fiil
bu / da¤lar
s›fat isim

: S›fat tamlamas›
: Zarf-fiil grubu
: S›fat tamlamas›

12. Dilsiz karanl›klarda beliren uykusuzluk
‹çimden d›flar›ya akseden bir yang›nd›r
Bana yaln›zl›¤›m› sezdiren uykusuzluk
Koynumda bofllu¤unu duydu¤um bir kad›nd›r
(Cahit S›tk› Taranc›)

Bu dörtlükte iki cümle bulunmaktad›r; bunlar›n ikisi de isim cümlesidir.
Birinci cümle:
Dilsiz karanl›klarda beliren uykusuzluk
‹çimden d›flar›ya akseden bir yang›nd›r
Cümlenin ögeleri:
‹çimden d›flar›ya akseden bir yang›nd›r
Dilsiz karanl›klarda beliren uykusuzluk
Kelime gruplar›:
Dilsiz karanl›klarda beliren / uykusuzluk
s›fat
isim
dilsiz karanl›klarda beliren
yer tamlay›c›s›
s›fat-fiil
dilsiz / karanl›klar
s›fat
isim
içimden d›flar›ya akseden bir yang›nd›r
s›fat
isim
içimden d›flar›ya akseden
yer tam.
s›fat-fiil
bir / yang›n
s›fat isim

:Yüklem
: Özne

:S›fat tamlamas›
: S›fat-fiil grubu
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: S›fat-fiil grubu
: S›fat tamlamas›

‹kinci cümle:
Bana yaln›zl›¤›m› sezdiren uykusuzluk
Koynumda bofllu¤unu duydu¤um bir kad›nd›r
Cümlenin Ögeleri:
Koynumda bofllu¤unu duydu¤um bir kad›nd›r: Yüklem
Bana yaln›zl›¤›m› sezdiren uykusuzluk
: Özne
Kelime Gruplar›:
bana yaln›zl›¤›m› sezdiren / uykusuzluk
s›fat
isim
bana yaln›zl›¤›m› sezdiren
yer tam. belirtili nesne s›fat-fiil

: S›fat tamlamas›
: S›fat-fiil grubu
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koynumda bofllu¤unu duydu¤um / bir kad›nd›r
s›fat
isim
koynumda bofllu¤unu duydu¤um
yer tam. belirtili nesne s›fat-fiil
bir / kad›n
s›fat isim

: S›fat tamlamas›
: S›fat-fiil grubu
: S›fat tamlamas›

13. Yaflasan da iki üç yüz sene hatta bin y›l
Bil ki virane saray bir gün elinden gidecek
Bir sokak saili ya padiflah olsan gerdun
Ayn› narh› her iki surete taktir edecek
( Hüseyin Rifat)

Bu fliirde iki tane cümle vard›r; bunlar›n ikisi de flartl› birleflik cümledir.
Birinci cümle:
Yaflasan da iki üç yüz sene hatta bin y›l
Bil ki virane saray bir gün elinden gidecek
Birleflik cümlelerde bir temel bir veya birden fazla yan cümle bulunur. Bu flartl› birleflik cümlede “Yaflasan da iki üç yüz sene hatta bin y›l” dizesi yan cümledir.
Temel cümleye zarf tümleci ilgisiyle ba¤l›d›r. “Bil ki virane saray bir gün elinden
gidecek” dizesi de da temel cümledir. Temel cümle de ki’li yap›l› bir cümledir.
fiimdi yan ve temel cümleleri ayr› ayr› ele al›p çözümleyelim:
Yan cümlenin ögeleri:
Yaflasan da iki üç yüz sene hatta bin y›l
yaflasan
: Yüklem
(Sen)
: Gizli özne
iki üç yüz sene hatta bin y›l : Zarf tümleci
Temel cümlenin ögeleri:
Bil ki virane saray bir gün elinden gidecek
Bu da ki’li birleflik yap›da bir cümle oldu¤undan bir temel ve bir yan cümlesi
vard›r:
Temel cümle: Bil ki
bil : Yüklem
ki
: Cümle d›fl› öge ( ba¤laç)
sen : Gizli özne
Yan cümle: Virane saray bir gün elinden gidecek
gidecek
: Yüklem
virane saray
: Özne
bir gün
: Zarf tümleci
elinden
: Yer tamlay›c›s›
Yan cümle temel cümleye nesne olarak kat›lmaktad›r: Virane saray›n bir gün
elinden gidece¤ini bil.
fiartl› birleflik cümleyi bütün olarak ele ald›¤›m›zda cümleyi flu flekilde nesir
cümlesi hâline çevirebiliriz: ‹ki üç yüz sene hatta bin y›l yaflasan da virane saray›n bir gün elinden gidece¤ini bil.

