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vi Önsöz 

Önsöz
Sevgili Arkadaşlar, 
Her dilde nesnelerin ve hareketlerin çeşitli niteliklerini, özelliklerini ve değişik yön-

lerini daha geniş olarak ifade etmek için kelimelerden daha geniş dil birliklerine ihtiyaç 
duyulur. Çünkü bazı varlıkları karşılamak için tek bir kelime yeterli olmaz. Sözü geliş-
tirmek üzere kelimeler gruplandırılır. Böylece kavramlar arasında derece derece ilişkiler 
kurularak daha geniş anlatımlara doğru gidilir. 

Her anlatım temelde bir cümleler zinciridir. Kısaca, anlatımın temel kalıbı cümledir. 
Bu bakımdan anlatımda cümle büyük önem taşımaktadır. Dilde her kelimenin, her keli-
me grubunun kendine özgü bir anlamı olmakla birlikte, bu kelimeler veya kelime grup-
ları tek başlarına tam bir dilek, duygu ve düşünce bildirmezler. Kelime grupları yalnızca 
kavramları, nesneleri veya hareketleri daha yakından belirtmeye yararlar; bir yargı ifade 
etmezler. Duygularımızı, düşüncelerimizi anlatmak istediğimiz zaman kelimeleri bir dü-
zen içerisinde; anlam, anlatım ve yargı birliği oluşturacak biçimde birleştiririz. Böylece 
kelimeler, ancak söz içinde ilişkileri belirlenmiş olarak kullanıldıkları zaman anlatım de-
ğerine kavuşmuş olur. 

Bu kitabımız sizlere, Türkçedeki cümlelerin yapısı konusunda bilgiler vermek üzere 
hazırlanmıştır. Bu çerçevede inceleyeceğimiz konular, cümlenin temel ögeleri, cümlenin 
tamamlayıcı ögeleri; yapılarına göre cümleler, yüklemin türüne göre cümleler ve anlam-
larına göre cümlelerdir. 

Bu bilgilerden yararlanın ki söylediğiniz her söz, soruya yer bırakmayacak biçimde 
tam olarak dinleyenlere aktarılsın.

 Bu kitabı sizlerle paylaşırken başarıyı da paylaşmayı diliyoruz. 

       Editörler
      Prof.Dr. Mustafa ÖZKAN
      Doç.Dr. Hülya PİLANCI
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Cüm le nin ge nel özel lik le ri ni açık la ya bi le cek,
Cüm le yi oluş tu ran öge le ri açık la ya bi le cek, 
Cüm le de yük le mi çö züm le ye bi le cek,
Cüm le de öz ne yi çö züm le ye bi le cek si niz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Ke	li	me	gru	bu
•	 Cüm	le
•	 Cüm	le	nin	öge	le	ri

•	 Yük	lem
•	 Öz	ne

İçerik Haritası
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CÜMLE

Cüm le nin ge nel özel lik le ri ni açık la mak

İn sa noğ lu; var ol du ğun dan be ri ya şa dı ğı or ta mın ve çev re nin et ki si ile duy gu lan-
mış, dü şün müş, ha yal kur muş; her za man ken di ni ve çev re si ni an lat ma ih ti ya cı 
duy muş tur. Bu ih ti ya cı nı da re sim, mü zik, hey kel vb. yol lar la kar şı la ma ya ça lış-
mış tır. İn san lar ba zen de baş la rın dan ge çen ma ce ra la rı, olay la rı, olay lar kar şı sın-
da ki duy gu ve dü şün ce le ri ni, his ve ha yal le ri ni, öz lem le ri ni söz ve ya zı ile an lat-
mış lar dır. 

Ya zar ken ve ko nu şur ken pek çok ke li me kul la nı rız. Dil de var olan bu isim ve 
fi il cin sin den ke li me ler, nes ne le ri ve ha re ket le ri ge nel ola rak tek tek kar şı lar: ağaç, 
taş, bu la şık, sev gi, mut lu, ev, çar şı, köp rü, ko nuş mak, gül mek, oku mak vb. Ba zen 
her var lık, ha re ket ve ya kav ra mı kar şı la mak için tek tek ke li me ye ter li ol maz. Ör-
ne ğin as ma köp rü, şe�a li ağa cı, an ne sev gi si, bü yük an ne, gaz mas ke si, bu la şık ma-
ki ne si, taş oca ğı, baş he kim, ya lın ayak, or ta hâl li, mut lu ol mak, bu la şık yı ka mak, taş 
at mak gi bi bir den faz la ke li me den oluş muş bir lik le rin her bi ri de bir nes ne yi, bir 
ha re ke ti ve ya bir kav ra mı kar şı la mak ta dır. 

İş te dil de nes ne le rin ve ha re ket le rin çe şit li ni te lik le ri ni, özel lik le ri ni ve de ği şik 
yön le ri ni da ha ge niş ola rak ifa de et mek için ke li me den da ha ge niş dil bir lik le ri ne 
ih ti yaç du yu lur. Ya ni ba zı var lık la rı kar şı la mak için tek ke li me ye ter li ol maz. Sö zü 
ge liş tir mek üze re ke li me ler grup lan dı rı lır. Böy le ce kav ram lar ara sın da de re ce de-
re ce iliş ki ler ku ra rak tek kav ram dan an la tı ma doğ ru gi di lir. 

Her an la tım te mel de bir cüm le ler zin ci ri dir. Ya ni an la tı mın te mel ka lı bı, cüm le-
dir. Bu ba kım dan an la tım da cüm le bü yük önem ta şı mak ta dır. Dil de her ke li me nin, 
her ke li me gru bu nun ken di ne öz gü bir an la mı ol mak la bir lik te bu ke li me ler ve ya 
ke li me grup la rı; tek baş la rı na tam bir di lek, duy gu ve dü şün ce bil dir mez ler. Ör ne-
ğin has ta ol mak, ala ba lık, de mir yo lu, az dem li, oda nın du va rı, içi ne ka pa nık, soh be ti 
tat lı, has ta ba kı cı vb. ke li me grup la rı yal nız ca kav ram la rı, nes ne le ri ve ya ha re ket le ri 
da ha ya kın dan be lirt me ye ya rar; bir yar gı ifa de et mez. Duy gu la rı mı zı, dü şün ce le-
ri mi zi an lat mak is te di ği miz za man ke li me le ri bir dü zen içe ri sin de; an lam, an la tım 
ve yar gı bir li ği oluş tu ra cak bi çim de bir leş ti ri riz. Böy le ce ke li me ler, an cak söz için de 
iliş ki le ri be lir len miş ola rak kul la nıl dık la rı za man an la tım de ğe ri ne ka vuş muş olur. 

Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: 
•	 Yüklem
•	 Özne
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Bir dil de ki ke li me le rin bir grup ve ya cüm le oluş tu ra cak bi çim de bir ara ya gel-
me le ri nin ku ral la rı nı, bu grup la rın cüm le için de ki gö rev le ri ni, ke li me le rin bir-
bir le riy le olan iliş ki le ri ni, sı ra la nış la rı nı ve cüm le ya pı la rı nı in ce le yen dil bil gi si 
bö lü mü ne “söz di zi mi” ve ya “cüm le bil gi si” (syntax) adı ve ri lir. Ya ni söz di zi mi, 
di li cüm le bil gi si açı sın dan ele alıp in ce ler. 

Cüm le, en dar an la mıy la bir yar gı gru bu dur. İçin de yar gı nın bu lun ma dı ğı söz 
di zi le ri cüm le oluş tur maz. Bir dü şün ce yi, bir duy gu yu, bir ha re ke ti, bir ola yı, bir 
is te ği tam bir hü küm hâ lin de ifa de eden ke li me ve ya ke li me di zi si ne cüm le de nir. 
Baş ka bir ifa dey le cüm le, sö zü din le yen de so ru ya yer bı rak ma ya cak bi çim de tam 
ola rak -ha ber ya da di lek yo luy la- bil di ren söz di zi si dir. 

Cüm le nin Özel lik le ri
1. Ke li me grup la rı tam bir yar gı bil dir mez, cüm le ise tam bir yar gı ifa de si ta şır. 
Türk çe de yar gı ifa de si ni ta şı yan dil bi ri mi çe kim li bir fi il dir. Bu ba kım dan bir 
cüm le nin var lı ğı için ge rek li ve ye ter li şart, çe kim li bir fi il dir. Çe kim li fi il yar gı yı; 
şek le, za ma na ve ki şi ye bağ lı ola rak kar şı la yan fi il dir. Çe kim li fi il tek ba şı na cüm le 
de ğe ri ta şır ve çe kim li fii lin so nun da ki şa hıs eki “ki şi”yi de be lirt ti ğin den çe kim li 
fi il ay nı za man da öz ne yi de be lirt miş olur: 

Gel dim.

Bu, bir cüm le dir; çün kü bir yar gı ta şı mak ta dır ve bir dü şün ce yi di le ge tir-
mek te dir. Bu ör nek te yük le mi nin so nun da ki -m ki şi ekin den cüm le nin öz ne si nin 
“ben” za mi ri ol du ğu nu çı kar mak ta yız.

Git me li sin.

Bir cüm le dir; bir yar gı ta şı yor ve bu yar gı, bir is te ği di le ge ti ri yor. Bu cüm le de 
de yük le min so nun da ki -sin ki şi ekin den öz ne nin “sen” za mi ri ol du ğu nu an lı yo ruz.

Şu hâl de çe kim li bir fi il den olu şan tek ke li me lik bir cüm le de iki te mel öge 
bu lun mak ta dır: Yük lem ve öz ne. Bu öge ler cüm le nin te mel öge le ri dir; cüm le nin 
oluş ma sı için bu iki öge ye ih ti yaç var dır. Bun lar ol ma dan cüm le ol maz. Yal nız 
meç hul (ge çiş siz-edil gen ça tı lı) fi il ler le ku rul muş cüm le ler de öz ne bu lun maz. Çe-
kim li fi il, cüm le nin yar gı bil di ren öge si olup cüm le nin ağır lı ğı nı üze rin de ta şır. 
Bun dan do la yı bu öge ye “yük lem” adı ve ri lir. 

Yü re ği me bir ağır hü zün çö kü yor du.
Arık ata kuy ru ğu yük tür.
    (Ata sö zü)

Bi rin ci cüm le de “çö kü yor du” çe kim li fi il dir ve cüm le nin yük le mi dir. İkin-
ci cüm le de ise “yük tür” ek fi il ile çe kim len miş isim olup cüm le nin yük le mi dir. 
Cüm le ler den bu öge le ri çı ka ra cak olur sak ge ri ye ka lan öge ler den bir şey an la şıl-
maz. De mek ki cüm le nin var lı ğı için en az bir çe kim li fii le ve ya ek fi il le çe kim len-
miş bir is me ih ti yaç var dır.

 2. Cüm le de yük lem ba zen baş ka öge ler le de des tek le nir. Sağ lam ya pı lı cüm-
le ler ku ra bil mek için cüm le nin öge le ri ni ta nı mak ve bun la rı yer li ye rin de kul lan-
mak ge re kir. Türk çe de tam ya pı lı bir cüm le de şu öge ler bu lu nur: Yük lem, öz ne, 
nes ne, zarf tüm le ci ve yer tam la yı cı sı (do lay lı tüm leç). Ta mam la yı cı öge ler olan 
nes ne, zarf tüm le ci ve yer tam la yı cı sı her cüm le de bu lun ma ya bi lir. Bun lar cüm le-
de açık la yı cı iş lev le gö rev ya par.

Cüm le: Duy gu, dü şün ce, 
ha	re	ket,	olay,	is	tek	bil	di	ren	söz	
ya	da	söz	di	zi	si	dir.
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3. Cüm le de ke li me ler, an la mın ge re ği ne gö re bel li bir dü zen için de sı ra la nır. 
Ku ral lı bir cüm le de öge le rin di zi li şin de öz ne baş ta, yük lem cüm le nin so nun da 
yer alır. Di ğer öge ler bu iki si ara sın da yer alır. Bu öge le rin bel li, de ğiş mez bir sı ra-
sı yok tur. Ba zı cüm le ler de öz ne, ba zı la rın da nes ne, ba zı la rın da da yer tam la yı cı sı 
öte ki öge ler den da ha çok önem ta şı ya bi lir. Öge ler, önem de re ce le ri ne gö re yük le-
me yak laş tı rı lır. Önem le vur gu lan mak is te nen öge, ge nel lik le yük lem den he men 
ön ce ge ti ri lir:

Kar de şim, An ka ra’dan dün uçak la  gel di. 
               zarf t.   yük lem

Bu cüm le de “gel di” yük le min den son ra en önem li öge “uçak la” zar fı dır. Cüm le, 
kar de şi min An ka ra’dan ne ile gel di ği ni be lirt mek ama cıy la ku rul muş tur.

Kar de şim, An ka ra’dan uçak la dün gel di. 
                zarf t.  yük lem

Bu cüm le de ise vur gu lan mak is te nen öge “dün” zar fı dır. Kar de şi min An ka-
ra’dan ne za man gel di ği be lir til mek is ten miş tir.

Kar de şim, dün uçak la An ka ra’dan gel di. 
         yer taml.   yük lem

Bu cüm le nin en önem li öge si ise “An ka ra’dan” yer tam la yı cı sı dır. Kar de şi min 
ne re den gel di ği vur gu lan mak ta dır.

4. Türk çe de cüm le de yer alan ke li me sa yı sı nı be lir le yen bir ku ral yok tur. Cüm-
le ler duy gu la rı, dü şün ce le ri, is tek le ri, ha re ket le ri, olay la rı bil di rir. Duy gu lar, dü-
şün ce ler, is tek ler ise sı nır lan dı rı la maz. Bu ba kım dan ke li me sa yı sı da sı nır lan dı-
rı la maz. Bu nun la bir lik te cüm le de ki ke li me sa yı sı, an la tı la cak la rın ge niş li ği ne ve 
özel lik le ri ne bağ lı ola rak de ği şir. En kı sa cüm le tek ke li me den olu şan cüm le dir. 
Ör ne ğin “Gör düm.” bir cüm le dir. Ama bu ra da ne yi gör dü ğüm, ne za man gör-
dü ğüm, ne re de gör dü ğüm be lir til me mek te dir. Bun la rı be lirt mek için cüm le de 
yar dım cı öge ler den ya rar la na bi li riz. Böy le ce an la tı la cak lar ge niş le dik çe cüm le de 
ge niş le ye bi lir:

Gör düm.
Ki ta bı gör düm.
O ki ta bı gör düm
Ba na öner di ğin o ki ta bı gör düm.
Ba na öner di ğin o ki ta bı dün gör düm.
Ba na öner di ğin o ki ta bı dün oku lun ki tap lı ğın da gör düm.
5. Cüm le bü yük har�e baş lar, cüm le nin so nu na ise an la mın ge rek tir di ği nok-

ta la ma işa ret le ri ko nur. Bu işa ret ler; nok ta (.), so ru işa re ti (?), ün lem işa re ti (!), üç 
nok ta (...) ve iki nok ta dır (:). Aşa ğı da ki cüm le le ri nok ta la ma işa ret le ri ba kı mın-
dan göz den ge çi re lim:

Ya zı, bir tür lü ölü mü or ta dan kal dı ra ma yan in sa noğ lu nun ölü me kar şı bu la bil-
di ği tek ça re dir. 

    (Ha san Âli Yü cel, Pa zar te si Ko nuş ma la rı)

Şa ir, ede bi yat için ça lı şan bir çı rak tır. 
    (Ca hit Sıt kı Ta ran cı, Evi me ve Ni hal’e Mek tup lar)
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Ari fe gü nü ya lan söy le ye nin bay ram gü nü yü zü ka ra çı kar.
      (Ata sö zü)
 
Öl dük, ölüm den bir şey ler uma rak.
Bir bü yük boş luk ta bo zul du bü yü.
Na sıl ha tır la maz sın o tür kü yü,
Gök par ça sı, dal de me ti, kuş tü yü,
Alış tı ğı mız bir şey dir ya şa mak.
     (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Ağ la yın, su yük sel sin!
Bel ki kur tu lur ge mi.
An ne, sec ca den gel sin;
Bi ze du a et, e mi?
   (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Anan ba ban var mı?
- Yal nız anam var. Ba bam siz le re ömür...
     (Ömer Sey fet tin)

Yah ya Ke mal, bir yaz, fev ka la de sev di ği ta ri hî eser le ri gez me ye çı kar. An cak Ru-
me li hi sa rı’nın yo kuş la rı nı tır ma nır ken bir ma hal le bak ka lı nın ka pı sı önün de ki ha sır 
is kem le ye ter için de otu rur. Dük kâ nın önün de bir den bi re bi ten bu şiş man müş te-
ri ye bak kal olan ca ne za ke tiy le so rar: “Bir şey mi ala cak sı nız efen dim?” Şa ir de bak-
ka lı ür küt me mek için da ha bü yük bir in ce lik le gü lüm ser: “ Evet, mü saa de eder se niz 
bi raz ne fes ala ca ğım!...”

    (Yah ya Ke mal’in Nük te le ri, Ye ni Türk Nes ri An to lo ji si) 

6. Kar şı lık lı ko nuş ma lar da, yö nel ti len so ru la ra ce vap ola rak söy le nen söz ler 
de, is ter ek fi il al sın is ter al ma sın, bi rer cüm le de ğe rin de dir; an cak bu ya pı lar da 
yük lem, bir ön ce ki cüm le ile ta mam la nır:

Rah met li Hü se yin za de Ali, bir gün Rus ya’da, Rus li sa ni yat çı la rın dan bi ri ne 
Türk çe den bah se di yor muş. Rus âli mi Türk çe nin ya ban cı ke li me ler den mü rek kep ol-
du ğu için, ken di ken di ne ye ten, müs ta kil bir dil ol ma dı ğı nı söy le miş.

Hü se yin za de, Rus âli mi ne sor muş:
⎯ Söy ler mi si niz? Rus ya’da ti yat ro ya ne de nir?
⎯ Ti yat ro.
⎯ Oyun cu la ra ne de nir?
⎯ Ak tör.
⎯ Sah ne ter ti ba tı na?
⎯ Mi zan sen.
⎯ Pi ye si fı sıl da ya na?
⎯ Su�ör.
⎯ Sah ne nin re sim le ri ne ve eş ya sı na?
⎯ De kor.
⎯ Bun lar Rus ça mı?
⎯ Ha yır.

  (Pe ya mi Sa fa, Sa nat, Ede bi yat, Ten kit)
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Bu me tin de ko nuş ma çiz gi siy le be lir len miş ke li me le rin hep si, bir ön ce ki so ru-
la ra bağ lı ola rak bi rer cüm le de ğe rin de dir. An cak bu cüm le ler ek sil ti li ya pı da dır. 
Bu ek sil ti le ri, so ru la ra bağ lı ola rak şöy le ta mam la ya bi li riz:

⎯  Oyun cu la ra ne de nir?
⎯  Ak tör. (Oyun cu la ra ak tör de nir.)
⎯  Sah ne ter ti ba tı na? (Sah ne ter ti ba tı na ne de nir?)
⎯  Mi zan sen. (Sah ne ter ti ba tı na mi zan sen de nir.)
⎯  Pi ye si fı sıl da ya na? (Pi ye si fı sıl da ya na ne de nir?)
⎯  Su�ör. (Pi ye si fı sıl da ya na su�ör de nir.)
⎯  Sah ne nin re sim le ri ne ve eş ya sı na? (Sah ne nin re sim le ri ne ve eş ya sı na ne de nir?)
⎯ De kor. (Sah ne nin re sim le ri ne ve eş ya sı na de kor de nir?)
⎯ Bun lar Rus ça mı? (Bun lar Rus ça mı dır?)
⎯  Ha yır. (Ha yır. Bun lar Rus ça de ğil dir.)

CÜM LE NİN ÖGE LE Rİ

Cüm le yi oluş tu ran öge le ri açık la mak

Her an la tım, ger çek leş ti ği bağ lam için de bir bü tün dür. Bu bü tün, dil bil gi si ku ral-
la rı ve an lam iliş ki si ba kı mın dan bir bi ri ne bağ lı öge ler den olu şur. Dil ler de ke li-
me le rin bir di zi liş sı ra sı var dır. Her ke li me ve öge, kul la nı lış de ğe ri ni ken din den 
ön ce ve ya son ra ge len öge ler den alır. Ya ni her öge nin de ğe ri, kul la nı lış ye ri ne gö-
re dir. Bu ba kım dan ke li me ler yan ya na ge lir ken bel li bir ku ra la gö re sı ra la nır, akıl 
ve man tık çer çe ve si için de dü şün ce ve duy gu la rı mı zı an lat ma mı zı sağ lar. 

Ke li me ler ba zen ek ler le bir lik te bir grup oluş tu rur: 
ipek fab ri ka sı
ka pı cı oda sı
sa ba ha ya kın
mey ve le rin ka bu ğu 
ka ra yo lu
yan gı na kö rük le git mek vb. 

Ke li me ler ki mi za man da ek siz ola rak yan ya na ge le rek grup la şır:
kırk ka şık su
bir al tın pa ra
bü tün ül ke
ace le ace le
as falt yol
ta ze fa sul ye 
hısım akraba vb. 

Bu söz grup la rı “tam la yan-tam la nan, ni te le yen-ni te le nen” iliş ki si için de 
kav ram la rı, nes ne le ri ve ha re ket le ri da ha ya kın dan be lir tir; an cak bir yar-
gı bil dir mez. Duy gu lar, dü şün ce ler an la tıl mak is ten di ği za man ke li me ler; 
bir dü zen içe ri sin de, an lam, an la tım ve yar gı bir li ği oluş tu ra cak bi çim de bir 
ara ya ge ti ri lir. Ke li me ler, dil sis te mi için de bir bi ri ne bağ la na rak cüm le le ri 
oluş tu rur ve an la tım de ğe ri ne ka vu şur. Ya ni cüm le, de ği şik iş lev ler de ki par-
ça lar dan mey da na gel miş bir bü tün dür. İş te cüm le yi oluş tu ran bu par ça la ra 
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cüm le nin öge le ri de nir. Bun lar yük lem, öz ne, nes ne, zarf tüm le ci ve yer tam-
la yı cı sı  (do lay lı tüm leç)dır. Yük lem ve öz ne cüm le nin te mel öge le ri; nes ne, 
zarf tüm le ci ve yer tam la yı cı sı ise ta mam la yı cı öge ler dir.

YÜK LEM

Cüm le de yük le mi çö züm le mek

Yük lem, cüm le nin te mel öge si dir. Öte ki öge ler, yük le min an la mı nı çe şit li yön ler-
den ta mam la mak ve onu da ha be lir gin du ru ma ge tir mek üze re cüm le de yer alır. 
Ya ni di ğer öge ler yük lem sa ye sin de de ğer ka za nır. Bu ba kım dan yük lem cüm le nin 
dü ğüm len di ği ke li me ya da kelime grubudur.. 

Yük le min Özel lik le ri
1. Yük lem, bil dir me ve ya ta sar la ma ki pin de çe kim li bir fi il ola bi le ce ği gi bi ek fi il le 
çe ki me gir miş bir isim ve ya isim değerinde bir ke li me gru bu da ola bi lir. Ya ni yük-
le mi ne gö re cüm le, ya fi il cüm le si dir ya da isim cüm le si dir:

Bu kü çük kız, be ni ılık bir ba har gü ne şi gi bi et ki le miş ti.
     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)
Bu bir fi il cüm le si dir; et ki le miş ti, çe kim li fi il dir ve cüm le nin yük le mi dir.

Tat lı dil yı la nı de li ğin den çı ka rır.
    (Ata sö zü)
Bu cüm le de fi il cüm le si dir; çı ka rır çe kim li fii li cüm le nin yük le mi dir.

Si zin gi bi bir genç kı zın ar zu la rı na ita at et mek bir va zi fe dir.
     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)
Bu cüm le, bir isim cüm le si dir; cüm le nin yük le mi bir va zi fe dir, ek fi il ile çe kim-

len miş sı fat tam la ma sı ya pı sın da ke li me gru bu dur.
2. İs ter fi il ol sun is ter isim ol sun ku ral lı bir cüm le de yük lem, cüm le nin so nun-

da bu lu nur:

On lar, has ta ne ye dı şa rı da ki ha ya tın ka rış tır dı ğı sa at ler de gel miş ler di.
               yük lem
     (Pe ya mi Sa fa, Do ku zun cu Ha ri ci ye Ko ğu şu)

Ses ler, sı cak bu ğu lar ara sın dan hal vet le re doğ ru uzak la şa rak eri yor lar.
                  yük lem
     (Pe ya mi Sa fa, Do ku zun cu Ha ri ci ye Ko ğu şu)

Ben o za man lar mal la rın is tif edil di ği ima lat ha ne nin üs tün de ki böl me de ya tar dım.  
                                  yük lem

      (Sa it Fa ik Aba sı ya nık, İpek li Men dil)
O gün ru hu muz dan ta şan kah ka ha
Hâ lâ bir ok gi bi kal bi mi de ler
                     yük lem
    (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Cümlenin ögeleri: Cümlenin 
anlamını bütünleyen ve 
kelime veya kelime grubunun 
anlamını cümledeki görevine 
yönelik tamamlayan 
parçalardır.
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Kom şu kı zı al mak, ka lay lı kap tan su iç mek gi bi dir.
    yük lem
      (Ata sö zü)

Kom şu hak kı Tan rı hak kı dır.   
        yük lem
    (Ata sö zü)
3. Ko nuş ma di lin de, ata söz le rin de ve şi ir ler de yük le min ye ri de ği şe bi lir. Ama 

yi ne de bu cüm le ler, dü şün ce zin ci rin de ku ral lı cüm le gi bi al gı la nır:

Ne ka dar süs lü sü nüz bu gün?
             yük lem

Baş ka kim se yok mu bu ra da?
                 yük lem

- Ne di ye düş tün bu ce hen ne min bu ca ğı na sen?
           yük lem
      (Re fik Ha lit Ka ray, Gur bet Hi kâ ye le ri)
 
Sab rey le işi ne, ha yır gel sin ba şı na.
 yük lem             yük lem
     (Ata sö zü)

Mus ta fa Ke mal’in kağ nı sı der di, kağ nı sı na,
Mer mi ta şır dı öte ye, dağ taş aşar dı.
Ça buk gi der di, çok gö tü rür dü Elif çik,
Nam sal mış tı as ker için de
Bu kez her kes ten ev vel al mış tı yü kü nü,
Doğ rul muş tu yo la, ön ce den ön ce den.
     (Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca)

Bu şi ir de ki di ze le rin ço ğun da da yük lem, cüm le le rin so nun da yer al ma mak ta-
dır. Şi ir de ki cüm le le ri te ker te ker ele alıp öge le ri ni gös te re lim:

Mus ta fa Ke mal’in kağ nı sı der di, kağ nı sı na.
  
der di : Yük lem
(o)  : Gizli öz ne
Mus ta fa Ke mal’in kağ nı sı: Nes ne
kağ nı sı na : Yer tam la yı cı sı

Mus ta fa Ke mal’in kağ nı sı, be lir ti li isim tam la ma sı ya pı sın da bir ke li me gru-
bu dur. Mus ta fa Ke mal’in kıs mı tam la yan, kağ nı sı ise tam la nan kıs mı dır. Ay rı ca 
Mus ta fa Ke mal, bir le şik isim gru bu dur.

Mer mi ta şır dı öte ye.

ta şır dı : Yük lem
(o)  : Giz li öz ne
mer mi : Nes ne
öte ye : Yer tam la yı cı sı
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Dağ taş aşar dı.

aşar dı : Yük lem 
(o)  : Giz li öz ne
dağ taş : Nes ne

Dağ taş, ya kın an lam lı ke li me ler le ku rul muş tek rar gru bu dur (iki le me). Cüm-
le de be lir ti siz nes ne iş le viy le kul la nıl mak ta dır.

Ça buk gi der di.
 
gi der di : Yük lem
(o)  : Giz li öz ne
ça buk : Zarf tüm le ci

Çok gö tü rür dü Elif çik. 

gö tü rür dü : Yük lem
Elif çik : Öz ne
çok   : Zarf tüm le ci 

Nam sal mış tı as ker için de.

nam sal mış tı : Yük lem
(o)  : Giz li öz ne
as ker için de : Yer tam la yı cı sı

Nam sal mış tı, cüm le nin yük le mi olup bir isim ve bir fi il den mey da na ge len, 
de yim leş miş bir bir le şik fi il gru bu dur. 

As ker içi(nde), be lir ti siz isim tam la ma sı ya pı sın da bir ke li me gru bu dur; cüm-
le de yer tam la yı cı sı iş le viy le kul la nıl mış tır.

Bu kez her kes ten ev vel al mış tı yü kü nü.
  
al mış tı  : Yük lem
(o)   : Giz li öz ne
yü kü nü  : Nes ne
her kes ten ev vel : Zarf tüm le ci
bu kez  : Zarf tüm le ci

Bu kez, sı fat tam la ma sı dır; cüm le de zarf tüm le ci iş le viy le kul la nıl mış tır. 

Her kes ten ev vel, edat gru bu dur; cüm le de zarf tüm le ci iş le viy le kul la nıl mış tır.

Doğ rul muş tu yo la, ön ce den ön ce den.
  
doğ rul muş tu : Yük lem
(o)  : Giz li öz ne
yo la  : Yer tam la yı cı sı
ön ce den ön ce den: Zarf tüm le ci

Ön ce den ön ce den, ay nı ke li me nin tek ra rıy la oluş tu rul muş iki le me gru bu dur; 
cüm le de zarf tüm le ci iş le viy le kul la nıl mış tır.
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4. Bir söz di zi sin de öz ne, nes ne, zarf tüm le ci ve yer tam la yı cı sı bir den çok ola-
bil di ği hâl de yük lem tek tir. Söz di zi sin de ne ka dar yük lem var sa o ka dar cüm le 
var de mek tir. Ya ni bir me tin de ki cüm le sa yı sı, o me tin de ki yük lem sa yı sı ka dar dır:

Ha la sı nın ya nın da ki ka dın lar da sa rıl dı lar, öp tü ler, söy leş ti ler, gü lüş tü ler. 
          yük lem    yük lem   yük lem  yük lem
      (Re fik Ha lit Ka ray, Gur bet Hi kâ ye le ri)

5. Ba zı cüm le ler de yük lem, bir an la tım bi çi mi ola rak söy len me ye bi lir. Böy le 
cüm le ler de yar gı ifa de si, söz ve ya me tin bü tün lü ğü için de din le yen ve ya oku yan 
ta ra fın dan ta mam la nır. Ek sil ti li cüm le di ye ni te len di ri len bu tür cüm le ler, ço ğu 
kez bit miş bir cüm le den son ra bu cüm le de ki bir öge yi açık la mak, ta mam la mak 
için kul la nı lır. Ek sil ti li cüm le ler; ata sö zü ve de yim ler de, gün lük ko nuş ma lar da, 
so ru lu-ce vap lı an la tım lar da, özel lik le de şi ir di lin de ve duy gu sal ifa de ler de es te tik 
bir söy le yiş ola rak sık ça kul la nıl mak ta dır:

Ha va dur gun du; ne dal ga fı sıl tı sı, ne yap rak hı şır tı sı...
      (Re fik Ha lit Ka ray, Gü zel Hi kâ ye ler)

 Her is tas yon da inen, bi nen, gi dip ge len, ağ la yan sız la yan hal kın ara sın da in san 
es ki yol cu lu ğun ma na sı nı ya pan ha na, ker va na yak laş mış olu yor. Han lar, ker van-
sa ray lar... İş te es ki yol cu luk la rın sih ri ni ya pan şey ler... Bir ker va na ka tıl mak, bir 
han da ge ce le mek...