7. Ünite - Cümle Çözümlemesi Örnekleri

Kelime gruplar›:
iki üç yüz sene hatta bin y›l : Ba¤lama grubu
isim
ba¤laç isim
iki üç yüz / sene
: S›fat Tamlamas›
s›fat
isim
iki üç / yüz
s›fat
isim
iki üç
bin / y›l
s›fat isim
virane / saray
s›fat
isim
bir / gün
s›fat isim

: Say› grubu (s›fat tamlamas› yap›s›nda)
: Tekrar grubu
: S›fat Tamlamas›
: S›fat Tamlamas›
: S›fat Tamlamas›

‹kinci cümle:
Bir sokak saili ya padiflah olsan gerdun
Ayn› narh› her iki surete taktir edecek
Bu flartl› birleflik cümlede ise “Bir sokak saili ya padiflah olsan” k›sm› yan cümle; “Gerdun ayn› narh› her iki surete taktir edecek” k›sm› da temel cümledir. Yard›mc› cümle temel cümleye zarf ilgisiyle ba¤l›d›r.
Yard›mc› cümlenin ögeleri:
bir sokak saili ya padiflah olsan
sen

: Yüklem
: Gizli özne

Temel cümlenin ögeleri:
Gerdun ayn› narh› her iki surete taktir edecek
taktir edecek
: Yüklem
gerdun
: Özne
ayn› narh›
: Belirtili nesne
her iki surete
: Yer tamlay›c›s›
Kelime Gruplar›:
bir sokak saili ya padiflah/ olisim
yar. fiil
bir / sokak saili ya padiflah
s›fat
isim
sokak saili ya padiflah
isim
ba¤laç isim
sokak / saili
tamlayan tamlanan
ayn› / narh
s›fat isim
her iki / suret
s›fat
isim
taktir / etisim
yar. Fiil

: Birleflik fiil
: S›fat tamlamas›
: Ba¤lama grubu
: Belirtisiz isim tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: Birleflik fiil
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Daha önce ögelerini
buldu¤unuz afla¤›daki fliirin kelime gruplar›n› inceleyin.
SIRA S‹ZDE
/Kesmem ümidimi Rahmân u Rahîmden asla
Ü fi Ü N E L ‹ M
Cürm üDisyan
ü günah›m ne kadar olsa azim/
/Mest-i lâ-ya’k›l olup terk-i hayat etsem e¤er
O R U
ÇürümüflS cismime
rahmet eder elbette Rahîm/
(Hüseyin Rif’at)

D‹KKAT

SIRA S‹ZDE

AMAÇLARIMIZ

K ‹ T A P

TELEV‹ZYON

‹NTERNET

14. Büyük Itrî’ye eskiler derler :
D‹KKAT
Bizim öz mus›kîmizin pîri.
O kadar halk› sevk edip yer yer
SIRA S‹ZDE
O flafak
vaktinin cihangîri,
Nice bayramlar›n sabah erken
Gö¤ü
top sesleriyle gürlerken
AMAÇLARIMIZ
Söylemifl saltanatl› tekbiri...

N N

(Yahya Kemal Beyatl›)

Bu fliirde
vard›r. Birinci cümle iç içe birleflik cümle yap›s›nda olup
K ‹ikiT cümle
A P
yüklemi derler fiili, ikinci cümle ise basit yap›l› bir cümle olup yüklemi söylemifl fiilidir.
TELEV‹ZYON

Birinci cümle:
/Büyük Itrî’ye eskiler derler :
Bizim öz mus›kîmizin pîri./
‹NTERNET

Cümlenin ögeleri:
derler
eskiler
Büyük Itrî’ye
bizim öz mus›kîmizin pîri
bizim öz mus›kîmizin pîri
o
Kelime gruplar›:
Büyük Itrî
s›fat
isim
bizim öz mus›kîmizin pîri
tamlayan
tamlanan
bizim öz mus›kîmiz
tamlayan tamlanan
öz / mus›kî
s›fat isim
‹kinci cümle:
O kadar halk› sevk edip yer yer
O flafak vaktinin cihangîri,
Nice bayramlar›n sabah erken
Gö¤ü top sesleriyle gürlerken
Söylemifl saltanatl› tekbiri...

:
:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Yer tamlay›c›s›
Belirtisiz nesne (iç cümle)
Yüklem (-dir fiil k›sm› düflmüfl)
Gizli özne

: S›fat tamlamas›d›r.
: Belirtili isim tamlamas›
: ‹yelik grubu.
: S›fat tamlamas›

7. Ünite - Cümle Çözümlemesi Örnekleri

Cümlenin ögeleri:
söylemifl
o flafak vaktinin cihangiri
o kadar halk› sevk edip yer yer
nice bayramlar›n sabah erken, gö¤ü top sesleriyle gürlerken
saltanatl› tekbîri

: Yüklem
: Özne
: Zarf tümleci
: Zarf tümleci
: Belirtili nesne

Kelime gruplar›:
o kadar halk› sevk edip yer yer
: Zarf-fiil grubu
belirtili nesne zarf-fiil zarf-tümleci
sevk edip
: Birleflik fiil (isim + yard›mc› fiil kal› b›n
da)
o kadar halk
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
0 / kadar
: Edat grubu
‹sim edat
yer yer
: Tekrar grubu (aynen tekrar)
o / flafak vaktinin cihangîri
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
flafak vaktinin / cihangiri
: Belirtili isim tamlamas›
tamlayan
tamlanan
flafak / vakti
: Belirtisiz isim tamlamas›
tamlayan tamlanan
nice bayramlar›n gö¤ü sabah erken top sesleriyle gürlerken : Zarf-fiil grubu
özne
zarf tümleci
zarf tümleci zarf-fiil
nice bayramlar›n / gö¤ü
: Belirtili isim tamlamas›
tamlayan
tamlanan
nice / bayramlar
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
sabah erken
: ‹snad grubu
top sesleri yle < ile
: Edat grubu
isim
edat
top / sesleri
: Belirtisiz isim tamlamas›
tamlayan tamlanan
saltanatl› / tekbir
: S›fat tamlamas›
s›fat
isim
15. Seyre ç›k sevdi¤im akflamlar› kurbanlar›n›
Yar›yor kalbini herkes sana göstermek için
Ah, o tafl kalbine bir gün heyecan vermek için
Yedi köy halk› sebil etti bu y›l kanlar›n›
(Faruk Nafiz Çaml›bel)

Bu dörtlükte üç cümle bulunmaktad›r; bu cümlelerin üçü de basit cümledir.
Birinci cümle: Seyre ç›k sevdi¤im akflamlar› kurbanlar›n›.
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Cümlenin ögeleri:
ç›k
sen
kurbanlar›n› seyre
sevdi¤im
akflamlar›
Kelime gruplar›:
kurbanlar›n› seyir
isim
isim
sevdi¤im

: Yüklem
: Gizli özne
: Zarf tümleci
: Cümle d›fl› öge (seslenme)
: Zarf tümleci

: Belirtme grubu
: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([benim] sevdi¤im)

‹kinci cümle: Yar›yor kalbini herkes sana göstermek için.
Cümlenin ögeleri:
yar›yor
herkes
kalbini
sana göstermek için

:
:
:
:

Yüklem
Özne
Belirtili nesne
Zarf tümleci

Kelime gruplar›:
sana göstermek için : Edat grubu
isim
edat
sana göstermek
: ‹sim-fiil grubu
yer tam. isim-fiil
Üçüncü cümle:
Ah, o tafl kalbine bir gün heyecan vermek için
Yedi köy halk› sebil etti bu y›l kanlar›n›
Cümlenin ögeleri:
sebil etti
yedi köy halk›
kanlar›n›
bu y›l
o tafl kalbine bir gün heyecan vermek için
ah
Kelime gruplar›:
sebil etyedi köy halk›
s›fat
isim
köy/ halk›
tamlayan tamlanan
bu/ y›l
s›fat isim
o tafl kalbine bir gün heyecan vermek için
isim
edat

:
:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Belirtili nesne
Zarf tümleci
Zarf tümleci
Cümle d›fl› öge (ünlem)

: Birleflik fiil (isim+ yard›mc› fiil)
: S›fat tamlamas›
: Belirtisiz isim tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: Edat grubu

7. Ünite - Cümle Çözümlemesi Örnekleri

o tafl kalbine bir gün heyecan vermek
yer tamlay›c›s› zarf tüm.
‹sim-fiil
heyecan vermek
bir/ gün
s›fat isim
o/ tafl kalp
s›fat isim
tafl / kalp
s›fat isim

: ‹sim-fiil grubu
: Birleflik fiil (isim + yard›mc› fiil)
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›

16. Yaflaran gözlerime bak,
Ben yalan söylemek bilmem.
Her fleyim güneflte ç›plak
Nedamet bende cehennem.
(Cahit S›tk› Taranc›)