      (Ah met Ham di Tan pı nar, Beş Şe hir)

Her pen ce re de kır mı zı top rak sak sı lar ve ka rar mış gaz san dık la rı...
      (Ha li de Edip Adı var, Si nek li Bak kal)

İn san lar ko nu şa ko nu şa, hay van lar kok la şa kok la şa...
Az ve ren can dan, çok ve ren mal dan...
   (Ata sö zü)

Bu ata söz le rin de yük lem ler söy len me miş tir. Bi rin ci ata sö zün de cüm le nin so-
nu na “an la şır” çe kim li fii li ge ti ri le rek cüm le ek sil ti li an la tım dan kur ta rı la bi lir. O 
za man “an la şır” yük le mi, sı ra lı cüm le bi çi min de söy len miş olan bu ata sö zü nün 
hem ilk kıs mı nın hem de ikin ci kıs mı nın or tak yük le mi olur.

İkin ci ata sö zü de ay nen bi rin ci ata sö zü ya pı sın da söy len miş bir ata sö zü dür. Bu 
sı ra lı cüm le de “ve rir” yük le miy le ta mam la na bi lir. 

Her ta ra�a yük sek lik, her ta ra�a ıs sız lık 
Yal nız ara ba cı nın du da ğın da bir ıs lık! 
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu di ze ler de de es te tik bir an la tım ve şi ir sel bir söy le yiş bi çi mi ola rak yük lem 
be lir til me miş, cüm le le rin ta mam lan ma sı oku yu cu ya bı ra kıl mış tır. Bu di ze le rin 
her bi ri nin so nu na, ek fi il ile çe kim len miş “var dır” is mi yük lem ola rak ge ti ri lip 
cüm le ler ek sil ti li ya pı dan kur ta rı la bi lir; ama o za man di ze le rin şi ir sel özel li ği kay-
bo lur.

Aşa ğı da ki şi i ri baş tan so na ka dar ek sil ti li cüm le ler içe ren öz gün bir söy le yiş 
ola rak de ğer len di re bi li riz. Bu şi ir de de ek sil ti li cüm le le re yük lem ek le ye rek bun-
la rı nor mal ya pı lı cüm le ler hâ li ne ge ti re bi li riz.
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BE ŞİK TEN ME ZA RA KA DAR...
Se ni is tik bâl için ön ce gel mek ci hâ na, 
Ve baş ka sın dan al mak son ra ge liş müj de ni. 
Bir ne fes din len me den yıl lar ca koş mak sa na, 
Ara mak her ta ra�a... bul ma mak as la a se ni.

Su da, rüz gâr da, kuş ta se nin se da nı du yup 
Se ni be yaz çi çek li dal lar için de san mak. 
Vus la tın rü’yâ sı nı gör mek üz re uyu yup 
Has re tin azâ bı na er mek için uyan mak.

Baş ka bir şek le koy mak her gün gü zel yü zü nü, 
Bo ya mak göz le ri ni bir si yah, bir mâ vi ye. 
Tek se ni ha yâl için sü ze rek ba tan gü nü, 
Ge ce meh ta ba dal mak, sen de dal mış sın di ye.

Se ni an lat mak üze re ya zıp her gün bir ga zel 
Ge çir mek öm rü yal nız sa na dâ ir eser le. 
Saç la rı nı çö ze rek hül ya di zin de, tel tel, 
Bu gün gül ler le ör mek, ya rın me nek şe ler le...

Te sa düf ümi di nin bit ti ği müt hiş an da 
Du da ğa kan la çiz mek ye ni den te bes sü mü; 
Se ni is tik bal için ar tık öbür ci han da, 
Dos ta el sal lar gi bi, da vet et mek ölü mü. 
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

6. Fi il cüm le le rin de yük lem, ya tek ke li me den olu şan çe kim li bir fi il ya da bir le şik 
fi il dir. Bu fi il de ya bil dir me kip le rin den ya da ta sar la ma kip le rin den bi rin de olur:

Se ni dü şün dük çe 
Gül di ki yo rum eli min değ di ği ye re
At la ra su ve ri yo rum
Da ha bir se vi yo rum dağ la rı.
     (İl han Berk)

Şi i rin di ze le ri ne bir ba ka lım ve yük lem le rin na sıl birer yük lem ol du ğu nu in-
ce le ye lim:

Se ni dü şün dük çe 
Gül di ki yo rum eli min değ di ği ye re.

di ki yo rum  : Yük lem
(ben)  : Giz li öz ne 
gül   : Be lir ti siz nes ne
eli min değ di ği ye re : Yer tam la yı cı sı
se ni dü şün dük çe : Zarf tüm le ci

Di ki yo rum yük le mi, tek söz den oluş muş çe kim li bir fi il dir; bil dir me ki pin de-
dir. Eli min değ di ği yer, sı fat tam la ma sı dır; eli min değ di ği sı fat, yer ke li me si de isim 
kıs mı dır. Sı fat tam la ma sı, cüm le de yer tam la yı cı sı ola rak kul la nıl mış tır.
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Se ni dü şün dük çe, zarf-fi il gru bu dur; se ni gru bun nes ne si, dü şün dük çe ise gru-
bun zarf-fi il kıs mı dır. İsim-fi il, sı fat-fi il ve zarf-fi il ler bi rer fii lim si ol duk la rın dan 
cüm le çö züm le me le rin de yük lem gi bi iş lev gö rür; an cak gru bu oluş tu ran öge-
ler bir bü tün ola rak de ğer len di ri lir. O ba kım dan se ni dü şün dük çe zarf-fi il gru bu, 
cüm le de zarf tüm le ci ola rak kul la nıl mış tır.

At la ra su ve ri yo rum.

ve ri yo rum : Yük lem
(ben) : Giz li öz ne
su  : Be lir ti siz nes ne
at la ra : Yer tam la yı cı sı

Bu cüm le de de yük lem tek ke li me den olu şan çe kim li bir fi il dir ve bil dir me 
ki pin de dir.

Da ha bir se vi yo rum dağ la rı.

se vi yo rum : Yük lem
(ben) : Giz li öz ne
da ha bir : Zarf tüm le ci
dağ la rı : Nes ne

Se ne ler ce sa na has ret ta şı yan
Bir gö nül le kol la rı na atıl sam
Ben de, bir gün, ku ca ğın da ya şa yan
Bah ti yar lar ara sı na ka tıl sam.
      (Or han Sey fi Or hon)

Se ne ler ce sa na has ret ta şı yan
Bir gö nül le kol la rı na atıl sam.

Cüm le nin öge le ri:
atıl sam : Yük lem 
(ben) : Giz li öz ne 
kol la rı na : Yer tam la yı cı sı
se ne ler ce sa na has ret ta şı yan bir gö nül le: Zarf tüm le ci

Cüm le nin yük le mi “atıl sam” fi ili dir. Bu fi il, ta sar la ma kip le rin den olan di lek 
şart ki pin de dir. 

Cüm le de ki ke li me grup la rı:
Se ne ler ce sa na has ret ta şı yan bir gö nül ile edat gru bu dur. Edat gru bu, bir isim 

öge si ile bir çe kim eda tın dan olu şan ke li me gru bu dur. Grup ta isim öge si baş ta, çe-
kim eda tı son da bu lu nur. Grup ta ki isim öge si, tek bir ke li me ola bi le ce ği gi bi isim 
ye ri ne ge çen bir ke li me gru bu ve ya cüm le de ola bi lir. Eda tın isim le bir leş me si ek li 
ve ya ek siz ola bi lir. Edat grup la rı cüm le de ya sı fat ya da zarf ola rak iş lev gö rür. 

Bu ra da ile edat tır; an cak cüm le de ek le şe rek -le bi çi mi ne gir miş tir. Se ne ler ce 
sa na has ret ta şı yan bir gö nül ise eda ta bağ lı öge dir. Bu da bir sı fat tam la ma sı dır. 
Se ne ler ce sa na has ret ta şı yan sı fat, bir gö nül de isim kıs mı dır. Sı fat olan se ne ler ce 
sa na has ret ta şı yan gru bu da bir sı fat-fi il gru bu dur. Ta şı yan sı fat-fi il gru bu nun 
yük le mi, has retz nes ne si, sa na yer tam la yı cı sı, se ne ler ce de zar fı dır. Bir / gö nül de 
ay rı ca bir sı fat tam la ma sı dır. Bir sı fat, gö nül de isim dir.
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Ben de, bir gün, ku ca ğın da ya şa yan
Bah ti yar lar ara sı na ka tıl sam.

Cüm le nin öge le ri:
ka tıl sam  : Yük lem 
ben de   : Öz ne
bir gün  : Zarf tüm le ci
ku ca ğın da ya şa yan bah ti yar lar ara sı na: Yer tam la yı cı sı

Cüm le nin yük le mi ka tıl sam fi ili dir. Bu da ta sar la ma kip le rin den olan di lek 
şart ki pin de dir. Bir di le ği, bir is te ği ifa de et mek te dir.

Cüm le de ki ke li me grup la rı:
ku ca ğın da ya şa yan bah ti yar lar ara sı: Be lir ti siz isim tam la ma sı
ku ca ğın da ya şa yan bah ti yar lar : Sı fat tam la ma sı
ku ca ğın da ya şa yan   : Sı fat-fi il gru bu
bir gün    : Sı fat tam la ma sı

Dil, her gün ko nu şul mak su re tiy le iş le nir. Ko nu şan, dış âlem de bu lu nan bir var-
lı ğı ve ya duy gu ve dü şün ce si ni an la mak için, bil di ği ke li me ve de yim le re baş vu rur. 

     (Meh met Kap lan, Kül tür ve Dil)

Dil, her gün ko nu şul mak su re tiy le iş le nir.

Cüm le nin öge le ri:
iş le nir  : Yük lem
dil   : Öz ne
her gün  : Zarf tüm le ci 
ko nu şul mak su re tiy le : Zarf tüm le ci

Cüm le de ki ke li me grup la rı:

her gün ko nu şul mak su re tiyle : Edat gru bu
her gün   : Sı fat tam la ma sı
her gün ko nu şul mak su re ti : Be lir ti siz isim tam la ma sı
her gün konuşulmak   : İsim-fiil grubu

Ko nu şan, dış âlem de bu lu nan bir var lı ğı ve ya duy gu ve dü şün ce si ni an la mak 
için, bil di ği ke li me ve de yim le re baş vu rur.

Cüm le nin öge le ri:
baş vu rur   : Yük lem
ko nu şan   : Öz ne
bil di ği ke li me ve de yim le re : Yer tam la yı cı sı
dış âlem de bu lu nan bir var lı ğı ve ya duy gu ve dü şün ce si ni an la mak için: Zarf 

tüm le ci

Cüm le de ki ke li me grup la rı:
dış âlem de bu lu nan bir var lı ğı ve ya duy gu ve dü şün ce si ni an la mak için: Edat gru bu
       
dış âlem de bu lu nan bir var lı ğı ve ya duy gu ve dü şün ce si ni an la mak: İsim-fi il gru bu
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 dış âlem de bu lu nan bir var lı ğı ve ya duy gu ve dü şün ce si ni: Bağ la ma gru bu

dış âlem de bu lu nan bir var lık : Sı fat tam la ma sı

dış âlem de bu lu nan  : Sı fat-fi il gru bu

dış âlem   : Sı fat tam la ma sı

bir var lık   : Sı fat tam la ma sı

duy gu ve dü şün ce  : Bağ la ma gru bu

bil di ği ke li me ve de yim ler : Sı fat tam la ma sı

ke li me ve de yim ler  : Bağ la ma gru bu

Kan tü kür sün adı nı can dan anan du dak lar,
Sa na be nim gö züm le ba kan göz ler kör ol sun! 
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Kan tü kür sün adı nı can dan anan du dak lar,

Cüm le nin öge le ri:
kan tü kür sün  : Yük lem
adı nı can dan anan du dak lar : Öz ne

Kan tü kür sün, cüm le nin yük le mi dir; ta sar la ma kip le rin den emir ki pin de dir. 
Kan tü kür - isim + yar dım cı fi il ku ru lu şun da bir le şik fi il dir.

Adı nı can dan anan du dak lar öz ne dir. Öz ne olan bu grup, bir sı fat tam la ma sı-
dır; adı nı can dan anan tam la ma nın sı fa tı, du dak lar ise is mi dir. Sı fat ola rak kul la-
nı lan adı nı can dan anan söz di zi si de bir sı fat-fi il gru bu dur; anan gru bun yük le-
mi, can dan zar fı, adı nı da sı fat-fii lin nes ne si dir.

Sa na be nim gö züm le ba kan göz ler kör ol sun! 

Cüm le nin öge le ri:
kör ol sun    :Yük lem
Sa na be nim gö züm le ba kan göz ler : Öz ne

Bu cüm le de de yük lem, kör ol- bi çi min de isim + yar dım cı fi il ku ru lu şun da bir-
le şik fi il dir. Öz ne ise bir sı fat tam la ma sı dır. 

O za man kal bi mi bir giz li gü nâh et ti esîr 
Sar dı et ra fı mı gök ten bo şa lan bir zin cir. 
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Cüm le nin öge le ri
O za man kal bi mi bir giz li gü nâh et ti esîr 
Zarf t. nes ne  öz ne  yük lem
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Sar dı   et ra fı mı gök ten bo şa lan bir zin cir. 
yük lem nes ne öz ne

Ba ka ka lı rım gi den ge mi nin ar dın dan
    (Or han Ve li Ka nık)

Sev dik le rim gö çüp gi di yor lar bi rer bi rer,
Ay geç mi yor ki al mı ya yım gam lı bir ha ber
     (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Uza nı ver se göv dem taş la ra boy dan bo ya,
Al sa bu so ğuk taş lar al nım da ki ate şi.
     (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek) 

Bu te miz lik has re ti nin sır rı nı şim di bir ya zı ha ne nin gö zün de bu la bi li riz.
        (Pe ya mi Sa fa, Yal nı zız)

Kir pi ği ne sür me çek,
Kı na yak par ma ğı na. 
   (Faruk Nafiz Çam lı bel)

7. İsim cüm le le rin de yük lem, ek fi il al mış bir isim dir. Yük le mi isim olan cüm-
le ler de; her tür lü isim, isim soy lu ke li me ve ke li me gru bu yük lem ola bi lir:

Sa bır acı dır, mey ve si tat lı dır.
 yük lem  yük lem

Kom şu hak kı Tan rı hak kı dır.   
         yük lem

Ak ak çe, ka ra gün için dir.
   yük lem
   (Ata sö zü)

Bu cüm le ler bi rer ata sö zü dür. Bi rin ci ata sö zü sı ra lı cüm le dir ve iki yük lem 
var dır. Bu cüm le de yük lem olan ke li me ler (acı dır, tat lı dır) bi rer isimdir. Öte ki ata-
söz le rin de ise yük lem ler bi rer ke li me gru bu dur. İkinci ata sö zü nün yük le mi Tan rı 
hak kı be lir ti siz isim tam la ma sı dır. Üçüncü ata sö zü nün yük le mi ka ra gün için ise 
bir edat gru bu dur.

Yâ rin du da ğın dan ge ti ril miş 
Bir kat re alev dir bu ka ran fil 
    (Ah met Ha şim)

Bu di ze le ri, “Bu ka ran fil yâ rin du da ğın dan ge ti ril miş bir kat re alev dir.” bi çi min-
de ku ral lı ya pı ya dö nüş tür dü ğü müz za man yâ rin du da ğın dan ge ti ril miş bir kat re 
alev dir bi çi min de ki sı fat tam la ma sı nın yük lem ol du ğu nu gö rü rüz.
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İn sa na sa dâ kat ya ra şır gör se de ik râh
Yar dım cı sı dır doğ ru la rın Haz ret-i Al lah.
     (Zi ya Pa şa)

Bey tin ikin ci di ze si bir isim cüm le si dir. Cüm le nin yük le mi de doğ ru la rın yar-
dım cı sı bi çi min de ki be lir ti li isim tam la ma sı dır; an cak şi ir de tam la yan ile tam la-
nan yer de ğiş tir miş du rum da dır.

Al nın da hal ka hal ka dır âşü�e gü lü,
Göğ sün de yos ma Gır na ta’nın en gü zel gü lü...
     (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Bu bey tin ilk di ze si bir cüm le dir; hal ka hal ka dır da cüm le nin yük le mi dir. Bu-
ra da yük lem, ay nı ke li me nin tek ra rı ile ya pı lan bir iki le me gru bu dur. İkin ci di ze 
ise ek sil ti li bir cüm le dir. 

Ey lül so nun da rû hu nu tes lîm eden he ves,
Can bul mak üz re dir ye ni baş tan ba hâr ile 
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu iki di ze bir cüm le den oluş mak ta dır: “Ey lül so nun da rû hu nu tes lîm eden he-
ves, ye ni baş tan ba hâr ile can bul mak üze re dir”. Ye ni baş tan ba hâr ile can bul mak 
üze re dir kıs mı; ya ni ikin ci di ze, cüm le nin yük le mi dir. Bu da bir edat gru bu dur.

Göğ sü nü gök yü zü ne aç mış gi biy di kı yı,
Ay su dan çık mış gi bi ter te miz, bem be yaz dı. 
    (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Cin ci Ho ca sa ra yın en nü fuz lu ri câ lin den di. Va li de Sul tan’ın fü sun kâr he di ye le-
ri ni de râ gûş ede bil me si için Sul tan İb ra him’e kuv vet ve ren, pa di şa hın asa bı nı tüt sü-
ler ve bü yü ler le dü zel ten Cin ci Ho ca’ydı.

     (Ah met Re fik, Ka dın lar Sal ta na tı)

Dil siz ka ran lık lar da be li ren uy ku suz luk
İçim den dı şa rı ya ak se den bir yan gın dır
Ba na yal nız lı ğı mı sez di ren uy ku suz luk
Koy num da boş lu ğu nu duy du ğum bir ka dın dır  
     (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Ey sev gi an la dım bu uzak tan sa da ile,
Öm rün ye gâ ne lez ze ti dir hâ tı ran bi le

 (Yah ya Ke mal Be yat lı) 

8. Ba zı cüm le ler de an la mı kuv vet len dir mek için yük lem tek rar edi lir; ba zen de 
yük lem olan ke li me ve ya ke li me gru bun dan son ra “da” bağ la cı, “mı” so ru eki , “ki” 
şüp he eda tı yer alır. Cüm le çö züm le me le rin de kuv vet len dir me, şüp he, te red düt 
iş le viy le yük le min ya nın da yer alan bu yapılar, yük lem ile bir lik te de ğer len di ri lir:

Yer yü zün de ki bü tün yıl dız la rı
U�a ça ğı rı yor, ça ğı rı yor lar
     (Ah met Kut si Te cer)
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Her şey yek ne sak ve her şey boş, bom boş.
     (Pe ya mi Sa fa, Fa tih-Har bi ye)

Her bi ri miz, et ra fı mı zı çe vi ren sa yı sız var lık lar ara sın da yal nız, ya pa yal nı zız Ke zi ban.
        (Nu rul lah Ataç)
Ay su dan çık mış gi bi ter te miz, bem be yaz dı. 
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bir gün de niz öl gün dü. Bir ol tay la ba lık ta,
Kuş lar gi bi yal nız, ya pa yal nız dım açık ta.
     (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Âle min küf re gö re hem ba şı hem so nu hiç
İki hiç ara sın da var lık olur mu ki hiç?  
     (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Bey hû de dir, her uz vu na bir hal ka bul sa da;
Boş tur kö pük lü ağ zı na gem ler vu rul sa da...  
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

9. Sı ra lı cüm le ler de yük lem or tak ola bi lir. Or tak olan yük lem ve ya yük le mi ger-
çek leş ti ren ki şi ve bil dir me ek le ri, tek rar dan ka çın mak için son cüm le de yer alır: 

 Bir ke li me ta ri hî me tin ler den, öbü rü her han gi bir halk ağ zın dan; bir ek fi lan 
leh çe den, öte ki ek baş ka leh çe den alın ma ma lı dır.

       (Fa ruk Kad ri Ti mur taş)

Bu sı ra lı cüm le de dört cüm le var dır; ama bun la rın yük lem le ri or tak tır. Ör ne-
ğin bu or tak yük le mi cüm le de ki yer le ri ne yer leş tir di ği miz za man cüm le şu şe-
kil de olur: Bir ke li me ta ri hî me tin ler den (alın ma ma lı dır), öbü rü her han gi bir halk 
ağ zın dan (alın ma ma lı dır); bir ek fi lan leh çe den (alın ma ma lı dır), öte ki ek baş ka leh-
çe den alın ma ma lı dır. 

Bu şe kil de yük le mi sık sık tek rar et mek, ba zen di le bir ağır lık ve rir. Oy sa dil, 
ko lay söy le yi şi ter cih eder. Bu ba kım dan oku yuş ta ve söy le yiş te tek rar dan ka çın-
mak ve met nin akı cı lı ğı nı sağ la mak için or tak yük lem, her cüm le nin so nun da 
ay rı ay rı söy len me ye bi lir.

Top rak ko ku su ci ğer le ri me, top rak ko ku su ru hu ma do lu yor. 
     (Şü kû fe Ni hal Ba şar)
Du va rı nem, in sa nı gam yı kar.   
Ağa cı kurt, in sa nı dert yer.   
   (Ata sö zü)

Bu ata söz le rin de de cüm le le rin yük lem le ri or tak tır. Bu cüm le ler de de yük le mi 
ge rek li yer le ri ne yer leş ti re bi li riz:

Du va rı nem (yı kar), in sa nı gam yı kar.
nes ne öz ne yük lem nes ne öz ne yük lem

Ağa cı kurt (yer), in sa nı dert yer. 



1. Ünite - Cümle ve Cümlenin Temel Ögeleri: Yüklem, Özne 19

Mem le ket is te rim 
Gök ma vi, dal ye şil, tar la sa rı ol sun;
Kuş la rın çi çek le rin di ya rı ol sun.
    (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Dev ya pı lı, pa la bı yık bir za bit, Ma nas tır lı kom şu mu yer den ye re sü rü yor, çiz me-
le riy le çiğ ni yor du.

     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Fik rin de mu an nit, mu hab bet te mu an nit, mu ha re be de mu an nit sin.   
       (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu)

Ek se ri baş ka la rı için ya şar; baş ka la rı için ça lı şır; baş ka la rı uğ ru na ölür sün.
       (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu)

Bul ga ris tan’da ölü yor, Yu na nis tan’da ölü yor, Ace mis tan’da ölü yor, Sır bis tan’da 
ölü yor, yal nız yur dun da, kö yün de öle mi yor sun.

    (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağ la yan lar)

Köy le ri, yol la rı, da ğı ta şı
Isı tı yor, avu tu yor dum.
    (Cey hun Atuf Kan su)

Or man lar koy nun da bir se rin de re,
Di ken ler için de sa rı gül var dır.
    (Rı za Tev fik Bö lük ba şı)

Kük re miş sel gi bi yim ben di mi çiğ ner, aşa rım. 
      (Meh met Akif Er soy)

10. İsim ler le ve ya sı fat-fi il ler le bir lik te bir le şik fi il oluş tu ran “ol-” yar dım cı fii li, 
çe şit li an lam il gi siy le ba zen tam fi il ola rak da kul la nıl mak ta dır. O za man tek ba şı-
na yük lem ola rak de ğer len di ri lir:

Bel ki de ar tık bir bi ri ni gö re me ye cek olan bu iki in sa nın bu ay rı lık da ki ka sın da 
bir bir le ri ne söy le ye cek bir şey le ri olur du.

     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Bu cüm le de ol- fii li; gö re me ye cek olan kul la nı lı şın da yar dım cı fi il, olur du kul-
la nı lı şın da ise “bu lu nur du” an la mıy la tam fi il ola rak kul la nıl mış tır.

Zin dan ke si lir sul ta nı ol maz sa sa ray lar 
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Sa kın bir söz söy le me... Yü zü me bak ma sa kın! 
Se si ni du yan olur, sa na göz ko yan olur. 
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
 
Oğuz çı na rı nın gün ba tı sı na,
Uza nan, en görk lü da lı ol du lar...
    (Ni ya zi Yıl dı rım Gen ços ma noğ lu)

Ki mi gün fır tı na, ka sır ga, bo ran...
Ki mi gün de se her ye li ol du lar.
    (Ni ya zi Yıl dı rım Gen ços ma noğ lu)
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Aşa ğı da ki di ze le rin yük lem le ri ni bu lu nuz.

Yıl lar var... ben onu hiç unut ma dım,
O be ni so rar mı, ha tır lar mı ki?
Büs bü tün si li nip git ti mi adım,
Gön lü nün ve fa sı bu ka dar mı ki?..

Dök tü ğü yaş la rı ku rut muş mu dur?
Ken di ni al da tıp avut muş mu dur?
Va’di ni tut muş mu, unut muş mu dur?
Şim di baş ka sı na mey li var mı ki?
   (Or han Sey fi Or hon)

ÖZ NE

Cüm le de öz ne yi çö züm le mek

Öz ne, cüm le nin yük lem den son ra ge len en önem li öge si dir. Fii le öte ki öge ler den 
da ha ya kın olan öz ne, ay nı za man da cüm le nin fi il den ay rıl ma yan bir un su ru dur. 
Bu ba kım dan ba zen ay rı bir ke li me hâ lin de ol ma yıp fii lin için de şa hıs hâ lin de 
ifa de olu nur. Öz ne; yük le min bil dir di ği an la mı ta mam la yan, cüm le de bil di ri len 
hük mün mey da na gel me si ni sağ la yan öge dir. Öz ne yal nız et ken ça tı lı fi il le rin 
yük lem ol du ğu cüm le ler ile isim cüm le le rin de bu lu nur. Öz ne, bir ki şi ve ya nes ne 
ola bi le ce ği gi bi so yut bir kav ram da ola bi lir.

Öz ne nin en önem li ni te li ği, ya lın hâl de bu lun ma sı dır. İsim hâl ek le ri ni al maz; 
an cak iye lik ve çok luk ek le ri ni ala bi lir. 

Cüm le için de öz ne yi bul mak için yük le me kim ve ne so ru la rın dan bi ri so ru lur. 
Bu so ru la ra ce vap olan ke li me ve ya ke li me gru bu öz ne dir.

Öz ne, her za man is min ya lın hâ lin de bu lu nur; isim hâl ek le ri ni al maz.

Öz ne nin Özel lik le ri
1. Öz ne; fi il cüm le le rin de yük le min bil dir di ği işi ha re ke ti, olu şu, du ru mu ya pan 
ve ya yük lem de ki olu şun et ki sin de ka lan öge dir. Et ken ça tı lı fi il ler le ku ru lan cüm-
le ler de öz ne ya pan’ı, ol ma ifa de si ta şı yan fi il cüm le le rin de ise olan’ı tem sil eder:

Meh met Ali, ba vul la rı mı sı ra sı ra du var di bi ne koy du ve son ra dı şa rı ya çık tı.
      (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Bu cüm le de öz ne (Meh met Ali) koy ma ve çık ma ey le mi ni ger çek leş ti ren ki şi-
dir. Ya ni bu ra da öz ne, ey le min bil dir di ği yap ma yı ger çek leş ti ren öz ne dir.

Si cil ya kız la rı ür yan omuz la rın da se bû;
Alın la rın da da çep çev re gül den ef ser ler,
Ya yar bu mah fi le âsâ bı gev şe ten bir bû.
     (Yah ya Ke mal Be yat lı)

1

4
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Bu şi ir de ya yar cüm le nin yük le mi, Si cil ya kız la rı ise öz ne dir. Bu ra da da öz ne, 
yük le min bil dir di ği işi ya pan dır; ya ni yay ma iş le mi ni ger çek leş ti ren ki şi dir.

Bü yük ba bam es rar lı şey le ri çok se ver di.
     (Pe ya mi Sa fa, Şim şek)

Bu cüm le de se ver di yük lem dir; sev- et ken bir fi il dir, fii lin gös ter di ği işi öz ne, 
ya ni bü yük ba bam doğ ru dan ya pan ki şi dir. 

Öl dük ölüm den bir şey ler uma rak.
Bir bü yük boş luk ta bo zul du bü yü.
    (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Bi rin ci di ze de ki öl dük fii li, cüm le nin yük le mi dir. Öz ne si biz za mi ri dir; bu nu 
öl dü-k fii lin de ki -k ki şi ekin den an lı yo ruz. Öl- oluş bil di ren bir fi il dir, bu olu şun 
et ki sin de ka lan ise bi ziz. Bu ra da öz ne, ya pan de ğil olan dır.

Bü tün dün ya ya küs kün düm, dün ak şam pek bu nal mış tım;
Ni ha yet, bir za man kır lar da gez miş, köy de kal mış tım.
Şe hir den kaç mak is ter ken su lar za ten ka rar mış tı.
     (Meh met Akif Er soy)

“Şe hir den kaç mak is ter ken su lar za ten ka rar mış tı.” cüm le sin de ka rar mış tı yük-
lem dir. Yük lem olan ka rar- fii li oluş ifa de eden bir fi il dir. Cüm le nin öz ne si olan 
su lar ise bu olu şun et ki sin de ka lan, ya ni olan bir öz ne dir.

Göz le rin ka ra ran yol lar da üz gün
Ve bir zam bak ka dar be yaz dır yü zün;
Sü zü lüp akas ya dal la rın da gün
Erir dam la dam la ayak la rın da.
   (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Sü zü lüp akas ya dal la rın da gün
Erir dam la dam la ayak la rın da.

Bu di ze ler de erir yük lem dir; eri- oluş bil dir di ğin den cüm le nin öz ne si olan gün, 
olan bir öz ne dir. Cüm le de öz ne, hem zarf-fii lin hem de te mel cüm le nin or tak öz-
ne si dir. Akas ya dal la rın da sü zü len ve ayak la rın da dam la dam la eri yen gün dür.

2. Edil gen ya pı lı fi il ler le ku ru lan cüm le ler de ise öz ne, olu şun et ki sin de ka lan; 
ya ni edil gen bir öz ne dir. Ge çiş li et ken fi il ler, edil gen ça tı ya dö nüş tü rü lün ce ge-
çiş siz olur. Ge çiş siz fi il ler ise nes ne al maz. O ba kım dan ge çiş li iken edil gen ça tı ya 
so ku lan fi il ler le ku ru lan cüm le ler de nes ne bu lun maz. Böy le cüm le ler de cüm le nin 
asıl nes ne si olan öge, öz ne gö rü nü şün de dir; ama bu öz ne cüm le nin asıl öz ne si de-
ğil şek lî öz ne si dir. Bu öz ne ye “söz de öz ne” de nir. Söz de öz ne, cüm le de işi ya pan 
öge de ğil ya pı lan iş ten et ki le nen öge dir.

Ha sat mev si min den son ra ha�a lar ca her ne vi hu bu bat ay nı ya lak ta yı ka nıp 
ayık la nır.

      (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Bu cüm le de öz ne (her ne vi hu bu bat) yı ka nıp ayık lan ma ya ko nu olan; ya ni yap-
ma ya uğ ra yan, ya pı lan iş ten et ki le nen edil gen bir öz ne dir.
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Dil, her gün ko nu şul mak su re tiy le iş le nir.
     (Meh met Kap lan, Kül tür ve Dil)

Bu ra da da iş len- fii li edil gen ya pı da ol du ğun dan öz ne olan dil, iş len- ey le mi ne 
ko nu olan bir öz ne dir.