Bu fliirde dört basit cümle bulunmaktad›r. ‹lk iki dize fiil cümlesi; son iki dize
ise isim cümlesidir.
Birinci cümle: Yaflaran gözlerime bak.
Cümlenin ögeleri:
bak
: Yüklem
sen
: Gizli özne
yaflaran gözlerime : Yer tamlay›c›s›
Kelime gruplar›:
yaflaran gözlerim
rim)
yaflaran / gözler
s›fat
isim

: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([benim] yaflaran gözle: S›fat tamlamas›

‹kinci cümle: Ben yalan söylemek bilmem.
Cümlenin ögeleri:
bilmem
: Yüklem
ben
: Özne
yalan söylemek
: Belirtisiz nesne
Kelime gruplar›:
yalan söylemek
zarf
isim-fiil

: ‹sim-fiil grubu

Üçüncü cümle: Her fleyim güneflte ç›plak.
Cümlenin ögeleri:
ç›plak
: Yüklem (Asl› ç›plakt›r fleklinde, -t›r fiil k›sm› düflmüfltür.)
her fleyim
: Özne
güneflte
: Yer tamlay›c›s›
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Kelime gruplar›:
her fleyim
her / fley
s›fat isim

: Tamlayan› düflmüfl iyelik grubu ([benim] her fleyim)
: S›fat tamlamas›

Üçüncü cümle: Nedamet bende cehennem.
Cümlenin ögeleri:
cehennem
: Yüklem ( Asl› cehennemdir fleklinde, -dir fiil k›sm› düfl
müfltür.)
nedamet
: Özne
bende
: Yer tamlay›c›s›
17. Hepsi, s›rt›nda abâ, günlerce
Gittiler içleri hicranla dolu;
Her günün ufkunu sard›kça gece
Dediler: “Belki son akflamd›r bu.”
Bu fliirde iki cümle bulunmaktad›r. Birinci cümle basit bir fiil cümlesi olup yüklemi gittiler fiilidir. ‹kinci cümle ise iç içe birleflik cümle olup yüklemi dediler fiilidir.
Birinci cümle :
Hepsi, s›rt›nda abâ, günlerce
Gittiler içleri hicranla dolu;
Cümlenin geleri:
gittiler
hepsi
s›rt›nda abâ
günlerce
içleri hicranla dolu

:
:
:
:
:

Yüklem
Özne
Zarf tümleci
Zarf tümleci
Zarf tümleci

Kelime gruplar›:
s›rt›nda / abâ
: Bulunma grubu
isim
isim
içleri/ hicranla dolu : ‹snat grubu
isim s›fat
hicranla /dolu
: Vas›ta grubu
isim
s›fat
‹kinci cümle:
Her günün ufkunu sard›kça gece
Dediler: “Belki son akflamd›r bu.”
Cümlenin ögeleri:
dediler
onlar
her günün ufkunu sard›kça gece
belki son akflamd›r bu

:
:
:
:

Yüklem
Gizli özne
Zarf tümleci
Belirtisiz nesne (iç cümle)
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son akflamd›r
bu
belki
Kelime gruplar›:
Gece her günün ufkunu sard›kça
özne nesne
zarf-fiil
her günün/ ufku
tamlayan tamlanan
her / gün
s›fat isim
son / akflam
s›fat isim

: Yüklem
: Özne
: Cümle d›fl› öge

: Zarf-fiil grubu
: Belirtili isim tamlamas›
: S›fat tamlamas›
: S›fat tamlamas›
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Özet

N
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Örnek cümleleri çözümlemek

• Yüklem cümlenin temel ögesi oldu¤undan, cümle çözümlemesine önce yüklem bulunarak bafllan›r. Bir söz dizisinde özne, nesne, zarf tümleci ve
yer tamlay›c›s› birden çok olabildi¤i hâlde yüklem tektir. Söz dizisinde ne kadar yüklem varsa,
o kadar cümle var demektir. Yani bir metindeki
cümle say›s›, o metindeki yüklem say›s› kadard›r. Ancak bunlar›n basit cümle mi, birleflik cümle mi olduklar› metin ba¤lam›na göre belirlenir.
Yüklem bildirme veya tasarlama kipinde çekimli
bir fiil olabilece¤i gibi, ek fiille çekime girmifl bir
isim veya isim hükmünde bir kelime grubu da
olabilir. Yani yarg› yüklem üzerinde toplanm›flt›r. ‹ster fiil cümlesi olsun ister isim cümlesi olsun kurall› bir cümlede yüklem, cümlenin sonunda bulunur. Ama nerede olursa olsun yarg›y›
üzerinde tafl›d›¤›ndan bulunmas›nda bir güçlük
çekilmez. Baz› cümlelerde yüklem, bir anlat›m
biçimi olarak söylenmeyebilir. Böyle cümlelerde
yarg› ifadesi, söz veya metin bütünlü¤ü içinde,
dinleyen veya okuyan taraf›ndan tamamlan›r. Eksiltili cümle diye nitelendirilen bu tür cümleler,
ço¤u kez bitmifl bir cümleden sonra bu cümledeki bir ögeyi aç›klamak, tamamlamak için kullan›l›r. Eksiltili cümleler, atasözü ve deyimlerde, günlük konuflmalarda, sorulu-cevapl› anlat›mlarda,
özellikle de fliir dilinde ve duygusal ifadelerde
estetik bir söyleyifl olarak s›kça kullan›labilir.
• Yüklemden sonra cümlenin ikinci temel ögesi
öznedir. Bunun için yüklemden sonra cümlenin
öznesi bulunur. Fiile öteki ögelerden daha yak›n
olan özne, ayn› zamanda cümlenin fiilden ayr›lmayan bir unsurudur. Bu bak›mdan bazen ayr›
bir kelime hâlinde olmay›p fiilin içinde flah›s eki
hâlinde ifade olunur. Özne, yüklemin bildirdi¤i
anlam› tamamlayan, cümlede bildirilen hükmün
meydana gelmesini sa¤layan ögedir. Özne, yaln›z etken çat›l› fiillerin yüklem oldu¤u cümleler
ile isim cümlelerinde bulunur. Etken çat›l› fiiller,
edilgen çat›n›n d›fl›nda kalan fiillerdir. Bu fiillerin
gerçek özneleri vard›r. Özne, bir kifli veya nesne
olabilece¤i gibi soyut bir kavram da olabilir. Edilgen çat›l› fiillerin öznesi edilgen bir öznedir, gerçek özne de¤ildir. Yüklemi meçhul fiil olan cüm-

lelerde özne bulunmaz. Meçhul fiiller, geçiflsiz fiillerin edilgen çat›ya sokulmas›yla oluflan fiillerdir. Geçiflsiz fiil kök ve gövdelerine -n- ve -ledilgenlik eki getirilirse, öznesi belli olmayan fiiller türetilir. Meçhul fiiller, özne istemeyen, eylemim gösterdi¤i hareketi kimin yapt›¤› belli olmayan fiillerdir: dur-u-l-, gül-ü-n-, kalk-›-l- gibi.
Bu fiillerin yaln›z üçüncü flah›slar› kullan›l›r.
Cümle içinde özneyi bulmak için yükleme kim?,
kimler? ve ne?, neler? sorular›ndan biri sorulur.
Bu sorulara cevap olan kelime veya kelime grubu öznedir. Kim?, kimler? Sorular› insanlar için;
ne?, neler? sorular› ise insandan baflka varl›k ve
nesneler için sorulur.
• Cümlede özneden sonraki önemli öge nesnedir.
Yüklemi geçiflli fiil olan cümlelerde nesnenin de
yer almas› flartt›r. Çünkü geçiflli fiilin gösterdi¤i
hareket, nesne olmadan gerçekleflmez. Nesne
cümlede yüklemin do¤rudan etki etti¤i ögedir.
Yani nesne, yüklemin gösterdi¤i hareketten do¤rudan etkilenen varl›k veya kavramd›r. Geçiflsiz
fiillerle kurulan cümlelerde, etkilenme özne üzerine kayd›¤› için, nesne bulunmaz. ‹sim cümlelerinde de yaln›zca nitelik, olufl ve durum bildirildi¤i, herhangi bir etki söz konusu olmad›¤› için
nesne yer almaz. Nesne daima yükleme hâlinde
bulunan bir isim veya isim ifllevli bir kelime grubudur. Türkçe cümlelerde iki türlü nesne bulunur. E¤er nesne ekli yükleme hâlindeyse buna
belirtili nesne, eksiz yükleme hâlindeyse buna
da belirtisiz nesne denir. Belirtili nesne, -› (-i, -u,
-ü) yükleme hâli ekini al›r ve belirli bir varl›¤›
ifade eder. Belirtili nesnenin söz diziminde belli
bir yeri yoktur; cümlenin herhangi bir yerinde
bulunabilir. Özellikle vurgulanmak istendi¤inde
yükleme yaklaflt›r›l›r. Belirtisiz nesne ise her zaman yüklemin önünde yer al›r. Yüklemle belirtisiz nesne aras›na da, de, dahi, bile gibi kuvvetlendirme edatlar› ve soru eki d›fl›nda baflka öge
girmez. Cümle çözümlemelerinde nesne ögesini
bulmak için yükleme ne?, neyi?, neleri? ve kimi?,
kimleri? sorular› yöneltilir. Bunlara cevap olan
öge nesnedir. Ancak ne sorusunun cevab› olan
nesne, belirtisiz nesnedir.
• Cümlede yüklem, özne ve nesneden sora öteki
ögeler bulunur. Bunlar da yer tamlay›c›s› ve zarf-
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t›r. Yer tamlay›c›s›, cümlede yüklemin bildirdi¤i
hareket, ifl veya oluflun yerini ve yönünü bildiren ögedir. Hareketin, olufl ve k›l›fl›n nereye, neye, kime yöneldi¤ini; nerede, nede, kimde geçti¤ini ve nereden, neden, kimden ayr›ld›¤›n› gösteren cümle ögesidir. Bu bak›mdan yer tamlay›c›s› mutlaka ismin yaklaflma (-a), bulunma (-da)
ve uzaklaflma /ayr›lma (-dan) hâl eklerinden birini alarak yükleme ba¤lan›r. Yer tamlay›c›s› yüklemle dolayl› olarak ilgili oldu¤u için dolayl› tümleç olarak da adland›r›l›r. Cümle çözümlemelerinde yer tamlay›c›lar›n› bulmak için yükleme
“nereye?, nerede?, nereden?; kime?, kimde?, kimden?, neye?, nede?, neden?” gibi sorular yöneltilir. Bu sorulara cevap olan dil birlikleri yer tamlay›c›s›d›r. Zarf tümleci, cümlede yüklemin anlam›n› zaman, yer, yön, durum, miktar, tarz, sebep, ölçü, araç, soru, flart vb. yönlerden tamamlayan ögedir. Cümle çözümlemelerinde yükleme
niçin?, nas›l?, ne zaman?, ne kadar?, ne flekilde?,
ne ile?, kiminle?, hangi durumda?, hangi flartlarda? gibi sorular yöneltilerek zarf tümleci ögesinin bulunmas› sa¤lan›r.