Yu ka rı da ki cüm le le rin yük lem le ri ni edil gen ya pı dan çı ka rın ca cüm le ler de öz-
ne gö rü nü şün de olan ke li me le rin nes ne ko nu mu na geç tik le ri ni gö rü rüz:

(Köy lü ler) ha sat mev si min den son ra her ne vi hu bu ba tı ay nı ya lak ta yı ka yıp ayık larlar.
 öz ne  zarf tüm le ci nes ne  yer taml.       yük lem

 (İn san lar) di li, her gün ko nuş mak su re tiy le iş lerler.
 öz ne nes ne  zarf tüm le ci            yük lem

3. İsim cüm le le rin de öz ne; bir du rum, bir oluş için de bu lu na nı tem sil eder; 
ya ni yar gı nın be lirt ti ği öge dir: 

Ana, İ�et Ha nım, bir mü der ris kı zı dır.
     (Mem duh Şev ket Esen dal, Ka rı sı nın Ko ca sı)

Bu cüm le de bir mü der ris kı zı dır yük lem dir. Yük lem, ana, İ�et Ha nım’ın bir 
mü der ris kı zı ol du ğu nu be lirt ti ğin den ana, İ�et Ha nım cüm le nin öz ne si dir.

Bu za val lı ka dın, mek te bin es ki ho ca sıy mış.
 öz ne   yük lem  (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Dok tor cu ğum saf ve te miz bir adam dı.
 öz ne  yük lem  (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu) 

Ka ra du tum, ça tal ka ram, çin ge nem
Da ha nem ola cak tın bir ta nem
Gü len ay vam, ağ la yan na rım sın
Ka dı nım, kıs ra ğım, ka rım sım
    (Bed ri Rah mi Eyü boğ lu)
 
Bu di ze ler de gü len ay vam, ağ la yan na rım sın yük lem dir. Öz ne (sen) şa hıs za mi-

ri dir; bu nu na rım sın yük le min de ki -sın bil dir me ekin den an lı yo ruz. Ay rı ca bu bir 
sı ra lı cüm le ol du ğun dan -sın bil dir me eki, sı ra la nan cüm le le rin en so nun cu sun da 
yer al mış tır. Son di ze de ki her ke li me, yük lem olup bir cüm le de ğe rin de dir. Bu da 
bir sı ra lı cüm le dir. Bu cüm le le rin de öz ne si sen za mi ri dir. Bu di ze le ri düz cüm le-
ler hâ li ne ge ti rir sek şöy le olur:

(Sen be nim) gü len ay vam(sın), (sen be nim) ağ la yan na rım sın.
(Sen be nim) ka dı nım(sın), (sen be nim) kıs ra ğım(sın), (sen be nim) ka rım sın. 

4. Yük le mi meç hul fi il olan cüm le ler de öz ne bu lun maz. Meç hul fi il ler, ge çiş siz 
fi il le rin edil gen ça tı ya so kul ma sıy la olu şan fi il ler dir. Ge çiş siz fi il kök ve göv de le ri ne 
“-n-” veya “-l-” edil gen lik eki ge ti ri lir se öz ne si bel li ol ma yan fi il ler tü re ti lir. Meç hul 
fi il ler; öz ne is te me yen, ey le min gös ter di ği ha re ke ti ki min yap tı ğı bel li ol ma yan fi il-
ler dir: dur-u-l-, gül-ü-n-, kalk-ı-l- gi bi. Bu fi il le rin yal nız üçün cü şa hıs la rı kul la nı lır:

Ni ha yet bay ram ye ri ne va rıl dı.
    (Re şat Nu ri Gün te kin, Gam sı zın Ölü mü)
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Var- fii li ge çiş siz bir fi il dir, -l- ekiy le edil gen ça tı ya so ku lun ca öz ne si düş müş-
tür; ya ni bu cüm le de öz ne yok tur.

Çok sa at ler ge çin ce hic ran da,
Dü şü lür bir ha ya le, zevk alı nır.
    (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Bu cüm le de de dü şü lür yük le mi ge çiş siz edil gen bir fi il ol du ğun dan cüm le nin 
öz ne si bel li de ğil dir.

Açı lan yol cu la rın hep si his set miş ti ki
Bu gün de eri şil mez o di ya ra ya rın da
    (Ali Müm taz Aro lat)

Bu ör nek te de eri şil mez yük le mi ge çiş siz edil gen bir fi il ol du ğu için cüm le nin 
öz ne si bel li de ğil dir.

 
5. Yük le mi ge rek li lik ki pi nin tek lik 3. şah sı olan ba zı cüm le ler de öz ne al maz: 
 
Gül ten li, kor du dak lı, kö mür göz lü, sür me li...
Şey tan di yor ki sar ma lı, yüz ke re öp me li...
     (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Bu cüm le de ki sar ma lı ve öp me li yük lem le ri, ge rek li lik ki pi nin tek lik 3. şah sın-
da ol duk la rın dan cüm le le rin öz ne si bel li de ğil dir.

6. Öz ne, cüm le de bir ke li me ve ya ke li me gru bu ola rak yer alır:

Be tül te zi ni ha zır la dı.
Ha ti ce Ha nım, her ge ce, ona üç kan dil ya kar mış. 
     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Bu cüm le de öz ne olan Ha ti ce Ha nım, bir un van gru bu dur.

Gün ler kı sal dı. Kan lı ca’nın ih ti yar la rı
Bir bir ha tır la mak ta ge çen son ba har la rı.
      (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Bu di ze ler de iki cüm le var dır: Gün ler kı sal dı, bi rin ci cüm le dir; gün ler bu cüm-
le nin öz ne si dir. Kan lı ca’nın ih ti yar la rı bir bir ha tır la mak ta ge çen son ba har la rı ise 
ikin ci cüm le dir. Bu cüm le nin öz ne si olan Kan lı ca’nın ih ti yar la rı ise be lir ti li isim 
tam la ma sı dır.

Za fer ve eğ len ce bu sa ray da ha ya tın en be lir gin akı şı na ya tak lık edi yor du. 
     (İs ken der Pa la, Ba bil’de Ölüm İs tan bul’da Aşk)

Bu cüm le nin öz ne si olan za fer ve eğ len ce ise bir bağ la ma gru bu dur.

Biz şim di baş ka bir ye ni âhen ge bağ lı yız:
Âşık sa ziy le gel di eren ler bu mec li se.
     (Ha lit Fah ri Ozan soy)

Bu di ze ler de iki cüm le var dır: Biz şim di baş ka bir ye ni âhen ge bağ lı yız, bi rin ci 
cüm le dir. Bu ra da cüm le nin öz ne si biz za mi ri dir. Cüm le nin öte ki öge le ri şun lar dır:
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bağ lı yız : Yük lem
biz  : Öz ne
şim di : Zarf tüm le ci
baş ka bir ye ni âhen ge : Yer tam la yı cı sı

Şi ir de ki ikin ci cüm le ise âşık sa ziy le gel di eren ler bu mec li se di ze si dir. Bu ra da 
da eren ler ke li me si cüm le nin öz ne si dir. Cüm le nin öte ki öge le ri ni şu şe kil de gös-
te re bi li riz:

gel di  : Yük lem
eren ler : Öz ne
bu mec li se : Yer tam la yı cı sı
âşık sa ziy le : Zarf tüm le ci

Kü çük Ağa’nın genç li ğin den duy du ğu ha fif se me ta ma men git miş ti.
       (Ta rık Buğ ra, Kü çük Ağa)

Cüm le nin öz ne si Kü çük Ağa’nın genç li ğin den duy du ğu ha fif se me gru bu, bir sı-
fat tam la ma sı dır. Kü çük Ağa’nın genç li ğin den duy du ğu tam la ma nın sı fa tı, ha fif se-
me ise isim kıs mı dır. Cüm le nin öge le ri şun lar dır:

git miş ti      : Yük lem
kü çük Ağa’nın genç li ğin den duy du ğu ha fif se me : Öz ne
ta ma men      : Zarf tüm le ci

Ben en ha kîr bir in sa nı kar deş sa yan bir ru hum;
Ben de esir ya rat ma yan bir Tan rı’ya îmân var;
Pa çav ra lar al tın da ki yok sul be ni ya ra lar;
      (Meh met Emin Yur da kul)

Bu şi ir de üç cüm le var dır. Bi rin ci cüm le ben en ha kîr bir in sa nı kar deş sa yan 
bir ru hum di ze si dir. Ben öz ne, en ha kîr bir in sa nı kar deş sa yan bir ru hum kıs mı ise 
yük lem dir. Cüm le nin öz ne si tek lik 1. şa hıs za mi ri dir.

Şi ir de ki ikin ci cüm le, ben de esir ya rat ma yan bir Tan rı’ya îmân var di ze si dir. 
Var cüm le nin yük le mi, esir ya rat ma yan bir Tan rı’ya îmân ise cüm le nin öz ne si dir. 
Bu ra da öz ne, bir yak laş ma gru bu dur. Ben de ise cüm le nin yer tam la yı cı sı olur.

Şi ir de ki üçün cü cüm le, pa çav ra lar al tın da ki yok sul be ni ya ra lar di ze si dir. Ya ra-
lar cüm le nin yük le mi, pa çav ra lar al tın da ki yok sul cüm le nin öz ne si, be ni de cüm-
le nin be lir ti li nes ne si olur. Bu cüm le de ise öz ne bir sı fat tam la ma sı dır. Pa çav ra lar 
al tın da ki tam la ma nın sı fa tı, yok sul da isim kıs mı dır.

Eğer yağ mur Al lâ hın göz yaş la rı olay dı
Bir lâh za da dün yâ yı se le ver mek ko lay dı! 
    (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bir lâh za da dün yâ yı se le ver mek ko lay dı cüm le sin de yük lem, ko lay dı ke li me si-
dir. Bir lâh za da dün yâ yı se le ver mek ise cüm le nin öz ne si dir. Öz ne olan bu kı sım, 
bir isim-fi il gru bu dur. 
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Kıs ka nıp giz le miş ka zâ ve ka der 
Bel ki bin den zi ya de bes te si ni.
...
Zâ hid de ol sa âkıl-i kâ mil de ol sa bir
Bir gün o kâ inâ ta gi ren mut la ka içer 
    (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Yu ka rı da ki ör nek ler den bi rin ci be yit te öz ne ka zâ ve ka derdir. Bu da ve bağ la-
cıy la oluş tu rul muş bir bağ la ma gru bu dur. İkin ci şi i rin ikin ci di ze sin de ise öz ne 
bir gün o kâ inâ ta gi ren sı fat-fi il gru bu dur.

Ya şa ran göz le rim de ar tık her şey de ğiş ti,
Bi zim ga rip Şey hoğ lu bu ra dan geç me miş ti... 
  öz ne   (Faruk Nafiz Çam lı bel, Han Du var la rı)

 Öz ne il gi gru bu ya pı sın da dır.

Ora ya ka çış ken di ken din den nef ret ifa de eder.
 öz ne     (Pe ya mi Sa fa, Yal nı zız)
 Öz ne isim-fi il gru bu ya pı sın da dır.

Bu ra da giz le nen, Türk çe nin han gi sır rı dır?
 öz ne     (Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

 Öz ne sı fat-fi il gru bu ya pı sın da dır.

Bun ca var lı ğa se beb hem ol imiş
  öz ne    (Sü ley man Çe le bi, Mev lid)

 Öz ne yak laş ma gru bu ya pı sın da dır.

Gü miş den kuş lar ko na uç dan uca 
  öz ne    (Şey yad Ham za, Yû suf u Zü ley hâ)

 Öz ne uzak laş ma gru bu ya pı sın da dır.

7. Öz ne, ki mi cüm le ler de bir ke li me ya da ke li me gru bu bi çi min de açık ola rak 
gö rül me ye bi lir. Böy le cüm le ler de öz ne, yük le me ge ti ri len şa hıs ekin den an la şı lır; 
ki şi eki nin gös ter di ği za mir, cüm le nin öz ne si ka bul edi lir. Böy le cüm le ler de öz ne 
açık ça gö rül me di ği için bu öz ne ye “giz li öz ne” de nir: 

Sa vaş bi zi kar lı dağ la ra gö tür dü ğü gün
Kı zıl lı ğın da ısın dık;
Dağ lar dan çöl le re dü şür dü ğü gün
Göl ge ne sı ğın dık.
     (Arif Ni hat As ya) 

Yu ka rı da ki ör nek te iki cüm le bu lun mak ta dır. Bi rin ci cüm le de yük lem ısın dık 
çe kim li fi ili dir, öz ne ise açık ça be lir til me miş tir. Bu nun la bir lik te ısın dık fii lin de-
ki -k ki şi ekin den ısın ma ey le mi ni ger çek leş ti re nin biz ol du ğu nu an lı yo ruz. Öy le 
ise cüm le nin öz ne si giz li dir ve bu da biz za mi ri dir. İkin ci cüm le nin yük le mi ise 
sı ğın dık fi ili dir. Bu cüm le de de öz ne bel li de ğil dir. An cak sı ğın dık ey le min de ki -k 
ki şi ekin den ey le mi ger çek leş ti re nin biz ol du ğu an la şıl mak ta dır. Ya ni cüm le nin 
öz ne si giz li dir, bi rin ci cüm le de ol du ğu gi bi bu ra da da öz ne biz za mi ri dir.
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Bu gün ha va gü zel,
Bu gün içim içi me sığ mı yor.
An nem den mek tup al dım,
Mem le ket te gi bi yim.
Al la ha çok şü kür kar nım tok;
Eli mi uzat sam kah ve fin ca nı du dak la rım da dır.
      (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Bu ör nek te ki cüm le le ri sı ray la ele ala lım: Bu gün ha va gü zel cüm le sin de gü zel 
ke li me si yük lem dir. Yük le min be lirt ti ği öge ha va ise öz ne dir. 

Bu gün içim içi me sığ mı yor cüm le sin de sığ mı yor yük lem dir. İçim cüm le nin öz-
ne si dir; bu da [be nim] içim bi çi min de tam la ya nı düşmüş bir iye lik gru bu dur.

An nem den mek tup al dım cüm le sin de al dım çe kim li bir fi il dir ve cüm le nin 
yük lem dir. Bu cüm le de öz ne, ay rı bir ke li me ola rak bu lun ma mak ta dır; giz li dir. 
An cak al dım fii lin de ki -m ki şi ekin den al ma ey le mi ni ger çek leş ti re nin ben ol du ğu 
an la şıl mak ta dır; ya ni cüm le nin öz ne si ben za mi ri dir.

Mem le ket te gi bi yim cüm le sin de ise yük lem, ek fi il ile çe kim len miş mem le ket te 
gi bi yim edat gru bu dur. Bu ra da da öz ne açık ça be lir til me miş tir. An cak ke li me gru-
bun da ki tek lik 1. şa hıs bil dir me eki -im’den öz ne nin ben ol du ğu an la şıl mak ta dır. 

Al la ha çok şü kür kar nım tok cüm le sin de yük lem tok ke li me si dir. Tok olan kar-
nım’dır, ya ni cüm le nin öz ne si kar nım ke li me si dir. O da [be nim] kar nım bi çi min de 
tam la ya nı düş müş bir iye lik gru bu dur.

8. Ba zen öz ne, özel lik le vur gu lan mak is te nin ce, yük le min ta şı dı ğı ki şi ekiy le 
bir lik te şa hıs za mi ri ola rak da yer alır.

Ben Ana do lu’ya git me den ma ne vi kuv vet de ni len şe yin mil let mü ca de le le rin de 
bü yük bir rol oy na dı ğı na ve bu nun ruh tan ge len bir yü rek li lik le oluş tu ğu na inan dım.