N
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Cümleler içinde bulunan kelime gruplar›n›n ifllevlerini kavramak
Kelime grubu, bünyesinde birden fazla kelime
bulunduran, yap› ve anlam bak›m›ndan bir bütünlük gösteren, cümlede bir bütün olarak kullan›lan ve herhangi bir yarg› bildirmeyen dil birlikleridir. Bu birlikler; bir tek nesneyi, bir tek kavram› veya tek bir hareketi karfl›lamak üzere yan
yana gelebilir ve tek bir kelime gibi ifllev görür.
1. ünitede ayr›nt›l› olarak gördü¤ünüz gibi kelime gruplar›nda, grubu oluflturan kelimeler belli
bir düzen ve kurallar çerçevesinde arka arkaya
gelir. Kelimelerin diziliflindeki s›ray› belirleyen
temel kural, genellikle, yard›mc› ögelerin önce,
temel ögelerin sonra gelmesidir.
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Kendimizi S›nayal›m
1, 2, 3, 4 ve 5. sorular afla¤›daki cümleye göre cevapland›r›lacakt›r.
1. “Hayat karfl›s›nda, hayat›n baz› anlar›nda derin ve
tarif edilmez bir heyecan duyan, zaman içinde uzaklafl›r gibi olan flair, bu rastgele do¤an heyecan› her zaman
duymak ve duyurmak imkânlar›n› arar.”
Yukar›daki cümle afla¤›dakilerden hangisinde ögelerine do¤ru olarak ayr›lm›flt›r?
a. Hayat karfl›s›nda, hayat›n baz› anlar›nda derin
ve tarif edilmez bir heyecan duyan, zaman içinde uzaklafl›r gibi olan flair,/ bu rastgele do¤an
heyecan› her zaman duymak ve duyurmak imkânlar›n›/ arar.
b. Hayat karfl›s›nda,/ hayat›n baz› anlar›nda derin
ve tarif edilmez bir heyecan duyan, zaman içinde uzaklafl›r gibi olan flair,/ bu rastgele do¤an
heyecan› her zaman duymak ve duyurmak imkânlar›n›/ arar.
c. Hayat/ karfl›s›nda, /hayat›n baz› anlar›nda derin
ve tarif edilmez bir heyecan duyan, zaman içinde uzaklafl›r gibi olan flair,/ bu rastgele do¤an
heyecan› her zaman duymak ve duyurmak imkânlar›n›/ arar.
d. Hayat karfl›s›nda, hayat›n baz› anlar›nda/ derin
ve tarif edilmez bir heyecan duyan, zaman içinde uzaklafl›r gibi olan flair,/ bu rastgele do¤an
heyecan› her zaman duymak ve duyurmak /imkânlar›n› arar.
e. Hayat karfl›s›nda, hayat›n baz› anlar›nda derin
ve tarif edilmez bir heyecan duyan,/ zaman içinde uzaklafl›r gibi olan/ flair,/ bu rastgele do¤an
heyecan› her zaman duymak ve duyurmak imkânlar›n›/ arar.
2. Yukar›daki cümlenin yüklemi afla¤›dakilerden hangisidir?
a. bu rastgele do¤an heyecan› her zaman duymak
ve duyurmak imkânlar›n› arar
b. heyecan› her zaman duymak ve duyurmak imkânlar›n› arar
c. her zaman duymak ve duyurmak imkânlar›n›
arar
d. duyurmak imkânlar›n› arar
e. arar

3. Yukar›daki cümlenin öznesi afla¤›dakilerden hangi
sidir?
a. Hayat
b. Hayat karfl›s›nda, hayat›n baz› anlar›nda derin
ve tarif edilmez bir heyecan duyan
c. Hayat karfl›s›nda, hayat›n baz› anlar›nda derin
ve tarif edilmez bir heyecan duyan, zaman içinde uzaklafl›r gibi olan flair
d. bu rastgele do¤an heyecan› her zaman duymak
ve duyurmak imkânlar›
e. duymak ve duyurmak imkânlar›
4. Yukar›daki cümlede yer alan “hayat karfl›s›nda” kelime grubunun yap›s› afla¤›dakilerden hangisidir?
a. S›fat tamlamas›
b. Belirtisiz isim tamlamas›
c. Belirtili isim tamlamas›
d. Ba¤lama grubu
e. Birleflik fiil
5. Yukar›daki cümlede yer alan “derin ve tarif edilmez
bir heyecan” kelime grubunun yap›s› afla¤›dakilerden
hangisidir?
a. S›fat tamlamas›
b. Belirtisiz isim tamlamas›
c. Belirtili isim tamlamas›
d. Ba¤lama grubu
e. Birleflik fiil
6. “Hademelerden biri odaya lamba getirirken, Mebrure
bahçeye f›rlad›, birbirini çelmeleyen ad›mlarla, istedi¤i
hâlde koflmaya muvaffak olamayarak soka¤a yürüdü.”
Yukar›daki cümlede yer alan ikinci cümlenin yüklemi,
afla¤›dakilerden hangisidir?
a. getirirken
b. f›rlad›
c. koflmaya muvaffak olamayarak
d. yürüdü
e. soka¤a yürüdü
7. Yukar›daki cümlede yer alan “koflmaya muvaffak”
kelime grubunun yap›s›, afla¤›dakilerden hangisidir?
a. Birleflik fiil
b. Yaklaflma grubu
c. S›fat tamlamas›
d. S›fat-fiil grubu
e. Edat grubu
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Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
8. “Uzak çok uza¤›z flimdi ›fl›ktan
Çocuk sesinden, gül ve sarmafl›ktan
Dönmeyen gemiler olduk aç›ktan
Ad›m›z› soran arayan var m›?”
Yukar›daki dörtlükte kaç cümle vard›r?
a. 1
b. 2
c, 3
d. 4
e. 5

1. a
2. e
3. c
4. b
5. a
6. d

9. Yukar›daki dörtlükte yer alan “çocuk sesinden” kelime grubu birinci cümlenin hangi ögesidir?
a. Yer tamlay›c›s›
b. Öznesi
c. Gizli öznesi
d. Zarf tümleci
e. Yüklemi

7. b
8. c
9. a
10. d

10. “Son goncalar döküldü sak›n gelme bahçene
Kalbinde mevsimin gam› yer tutmas›n derim
Yapraklar›n süründü¤ü atlas feracene
Nisan gelince ruhumu ben yaymak isterim”
Yukar›daki dörtlükteki cümlelerin yüklemleri afla¤›dakilerin hangisinde s›ras›yla ve do¤ru olarak verilmifltir?
a. döküldü - sak›n - derim - isterim
b. döküldü - gelme - derim - yaymak isterim
c. döküldü - gelme - süründü¤ü - gelince
d. döküldü - gelme - derim - isterim
e. gelme - tutmas›n - derim - isterim

Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.
Yan›t›n›z farkl›ysa “ Cümle Çözümlemesi” bölümünü tekrar inceleyin.