      (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Sen, ka çan bir ür kek cey lan sın dağ da,
Ben, pe şi ne düş müş bir ca na va rım!
     (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Ka çıp do laş san da sen, şe hir şe hir,
Ba na ka la cak sın yi ne son gü nü.
    (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Ben gü zel gün le rin şa i ri yim
Saa det ten alı yo rum il ha mı mı.
      (Me lih Cev det An day)

9. Öz ne, yük le me ek siz ola rak bağ la nır; ya ni cüm le nin çe ki miz öge si dir. Çok-
luk ve iye lik ek le ri dı şın da her han gi bir ek al maz:

Acı sı içe ri me yü rü mek te dir şim di
     (Se vinç Ço kum, Bi zim Di yar)

Geç miş bir za ma nı kal bim bul mak üze re dir,
Ta mam la na cak tır ya rım kal mış rü ya lar.
      (Ah met Mu hip Dı ra nas)
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Geç miş bir za ma nı kal bim bul mak üze re dir cüm le sin de bul mak üze re dir yük-
lem dir, kal bim ise öz ne dir. Bu ra da öz ne, iye lik ek li dir; çün kü kal bim as lın da [be-
nim] kal bim bi çi min de bir iye lik gru bu dur.

Ta mam la na cak tır ya rım kal mış rü ya lar cüm le sin de ise ta mam la na cak tır yük-
lem, ya rım kal mış rü ya lar ise öz ne dir. Öz ne olan ya rım kal mış rü ya lar bir sı fat 
tam la ma sı dır ve çok luk eki al mış tır.

Şi ir yaz ma has ta lı ğım 
Hep böy le ha va lar da nük set ti;
Be ni bu gü zel ha va lar mah vet ti.
   (Or han Ve li Ka nık)

10. Ün lem grup la rı doğ ru dan yük le me bağ lan ma dık la rı, cüm le nin dı şın da 
kal dık la rı için öz ne ol maz. Ün lem öge le ri ve ün lem grup la rı “cüm le dı şı öge” ola-
rak de ğer len di ri lir:

Ey ha fı za! Cö mert me men den be ni em zir.
Zen gin renk le ri ni u�u ma dök ey ba har!
       (Ah met Mu hip Dı ra nas)
Cüm le nin öge le ri:
em zir  : Yük lem
(sen)  : Giz li öz ne
be ni   : Be lir ti li nes ne
cö mert me men den : Yer tam la yı cı sı
ey ha fı za  : Cüm le dı şı öge

dök   : Yük lem
(sen)  : Giz li öz ne
zen gin renk le ri ni : Be lir ti li nes ne
u�u ma  : Yer tam la yı cı sı
ey ba har  : Cüm le dı şı öge

Kar ga lar, sa kın an ne me söy le me yin!
Bu gün top lar atı lır ken ev den ka çıp
Har bi ye Ne za re ti ne gi de ce ğim.
   (Or han Ve li Ka nık)

11. Bir cüm le de bir den faz la öz ne bu lu nabi lir. O za man bu öz ne ler ya bağ laç-
lar la ya da vir gül le bir bi ri ne bağ la nır:

Ev ler, ağaç lar, su lar, ben ve bu an
San ki bu lut lar la bir, akı yo ruz.
    (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Ta ri hi mi zin bu eş siz bü yük le ri ara sın da Bil ge Ka ğan, Alp Ars lan, Fa tih ve Ata-
türk ak la ge len si ma lar dır.

       (Fa ruk Kad ri Ti mur taş)

Ve zir, mol la, ağa, bey ta kım ta kım,
Gü neş li bir ni san gü nü ok at tı.
    (Yah ya Ke mal Be yat lı)
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Es ki Dün ya, Ye ni Dün ya, bü tün ak vâm-ı be şer
Kay nı yor kum gi bi, tû fan gi bi, mah şer mah şer.
      (Meh met Akif Er soy)

Ka fa, göz, göv de, ba cak, kol, çe ne, par mak, el ayak,
Bo şa nır sırt la ra va di le re, sağ nak sağ nak.
      (Meh met Akif Er soy)

Fa ni ömür bi ter, bir uzun son ba har olur.
Yap rak, çi çek ve kuş da ğı lır, tâ rü mâr olur. 
      (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Ya ge zen bir ölü, yâ hud gö mü len bir di ri yim; 
Mum ya dır, can lı da, can sız da, bu kab ris tan da
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
    
12. Ba zı cüm le ler de öz ne den ön ce ya da son ra ge le rek onun açık la yı cı sı olan 

bir söz bir li ği bu lu na bi lir:

Ben, Kay ma kam Mus ta fa Ke mal, Sof ya’da ate şe mi li ter bu lu nu yor dum. 
     (Fa lih Rı�ı Atay, Ata türk’ün Ha tı ra la rı)

Biz, özel lik le de ben, dün ya yı, en çok da dün ya nın mer ke zi olan Av ru pa’yı gör-
mek, ta nı mak is ti yo rum.

       (Bu ket Uzu ner, Ge li bo lu)

Eyüp, Türk le rin ölüm şeh ri Eyüp, Av ru pa top ra ğı nın bit ti ği sa hil de İs lam cen ne-
ti nin bir bah çe si gi bi ye şil du rur yor.

       (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Bu rüz gâr, bu de li rüz gâr bir or du...
     (Ah met Kut si Te cer)

Se sin ne re de kal dı, her gün kü se sin
      (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Her şey, ara ba cı ve at lar bi le, ar tık bi zim ne şe mi zin ahen giy le re van la şır dı.
    (Ab dul hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

13. Sı ra lı cüm le ler de öz ne, or tak ola bi lir: 

Gök ten dö kü len sı cak, ya nak la rı ya kı yor, gö ğüs le ri ezi yor, ne fes le ri tı kı yor.   
     (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağlayanlar)

Ödünç, gü le gü le gi der, ağ la ya ağ la ya dö ner. 
       (Ata sö zü)

Ağaç gü neş te ser pi lir, fa kat top ra ğın de rin lik le rin de ki kö kü ile bes le nir. 
         (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Kö şe de ga ze te oku yan ih ti yar cil di ye dok to ru ga ze te si ni bı rak tı, sö ze ka rış tı.
       (Mem duh Şev ket Esen dal)
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Bu yağ mur ka nı mı bo ğan bir ip lik,
Kar nım da acı sız ya tan bir bı çak.
     (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Ben, gam lı, do nuk kış gü ne şi,
Çıp lak dal lar da, ses siz din le ni yor dum.
Köy le ri, yol la rı, da ğı, ta şı
Isı tı yor avu tu yor dum. 
       (Cey hun Atuf Kan su)

14. Ba zen öz ne, şa hıs za mi ri, dö nüş lü lük za mi ri ve ya kuv vet len dir me edat la-
rıy la pe kiş ti ri le bi lir: 

Fa kat on lar ye mez ler se, otu rur ke mal-i afi yet le siz ken di niz yer di niz.
    (Ab dul hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

Ha la sı nın ya nın da ki ka dın lar da sa rıl dı lar, öp tü ler, söy leş ti ler, gü lüş tü ler.
       (Re fik Ha lit Ka ray, Es ki ci)

Sen de ge çe bi lir sin yar dan, ana dan, ser den     
     (Arif Ni hat As ya)

Zi ra bu saz da par ça la nır gül mek is ter se...
     (Ha lit Fah ri Ozan soy)

Ah met Za ma nî Efen di de ki ta bı mın ba zı yer le ri ne iti raz et miş ti.
    (Ah met Ham di Tan pı nar, Sa at le ri Ayar la ma Ens ti tü sü)

15. Öz ne ile yük lem ara sın da te kil lik-ço ğul luk ba kı mın dan uy gun luk ara nır. 
An cak öz ne ile yük lem ara sın da te kil lik-ço ğul luk ba kı mın dan her za man uy gun-
luk yok tur. Öz ne ile yük lem ara sın da te kil lik-ço ğul luk ba kı mın dan kul la nı lış ta şu 
nok ta la ra dik kat et mek ge re kir: 

a) Bir cüm le de öz ne te kil ise yük lem de te kil olur: 

Be tül oku la git me ye ha zır la nı yor du. 
öz ne-te kil  yük lem-te kil

Ni hâ yet siz bir ova ağart tı ben zi mi zi,
Yol lar bir şe rit gi bi u�a bağ la dı bi zi.

(Faruk Nafiz Çamlıbel)

Ni hat, va pu run İs tan bul’a gi ri şi ni gör mek için, ge ce le yin uyan dı, gü ver te ye çık tı.
         (Pe ya mi Sa fa)

Dev ya pı lı, pa la bı yık bir za bit, Ma nas tır lı kom şu mu yer den ye re sü rü yor, çiz me-
le riy le çiğ ni yor du.

     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)
Ne şi rin kom şu muz dun sen, Fah ri ye ab la!
       (Ah met Mu hip Dı ra nas)
 
b) Eğer öz ne ço ğul hâl de ki bir can lı adı ise yük lem te kil de ge lir, ço ğul da ge lir:

Ço cuk lar bah çe de top oy nu yor lar.
öz ne-ço ğul   yük lem-ço ğul
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Öğ ren ci ler sı nı fa gir di.
öz ne-ço ğul        yük lem-te kil

Ço cuk lar ilk yaş la rın dan iti ba ren çev re le rin de bu lu nan ye tiş kin ler le bir ara da 
ya şar lar ve her va kit on la rın dik kat ve ba kı mı na muh taç tır lar.

       (H. Fik ret Ka nat, Pe de go ji)

Ev ve la uzak tan dik dik ba kan köy lü ler ya nı ma yak la şı yor lar.
     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ana do lu Not la rı)

c) Cüm le de öz ne ço ğul hâl de ise ve ay nı za man da şa hıs la rı kar şı lı yor sa yük lem 
ge nel lik le ço ğul ola rak bu lu nur.

Ah met ve kar de şi bir lik te ge li yor lar.
Ben ve an nem be ra ber ya şı yo ruz.

ç) Öz ne le ri ço ğul ol sa bi le, yük lem gö re vin de kul la nıl dık la rı za man, “var”, 
”yok” , “ge rek”, “la zım” gi bi ke li me ler te kil du rum da bu lu nur:

Sı nı�a kim se ler yok.
  öz.-ço ğul yük lem-te kil  

Bu ra da çok sev di ğim in san lar var.
               öz ne-ço ğul  yük lem-te kil 

d) Bir top lu luk adı na ko nu şul du ğun da; övün me, bö bür len me, al çak gö nül lü-
lük, say gı ve ne za ket ifa de edil mek is ten di ğin de öz ne te kil ol du ğu hâl de yük lem 
ço ğul olur: 

Biz onun ce ma zi ye lev ve li ni bi li riz. (övün me)
Emin Ni hat Bey gel di ler mi? (say gı)
Ba kan Bey he nüz teş rif et me di ler mi? (say gı)
Bi ze de bek le riz. (ne za ket)

e) Eğer öz ne ço ğul hâl de ki or gan, bit ki, hay van, can sız var lık adı ve ya so yut bir 
kav ram ise yük lem te kil olur: 

Göz le rim iyi gör mü yor, sü rek li oku mak tan bo zul du. 
Son ba har la bir lik te ağaç lar yap rak la rı nı dök tü. 
Kuş lar da git ti. 
Kö pek ler Ali’nin et ra fın da zıp la yıp du ru yor du.
So kak tan gü rül tü ler ge li yor. 

Ya ğız at lar kiş ne di, me şin kır baç şak la dı,
Bir da ki ka ara ba ye rin de du rak la dı.
...
Ara dan yıl lar geç ti, iş te o gün den be ri
Ne za man yol da bir han rast la sam ir ki li rim.
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

f) Öz ne “bir kaçı, her kes, hiç biri” gi bi be lir siz lik za mi ri ise yük lem te kil kul la nı lır:

Her kes top lan tı ya ka tıl dı.
öz ne-te kil              yük lem-te kil
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Hiç bi ri top lan tı da bu ko nu yu gün de me ge tir me di.
öz ne-te kil    yük lem-te kil

g) Öz ne top lu luk is min den olu şu yor sa, yük lem te kil ola rak kul la nı lır: 

Halk ca mi nin av lu su na dol muş tu.
Sü rü kö ye yak laş tı.
Ker van uzak tan ge çi yor.

16. Öz ne si de ği şik ki şi ler den olu şan bir cüm le de öz ne ile yük lem ara sın da şu 
uy gun luk lar bu lun ma lı dır:

a) Öz ne, te kil ve ya ço ğul bi rin ci ve üçün cü ki şi ise yük lem ço ğul bi rin ci ki şi olur: 

Ben ve Be tül ti yat ro ya gi de ce ğiz.

Fa kat Oğuz ve ben, rü ya mı zı ve ide ali mi zi sev mek le, rü ya mız ve ama cı mız için 
ya şa mak la bir bi ri mi zi ye te ri ka dar se vi yo ruz.

     (Ha li de Edip Adı var, Ye ni Tu ran ve Ra ik’in An ne si)

b) Öz ne tek lik ve ya çok luk bi rin ci ve ikin ci ki şi ise yük lem çok luk bi rin ci ki şi olur: 

Ben ve sen iyi ar ka da şız.

Sen ve ben göz ya şıy la ıs lan mış ha mur da nız;
Ren gi mi ze bak sın lar, kan dan ve ça mur da nız!
     (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

c) Öz ne tek lik ve ya çok luk ikin ci ve üçün cü ki şi ise yük lem çok luk ikinci ki şi 
olur: 

Sen ve o bu gün kü top lan tı ya ka tıl ma dı nız.
Sen ve o, Ana do lu’ya geç me yi dü şün mü yor mu su nuz? 

d) Öz ne tek lik ve ya çok luk birinci ikinci ve üçüncü ki şi ler se yük lem çok luk 
birinci ki şi olur: 

Ben, sen ve Ah met es ki ne sil de niz. 
Ben, sen ve o bu işi bir lik te ba şa ra ca ğız.
Biz, siz ve on lar, bir bü tü nün par ça la rı yız.

17. Cüm le de öz ne yi bul mak için yük le me “kim?” ve “ne?” so ru la rı yö nel ti lir. 
Yük le me yö nel ti len bu so ru la rın kar şı lı ğı olan öge, öz ne dir. 

Aşa ğı da ki cüm le le rin öz ne le ri ni bu lu nuz.

Fa kat bu kah ka ha nın için de de min ki gü lü şe ben ze me yen, tu haf bir şey, bir kı rık lık 
var dır.
Bu dü zen ve ih ti şam, an cak bir tan rı dü şün ce siy le açık la na bi lir di.
Ni hâ yet siz bir ova ağart tı ben zi mi zi,
Yol lar bir şe rit gi bi u�a bağ la dı bi zi.

2



Türkçe Cümle Bilgisi II32

Özet
Cüm le nin ge nel özel lik le ri ni açık la mak
Cüm le, en dar an la mıy la bir yar gı gru bu dur. İçin-
de yar gı nın bu lun ma dı ğı söz di zi le ri cüm le oluş-
tur maz. Bir dü şün ce yi, bir duy gu yu, bir ha re ke ti, 
bir ola yı, bir is te ği tam bir hü küm hâ lin de ifa de 
eden ke li me ve ya ke li me di zi si ne “cüm le” de nir. 
Baş ka bir ifa dey le cüm le, sö zü din le yen de so ru-
ya yer bı rak ma ya cak bi çim de tam ola rak -ha ber 
ya da di lek yo luy la- bil di ren söz di zi si dir. Cüm le, 
tam bir yar gı ifa de si ta şır. Türk çe de yar gı ifa de si-
ni ta şı yan dil bi ri mi çe kim li bir fi il dir. Bu ba kım-
dan bir cüm le nin var lı ğı için ge rek li ve ye ter li 
şart, çe kim li bir fi il dir.