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
S›ra Sizde 1
/Kesmem ümidimi Rahmân u Rahîmden asla
Cürm ü isyan ü günah›m ne kadar olsa azim/
/Mest-i lâ-ya’k›l olup terk-i hayat etsem e¤er
Çürümüfl cismime rahmet eder elbette Rahîm/
Bu fliirde iki flartl› birleflik cümle bulunmaktad›r. Birinci cümlenin yüklemi kesmem fiili; ikinci cümlenin yüklemi ise rahmet eder birleflik fiilidir.
• Cürm ü isyan ü günah›m ne kadar olsa azim cümlesi birinci cümlenin yan cümlesidir. Azim olsa cümlenin yüklemidir. Cürm ü isyan ü günah›m yan
cümlenin öznesi, ne kadar grubu da zarf tümlecidir. Yan cümle temel cümleye zarf tümleci ilgisiyle
ba¤l›d›r.
Kesmem ümidimi Rahmân u Rahîmden asla cümlesi flartl› birleflik cümlenin temel cümlesidir. Kesmem yüklem, ben gizli özne, ümidimi belirtili nesne, Rahmân u Rahîmden yer tamlay›c›s›, asla zarf
tümlecidir.
• ‹kinci cümle de bir flartl› birleflik cümledir: Mest-i lâya’k›l olup terk-i hayat etsem e¤er yan cümle; Çürümüfl cismime rahmet eder elbette Rahîm ise temel
cümledir.
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Yararlan›lan ve Önerilen Kaynaklar
Terk-i hayat etsem yan cümlenin yüklemi, ben gizli
öznesi, mest-i lâ-ya’k›l olup zarf tümlecidir; e¤er flart
edat› olup cümle d›fl› ögedir. Yan cümle temel cümleye zarf tümleci ilgisiyle kat›lmaktad›r.
Rahmet eder temel cümlenin yüklemi, Rahîm öznesi, çürümüfl cismime yer tamlay›c›s›, elbette zarf tümlecidir.
S›ra Sizde 2
• Cürm ü isyan ü günah›m tamlayan› gizli iyelik grubudur; [benim] tamlayan, Cürm ü isyan ü günah›m
ise tamlanan k›sm›d›r. Cürm ü isyan ü günah›m’daki -›-m iyelik ekini ç›kartt›¤›m›z zaman geriye kalan cürm ü isyan ü günah k›sm› ba¤lama grubudur.
Cürm, isyan, ve günah isimleri ü ba¤lac›yla birbirine ba¤lanm›flt›r. Ne kadar edat grubudur, kadar
edat, ne isim k›sm›d›r. Azim olsa’ daki -sa flart ekini
ç›kard›¤›m›z zaman, geriye kalan azim ol- birleflik
fiildir; azim birleflik fiilin isim k›sm›, ol- da yard›mc› fiil k›sm›d›r.
Ümidimi tamlayan› gizli iyelik grubudur; [benim]
tamlayan, ümidim tamlanand›r. Rahmân u Rahîmden grubundaki -den uzaklaflma hâli ekini çikar›rsak, geriye kalan Rahmân u Rahîmden k›sm› ba¤lama grubu olur. Rahmân ve Rahîm isimleri u ba¤lac›yla birbirirne ba¤lanm›flt›r.
• Terk-i hayat etsem’deki -se- flekil, -m flah›s eklerini
ç›kar›rsak geriye kalan terk-i hayat et- birleflik fiil
olur. Terk-i hayat birleflik fiilin isim k›sm›, et- de
yard›mc› fiil k›sm›d›r. Terk-i hayat (= hayat› terk etme, hayat› b›rakma) da ayr›ca Farsça bir isim tamlamas›d›r.
Mest-i lâ-ya’k›l olup birleflik fiil yap›s›nda zarf-fiil
grubudur; olup zarf-fiil k›sm›, mest-i lâ-ya’k›l da isim
k›sm›d›r. mest-i lâ-ya’k›l (=akl› bafl›ndan gitmifl, akl›
bafl›nda olmayan sarhofl) da Farsça s›fat tamlamas›d›r; mest (= sarhofl) isim k›sm›, lâ-ya’k›l (= akl› bafl›nda olmayan, yapt›¤›n› bilmeyen) da s›fat k›sm›d›r.
Rahmet eder’deki -er zaman ekini ç›kard›¤›m›zda,
geriye kalan rahmet et- birleflik fiil olur. Rahmet
isim k›sm›, et- de yard›mc› fiil k›sm›d›r.
Çürümüfl cismime’deki -e yaklaflma hâli ekini ç›kar›nca geriye kalan k›s›m, tamlayan› düflmüfl bir iyelik grubu olur: ([benim] çürümüfl cismim).
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