 Cüm le de yük lem ba zen baş ka öge ler le de des-
tek le nir. Sağ lam ya pı lı cüm le ler ku ra bil mek için 
cüm le nin öge le ri ni ta nı mak ve bun la rı yer li ye-
rin de kul lan mak ge re kir. Türk çe de tam ya pı lı bir 
cüm le de şu öge ler bu lu nur: Yük lem, öz ne, nes ne, 
zarf tüm le ci ve yer tam la yı cı sı (do lay lı tüm leç).

 Ta mam la yı cı öge ler olan nes ne, zarf tüm le ci ve 
yer tam la yı cı sı her cüm le de bu lun ma ya bi lir. 
Bun lar cüm le de açık la yı cı iş lev le gö rev ya par.

 Cüm le de ke li me ler, an la mın ge re ği ne gö re bel-
li bir dü zen için de sı ra la nır. Ku ral lı bir cüm le de 
öge le rin di zi li şin de öz ne baş ta, yük lem cüm le nin 
so nun da yer alır. Di ğer öge ler bu iki si ara sın da 
yer alır. Bu öge le rin bel li, de ğiş mez bir sı ra sı yok-
tur. Ba zı cüm le ler de öz ne, ba zı la rın da nes ne, ba-
zı la rın da da yer tam la yı cı sı öte ki öge ler den da ha 
çok önem ta şı ya bi lir. Öge ler önem de re ce le ri ne 
gö re yük le me yak laş tı rı lır. Önem le vur gu lan mak 
is te nen öge, ge nel lik le yük lem den he men ön ce 
ge ti ri lir.

 Di li miz de cüm le de yer alan ke li me sa yı sı nı be lir-
le yen bir ku ral yok tur. Cüm le ler duy gu la rı, dü-
şün ce le ri, is tek le ri, ha re ket le ri, olay la rı bil di rir. 
Duy gu lar, dü şün ce ler, is tek ler ise sı nır lan dı rı la-
maz. Bu ba kım dan ke li me sa yı sı da sı nır lan dı rı-
la maz. Bu nun la bir lik te cüm le de ki ke li me sa yı sı, 
an la tı la cak la rın ge niş li ği ne ve özel lik le ri ne bağ lı 
ola rak de ği şir.

Cüm le yi oluş tu ran öge le ri açık la mak
Her an la tım, ger çek leş ti ği bağ lam için de bir bü-
tün dür. Bu bü tün, dil bil gi si ku ral la rı ve an lam 
iliş ki si ba kı mın dan bir bi ri ne bağ lı öge ler den olu-
şur. Dil ler de ke li me le rin bir di zi liş sı ra sı var dır. 
Her ke li me ve öge, kul la nı lış de ğe ri ni ken din den 
ön ce ve ya son ra ge len öge ler den alır. Ya ni her 

öge nin de ğe ri, kul la nı lış ye ri ne gö re dir. Bu ba-
kım dan ke li me ler yan ya na ge lir ken bel li bir ku-
ra la gö re sı ra la nır, akıl ve man tık çer çe ve si için de 
dü şün ce ve duy gu la rı mı zı an lat ma mı zı sağ lar. 

 Duy gu lar, dü şün ce ler an la tıl mak is ten di ği za-
man ke li me ler; bir dü zen içe ri sin de, an lam, 
an la tım ve yar gı bir li ği oluş tu ra cak bi çim de bir 
ara ya ge ti ri lir. Ke li me ler, dil sis te mi için de bir bi-
ri ne bağ la na rak cüm le le ri oluş tu rur ve an la tım 
de ğe ri ne ka vu şur. Ya ni cüm le, de ği şik iş lev ler de-
ki par ça lar dan mey da na gel miş bir bü tün dür. İş-
te cüm le yi oluş tu ran bu par ça la ra “cüm le nin öge le ri” 
de nir. Bun lar yük lem, öz ne, nes ne, zarf tüm le ci 
ve yer tam la yı cı sı dır (do lay lı tüm leç). Yük lem ve 
öz ne cüm le nin te mel öge le ri; nes ne, zarf tüm le ci 
ve yer tam la yı cı sı ise ta mam la yı cı öge ler dir.

Cüm le de yük le mi çö züm le mek
Yük lem, cüm le nin te mel öge si dir. Öte ki öge ler 
yük le min an la mı nı çe şit li yön ler den ta mam-
la mak ve onu da ha be lir gin du ru ma ge tir mek 
üze re cüm le de yer alır. Ya ni di ğer öge ler yük lem 
sa ye sin de de ğer ka za nır. Bu ba kım dan yük lem, 
cüm le nin dü ğüm len di ği ke li me dir. 

 Yük lem, bil dir me ve ya ta sar la ma ki pin de çe kim-
li bir fi il ola bi le ce ği gi bi ek fi il le çe ki me gir miş 
bir isim ve ya isim de ğe rin de bir ke li me gru bu da 
ola bi lir. 

Cüm le de öz ne yi ana liz et mek
Öz ne, cüm le nin yük lem den son ra ge len en 
önem li öge si dir. Fii le öte ki öge ler den da ha ya-
kın olan öz ne, ay nı za man da cüm le nin fi il den 
ay rıl ma yan bir un su ru dur. Bu ba kım dan ba zen 
ay rı bir ke li me hâ lin de ol ma yıp fii lin için de şa-
hıs hâ lin de ifa de olu nur. Öz ne; yük le min bil-
dir di ği an la mı ta mam la yan, cüm le de bil di ri len 
hük mün mey da na gel me si ni sağ la yan öge dir. 
Öz ne yal nız et ken ça tı lı fi il le rin yük lem ol du ğu 
cüm le ler ile isim cüm le le rin de bu lu nur. Öz ne, 
bir ki şi ve ya nes ne ola bi le ce ği gi bi so yut bir kav-
ram da ola bi lir. Öz ne nin en önem li ni te li ği, ya lın 
hâl de bu lun ma sı dır. İsim hâl ek le ri ni al maz; an-
cak iye lik ve çok luk ek le ri ni ala bi lir. 

 Cüm le içe ri sin de öz ne yi bul mak için yük le me 
“kim” ve “ne” so ru la rın dan bi ri so ru lur. Bu so ru-
la ra ce vap olan ke li me ve ya ke li me gru bu öz ne dir.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si nin yük le mi edil gen 
ça tı lı bir fi il dir?

a.  Kü çük kız ay na nın kar şı sın da ta ran dı.
b.  Ko ca man ta şı atın ca ha vuz bu lan dı.
c.  Çok ye mek ten mi de si bu lan dı.
d.  Şöy le bir dik kat li ce et ra fı do lan dı.
e.  Ye ni çim le nen fi de ler su lan dı.

2. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yük lem bir ke li-
me gru bu dur?
a.  Ta mam la na cak tır ya rım kal mış rü ya lar.
b.  Yal nız bu gün se nin gi bi öl gün sa da lı yız.
c.  Zen gin renk le ri ni u�u ma dök ey ba har!
d.  Al dım Ra kof ça kır la rı nın hür ha va sı nı.
e.  Duy dum akın cı ced le ri min ih ti ra sı nı.

3. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yük lem çe kim li 
fi il de ğil dir?
a.  Zin dan ke si lir sul ta nı ol maz sa sa ray lar.
b.  Yer yü zün de ki bü tün yıl dız la rı u�a ça ğı rı yor lar.
c.  Son suz lu ğu ya şat mak is te dik sev gi miz de.
d.  Ben pı rıl pı rıl bir ge miy dim es ki den.
e.  Bir tat lı ha tı ra kal dı ev vel ki gün den.

4. “Kış mev si mi nin en gü zel ol du ğu an dır şim di.”
Yu ka rı da ki cüm le nin öz ne si, aşa ğı da ki le rin han gi sin de 
doğ ru olarak ve ril miş tir?

a.  Kış mev si mi nin en gü zel ol du ğu an dır
b.  Kış mev si mi nin en gü zel ol du ğu 
c.  şim di
d. Kış mev si mi nin en gü zel
e.  O (giz li öz ne)

5. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de öz ne, iye lik eki 
al mış tır?

a.  Kar de şi, der se yi ne geç kal dı.
b.  Kuş la rı gös te ri yor du he ye can la.
c.  So kak la rı er ken den te miz li yor lar.
d.  An ne si ni çok öz le miş ti.
e.  Ki tap la rı tek tek ki tap lı ğa diz di.

6. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de öz ne nin açık la yı-
cı sı yok tur?
a.  Yağ mur ya ğı yor du, yaz yağ mu ru şa kır şa kır.
b.  Gü lü şün ner de şim di, her gün kü tat lı gü lü şün.
c.  Bu rüz gâr, bu de li rüz gâr çıl dır dı yi ne.
d.  Kar de şim, ba bam, bü tün ai lem var dı dü ğün de.
e.  Rah met li an nem, se nin ni nen çok yar dım se ver di.

 “Bir gün
 Uzak bir di yar dan
 Ya ra lı bir kuş gel di”
7. Bu di ze ler de ki cüm le nin öz ne si, aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

a.  bir gün
b.  uzak bir di yar dan
c.  bir kuş
d. ya ra lı bir kuş
e.  kuş

8. Aşa ğı da ki so ru lar dan han gi si, cümlede öz ne yi bul-
dur ma ya yö ne lik tir?

a.  Bay ram ye ri ne ne za man va rıl dı?
b.  Ko nu nun han gi yö nü nü tar tış tı nız?
c.  Yurt dı şın da eği tim ko nu sun da ne re den bil gi 

ala bi li rim?
d.  Bu saa ti sa na kim ver di?
e.  Öğ ret men ya rın han gi ko nu yu an la ta cak?

9. Aşa ğı da ki cüm le le ri n han gi sin de yük lem bir le şik 
fi ildir?

a.  Bu ki tap la rın hep si kaç li ra eder?
b.  Bu so ru la rın hep si ni bir ben bilirim.
c.  Gül sen in ce kah ka ha lar la in ce hüz nün bi li rim.
d.  Bu ra da son fır tı na son da lı kı rı yor du.
e.  Bil gi edin mek için ede bi eser le ri tah lil ede riz.

10. Aşa ğı da ki cüm le le rden han gi si yal nız ca yük lem-
den oluş mak ta dır?

a.  Sa na so ru so ran han gi ço cuk tu?
b.  El el den üs tün dür.
c.  Ders le rin en dik kat li iz le yi ci si dir.
d.  Öz ge ki min kız kar de şiy miş?
e.  Üni ver si te dey ken ça lış kan bir öğ ren ci miy di?
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar
1. e  Ya nı tı nız fark lıy sa “Yük lem” bö lü mü nü tek rar 

in ce le yin.
2. b  Ya nı tı nız fark lıy sa “Yük lem” bö lü mü nü tek rar 

in ce le yin.
3. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Yük lem” bö lü mü nü tek rar 

in ce le yin. 
4. c Ya nı tı nız fark lıy sa “Öz ne” bö lü mü nü tek rar in-

ce le yin.
5. a Ya nı tı nız fark lıy sa “Öz ne” bö lü mü nü tek rar in-

ce le yin.
6. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Öz ne” bö lü mü nü tek rar in-

ce le yin.
7. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Öz ne” bö lü mü nü tek rar in-

ce le yin. 
8. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Öz ne” bö lü mü nü tek rar in-

ce le yin.
9. e  Ya nı tı nız fark lıy sa “Yük lem” bö lü mü nü tek rar 

in ce le yin.
10. c Ya nı tı nız fark lıy sa “Yük lem” bö lü mü nü tek rar 

in ce le yin.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Yıl lar var... ben onu hiç unut ma dım,
O be ni so rar mı, ha tır lar mı ki?
Büs bü tün si li nip git ti mi adım,
Gön lü nün ve fa sı bu ka dar mı ki?..

Dök tü ğü yaş la rı ku rut muş mu dur?
Ken di ni al da tıp avut muş mu dur?
Va’di ni tut muş mu, unut muş mu dur?
Şim di baş ka sı na mey li var mı ki?

Sıra Sizde 2
Fa kat bu kah ka ha nın için de de min ki gü lü şe ben ze me-
yen, tu haf bir şey, bir kı rık lık var dır.
Bu dü zen ve ih ti şam, an cak bir tan rı dü şün ce siy le açık-
la na bi lir di.
Ni hâ yet siz bir ova ağart tı ben zi mi zi,
Yol lar bir şe rit gi bi u�a bağ la dı bi zi.

Açık göz, H. - Yel ten, M. (2005). Ke li me Grup la rı, İs tan bul.
Al tın top rak (Gün doğ muş), S. (2001). Yah ya Ke mal’in 

Man zum Eser le rin de Ke li me Grup la rı: Ya pı lış la rı ve 
Kul la nı lış la rı, İs tan bul: İs tan bul Üni ver si te si SBE, 
Ya yım lan ma mış yük sek li sans te zi.

Ata bay, N.- Özel, S.- Çam, A. (1981). Tür ki ye Türk çe si-
nin Söz di zi mi, An ka ra.

Ban gu oğ lu, T. (1986). Türk çe nin Gra me ri, An ka ra: 
Türk Dil Ku ru mu Ya yın la rı.

Bay rav, S. (1969). Ya pı sal Dil bi li mi, İs tan bul.
Bil ge gil, M. K. (1982). Türk çe Dil bil gi si, 2. bs., İs tan bul: 

Der gâh Ya yın la rı. 
Co şar, A. M. (1997). Ah met Ham di Tan pı nar’ın “Beş 

Şe hir” Ad lı Ese rin de ki Cüm le ler de Un sur Di zi li şi ve 
Ku ru luş İliş ki si, İs tan bul: İs tan bul Üni ver si te si SBE, 
Ya yım lan ma mış dok to ra te zi.

De li ce, H. İ. (2003). Türk çe Söz di zi mi, İs tan bul: Ki ta-
be vi.

De mi ray, K. (1981). Te mel Dil bil gi si, İs tan bul.
Deny, J. (1941). Türk Di li Gra me ri, Os man lı Leh çe si 

(çev. Ali Ul vi Elö ve), İs tan bul.
Edis kun, H. (1993). Türk Dil bil gi si, İs tan bul: Rem zi Ki-

ta be vi.
Em re, A. (1945). Türk Dil bi gi si, İs tan bul: Cum hu ri yet 

Mat baa sı.
Er gin, M. (1962). Türk Dil Bil gi si, İs tan bul.
Erk can, M. (2004). Fa ruk Na fiz Çam lı bel’in Han Du-

var la rı Ad lı Şi ir Ki ta bı Üze rin de Söz Di zi mi İn ce le-
me si, İs tan bul: İs tan bul Üni ver si te si SBE, Ya yım lan-
ma mış yük sek li sans te zi.

Esin, O. (1997). Ab dül hak Şi na si Hi sar’ın Çam lı ca da ki 
Eniş te miz Ad lı Ese rin de ki Cüm le Tip le ri Üze ri ne Bir 
İn ce le me, İs tan bul: İs tan bul Üni ver si te si SBE, Ya-
yım lan ma mış dok to ra te zi.

Gen can, T. N. (1997). Dil bil gi si, İs tan bul: Ka na at Ya yın la rı.
Gök çe, A. (2009). “Öz ne Tür le ri Üze ri ne”, Ulus lar Ara sı 

Türk Di li ve Ede bi ya tı Kon gre si, 27-28 Ağus tos 2007, 
Bil di ri ler, İs tan bul: İs tan bul Kül tür Üni ver si te si.

Gü neş, S. (1999). Türk Di li ve An la tım Bil gi si, İz mir: 
Do kuz Ey lül Üni ver si te si Rek tör lük Mat baa sı.

Ha ti boğ lu, V. (1972). Türk çe nin Söz di zi mi, An ka ra.
Ka ra han, L. (2008). Türk çe de Söz Di zi mi, 13. bs., An-

ka ra: Ak çağ.
Ka ra örs, M. (2005). Kar şı laş tır ma lı Şe kil ve Cüm le Bil-

gi si, An ka ra.
Kes kin, R. (2003). Türk çe Dil bil gi si - Ke li me ve Cüm le 

Tah lil le ri, Kon ya.
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Kork maz, Z. (1992). Gra mer Te rim le ri Söz lü ğü, An ka ra.
Kü key, M. (1972). Türk çe nin Söz di zi mi, An ka ra.
Öz kan, M. - Se vinç li, V. (2009). Tür ki ye Türk çe si Söz 

Di zi mi, İs tan bul: Aka de mik Ki tap lar.
Öz kan, M. - Tö ren, H. - Esin, O. (2006). Yük sek Öğ re-

tim de Türk Di li, Ya zı lı ve Söz lü An la tım, 2. bs., İs-
tan bul: Fi liz Ki ta be vi.

Şim şek, R. (1987). Ör nek ler le Türk çe Söz di zi mi, Trab-
zon.

To pa loğ lu, A. (1989). Dil Bil gi si Te rim le ri Söz lü ğü, İs-
tan bul.

Uy sal, S. S. (1980). Türk çe An la tım Yön tem le ri, İs tan-
bul.

Zül fi kar, H. (2001). “Türk çe de Cüm le”, Yük sek Öğ re tim 
Öğ ren ci le ri İçin Türk Di li ve Kom po zis yon Bil gi le ri, 
An ka ra: Yar gı Ya yı ne vi. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Cümlede nesneyi çözümleyebilecek,
Cümlede yer tamlayıcısını çözümleyebilecek,
Cümlede zarf tümlecini çözümleyebilecek,
Cümle dışı ögeleri açıklayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Nesne
•	 Yer	tamlayıcısı

•	 Zarf	tümleci
•	 Cümle	dışı	ögeler

İçerik Haritası
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Cümlenin Tamamlayıcı Ögeleri:
 • Nesne 
• Yer Tamlayıcısı
• Zarf Tümleci

•	 CÜMLENİN	TAMAMLAYICI	ÖĞELERİ
•	 NESNE
•	 TAMLAYICISI
•	 ZARF	TÜMLECİ
•	 CÜMLE	DIŞI	ÖGELER

TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II



CÜM LE NİN TA MAM LA YI CI ÖGE LE Rİ
Cüm le, de ği şik iş lev ler de ki par ça lar dan mey da na gel miş bir bü tün dür. Cüm le yi 
oluş tu ran bu par ça la ra cüm le nin öge le ri de nir. Bun lar yük lem, öz ne, nes ne, zarf 
tüm le ci ve yer tam la yı cı sı dır (do lay lı tüm leç). 8. üni te de in ce le di ği miz yük lem ve 
öz ne, cüm le nin te mel öge le ri dir. Bu üni te de in ce le ye ce ği miz nes ne, zarf tüm le ci 
ve yer tam la yı cı sı ise ta mam la yı cı öge ler dir. 

NES NE

Cüm le de nes ne yi çö züm le mek

Cüm le de yük le min doğ ru dan et ki et ti ği öge ye “nes ne” de nir. Ya ni nes ne, yük le-
min gös ter di ği ha re ket ten doğ ru dan et ki le nen var lık ve ya kav ram dır. Nes ne, dai-
ma ge çiş li fi il le rin bir öge si ola rak kul la nı lır. Bu ba kım dan ge çiş li fii lin gös ter di ği 
ha re ket, nes ne ol ma dan ger çek leş mez.

Ge çiş siz fi il ler le ku ru lan cüm le ler de, et ki len me öz ne üze ri ne kay dı ğı için, nes-
ne bu lun maz. İsim cüm le le rin de de yal nız ca ni te lik, oluş ve du rum bil di ril di ği; 
her han gi bir et ki söz ko nu su ol ma dı ğı için nes ne yer al maz.

Nes ne nin Özel lik le ri
1. Nes ne dai ma yük le me hâ lin de bu lu nan bir isim ve ya isim iş lev li bir ke li me gru-
bu dur: 

Kal bin de dün ya yı ta şır bu ço cuk
Dün ya kal bi miz de ta şın ma ya de ğer
Bir yıl ba şı ge ce si ba lık lar gi bi sar hoş tuk
La don na’yı ete ğin den çek ti bi ra der
Tak sim Har bi ye yo lun da.
   (At ti lâ İl han)

“Kal bi miz de dün ya yı ta şır bu ço cuk.” cüm le si ni öge le ri ne ayır dı ğı mız za man 
nes ne olan öge nin bir isim ol du ğu nu gö rü rüz. Cüm le nin öge le ri şun lar dır: 

ta şır  : Yük lem
bu ço cuk : Öz ne

Cümlenin Tamamlayıcı Ögeleri:
• Nesne 
• Yer Tamlayıcısı
• Zarf Tümleci
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dün ya yı : Nes ne
kal bin de : Yer tam la yı cı sı

“La don na’yı ete ğin den çek ti bi ra der
 Tak sim Har bi ye yo lun da” di ze le rin de de nes ne olan ke li me özel bir isim dir. 

Cüm le yi aşa ğı da ki gi bi öge le ri ne ayı ra bi li riz:

çek ti    : Yük lem
bi ra der   : Öz ne
La don na’yı    : Nes ne
ete ğin den   : Yer tam la yı cı sı
Tak sim Har bi ye yo lun da : Yer tam la yı cı sı  

Geç miş bir za ma nı kal bim bul mak üze re dir,
Ta mam la na cak tır ya rım kal mış rü ya lar;
Ey ha fı za! Cö mert me men den be ni em zir,
Zen gin renk le ri ni u�u ma dök ey ba har!
    (Ah met Mu hip Dı ra nas)

“Ey ha fı za! Cö mert me men den be ni em zir.” cüm le sin de nes ne olan ke li me bir 
za mir dir. Cüm le nin öge le ri aşa ğı da ki gi bi dir:

em zir  : Yük lem
(sen)  : Giz li öz ne
be ni   : Nes ne
cö mert me men den : Yer tam la yı cı sı
ey ha fı za  : Cüm le dı şı öge

“Zen gin renk le ri ni u�u ma dök ey ba har!” cüm le sin de ise nes ne, tam la ya nı 
düş müş bir iye lik gru bu dur. 

dök   : Yük lem
(sen)  : Giz li öz ne
zen gin renk le ri ni : Nes ne
u�u ma  : Yer tam la yı cı sı
ey ba har  : Cüm le dı şı öge 

Beş yüz se ne bek ler mi? Na sıl bek le ye cek sin
Ru hun da asır lar ca bu hüs ra nı mı çek sin?  
    (Meh met Akif Er soy)

çek sin  : Yük lem
ru hun da  : Öz ne
asır lar ca  : Zarf tüm le ci
bu hüs ra nı mı : Nes ne

Bu cüm le de nes ne olan öge (bu hüs ra nı) bir sı fat tam la ma sı dır.

Doğ ru dan doğ ru ya se fe re iş ti rak et me se bi le Edir ne Sa ra yı’nda kal ma yı ter cih eder.
  zarf tüm le ci     nes ne  yük lem
     (Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)
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Ar tık Meh met Ali’yi dü şün mek is te mi yo rum.
C.D.Ö.  nes ne   yük lem
     (Emi ne Işın su)

Son suz lu ğu ya şat mak is te dik sev gi miz de, 
 nes ne   yük lem yer taml.
     (F. N. Çam lı bel, Han Du var la rı)

Yu ka rı da ki üç cüm le de nes ne ler, bi rer isim-fi il gru bu dur.

Çün kü nağ me nin ka de hi ken di si ne bo şal tı la nı so nu na ka dar sak lı yor.
 C.D.Ö  öz ne   nes ne    zarf tüm. yük lem
     (Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

Bu ör nek te ise nes ne olan ken di si ne bo şal tı lan, bir sı fat-fi il gru bu dur.

2. Türk çe de nes ne iki tür lü dür: Eğer nes ne ek li yük le me hâ lin dey se bu na “be-
lir ti li nes ne”, ek siz yük le me hâ lin dey se bu na da “be lir ti siz nes ne” de nir. Be lir ti li 
nes ne, -ı (-i, -u, -ü) yük le me hâ li eki ni alır ve be lir li bir var lı ğı ifa de eder. Be lir ti li 
nes ne nin söz di zi min de bel li bir ye ri yok tur, cüm le nin her han gi bir ye rin de bu lu-
na bi lir. Özel lik le vur gu lan mak is ten di ğin de yük le me yak laş tı rı lır:

Sa na dar gel me ye cek mak be ri kim ler kaz sın 
Gö me lim gel se ni ta ri he de sem sığ maz sın  
     (Meh met Akif Er soy)

Bu di ze ler de yer alan sa na dar gel me ye cek mak be ri, grup hâ lin de cüm le nin 
be lir ti li nes ne si olur. Nes ne ler bi rer isim ol duk la rın dan bun la rı ni te le yen çe şit li 
sı fat lar ola bi lir. Ni te kim bu ra da da nes ne, bir sı fat tam la ma sı ya pı sın da dır. Sa na 
dar gel me ye cek, tam la ma nın sı fa tı; mak ber ise isim kıs mı dır. Nes ne olan mak ber, 
sa na dar gel me ye cek sı fa tıy la da ha be lir gin hâ le ge ti ril miş tir. 

kaz sın    : Yük lem
kim ler    : Öz ne 
sa na dar gel me ye cek mak be ri  : Be lir ti li nes ne

Açar bir al tın anah tar la rûh ufuk la rı nı, 
He men ya yıl ma ya baş lar sa dâ ve nûr akı nı
      (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Yu ka rı da ki bey tin ilk di ze sin de yer alan rûh ufuk la rı nı ke li me gru bu da cüm-
le nin be lir ti li nes ne si olur. Nes ne le rin bir isim ve ya isim iş lev li ke li me gru bu ola-
bi le ce ği yu ka rı da be lir til miş ti. Bu ra da nes ne, be lir ti siz bir isim tam la ma sı ya pı-
sın da dır. 

açar   : Yük lem
(o)   : Giz li öz ne
bir al tın anah tar la  : Zarf tüm le ci
rûh ufuk la rı nı : Be lir ti li nes ne
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Göğ sü me da ya dı gü zel ba şı nı 
San dım vü cu du ma dol du o meh tap  
    (Ha lit Fah ri Ozan soy)

Bu şi i rin ilk di ze sin de yer alan gü zel ba şı nı be lir ti li, ikin ci di ze de yer alan vü-
cu du ma dol du o meh tap ise be lir ti siz nes ne dir. Be lir ti li nes ne olan gü zel ba şı(nı) 
tam la ya nı düş müş bir iye lik gru bu dur. Vü cu du ma dol du o meh tap ise cüm le hâ-
lin de bir nes ne dir.

da ya dı    : Yük lem
(o)    : Giz li öz ne
göğ sü me    : Yer tam la yı cı sı
gü zel ba şı nı   : Be lir ti li nes ne
san dım   : Yük lem
(ben)   : Giz li öz ne
vü cu du ma dol du o meh tap : Be lir ti siz nes ne 

De dem den ya di gâr olan bu evi
Kı şın fır tı na sı, ya zın ale vi
Da ha ben doğ ma dan ih ti yar lat mış...
    (Yu suf Zi ya Otaç)

Bu şi ir de bi rin ci di ze, cüm le nin be lir ti li nes ne si dir. Nes ne olan bu kı sım bir 
sı fat tam la ma sı dır.

ih ti yar lat mış    : Yük lem
kı şın fır tı na sı, ya zın ale vi  : Öz ne
da ha ben doğ ma dan   : Zarf tüm le ci
de dem den ya di gâr olan bu evi : Be lir ti li nes ne

Sor dum ki bu kim dir, gü lüm se di ler, 
Eşin den ay rı lan bir kız de di ler. 
    (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

“Eşin den ay rı lan bir kız de di ler.” cüm le sin de eşin den ay rı lan bir kız ke li me gru bu, 
cüm le nin be lir ti siz nes ne si dir. Be lir ti siz nes ne olan bu grup da bir sı fat tam la ma sı dır.

de di ler    : Yük lem
(on lar)   : Giz li öz ne
eşin den ay rı lan bir kız : Be lir ti siz nes ne

3. Nes ne ler yal nız ca yük lem le de ğil ge çiş li lik özel li ği olan fii lim si ler le de il gi li olur. Ya-
ni ge çiş li fi il ler den olu şan isim-fi il, sı fat-fi il ve zarf-fi il le rin de nes ne le ri bu lu nur: 

  
Biz du ya rız en bü yük zev ki ni rû hu mu zun
Gö rün ce bir köy lü nün kıv rıl ma yan be li ni... 

 (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu di ze ler de iki ta ne be lir ti li nes ne yer al mak ta dır. Bi rin ci di ze de ki ru hu mu-
zun en bü yük zev ki ni şek lin de ki nes ne, du ya rız yük le mi ne bağ lı dır. İkin ci di ze de-
ki bir köy lü nün kıv rıl ma yan be li ni nes ne si ise gö rün ce zarf-fi ili ne bağ lı dır. 
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du ya rız      : Yük lem
biz       : Öz ne
en bü yük zev ki ni rû hu mu zun   : Be lir ti li nes ne
gö rün ce bir köy lü nün kıv rıl ma yan be li ni  : Zarf tüm le ci
gö rün ce bir köy lü nün kıv rıl ma yan be li ni : Zarf-fi il gru bu
zarf-fi il                         nes ne

Geç miş bir za ma nı kal bim bul mak üze re dir,
Ta mam la na cak tır ya rım kal mış rü ya lar;
     (Ah met Mu hip Dı ra nas)

“Geç miş bir za ma nı kal bim bul mak üze re dir.” cüm le sin de nes ne olan geç miş bir 
za ma nı gru bu, bul mak isim-fi ili ne bağ lı dır. Cüm le nin öge le ri aşa ğı da ki gi bi dir:

geç miş bir za ma nı bul mak üze re dir : Yük lem
kal bim    : Öz ne 

geç miş bir za ma nı bul mak üze re(dir) : Edat gru bu
 eda ta bağ lı kı sım  edat

geç miş bir za ma nı bul mak   : İsim-fi il gru bu
  nes ne           isim-fi il

Asıl be nim cin le ri mi ba şı ma üşüş tü ren o do muz kız dır. 
   öz ne            yük lem
        (Pe ya mi Sa fa, Yal nı zız)

Asıl be nim cin le ri mi ba şı ma üşüş tü ren : Sı fat-fi il gru bu 
zarf   nes ne yer taml. sı fat-fi il

4. Be lir ti siz nes ne her za man yük le min önün de yer alır. Yük lem le be lir ti siz 
nes ne ara sı na “da, de, da hi, bi le” gi bi kuv vet len dir me edat la rı ve so ru eki dı şın da 
baş ka öge gir mez:

Al nım da ki her çiz gi be yaz bir ge ce sak lar, 
Bir baş ka şa fak tır sa çı mın gör dü ğü ak lar. 
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

sak lar   : Yük lem
al nım da ki her çiz gi  : Öz ne
be yaz bir ge ce  : Be lir ti siz nes ne

Fik ret’in ve fa tıy la biz bü yük bir şa ir, bü yük bir sa nat kâr, bâ hu sus pek bü yük bir 
Türk kay bet tik.

    (Ce nap Şa ha bet tin, Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh)

Ya vaş ko nuş, adam ki tap oku yor. 
     (Aziz Ne sin, Gül me ce Öy kü le ri)

Al dır ma. Biz bu ra da böy le yiz iş te. Kö tü gün ler de ge çir dik. 
        (Ta rık Buğ ra, Kü çük Ağa)

Fe ne rin yer den vu ran ay dın lı ğı, ona aca ip bir şe kil ve ri yor.
      (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)
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5. Nes ne, cüm le içe ri sin de bir cüm le hâ lin de de bu lu na bi lir: 

Genç adam, ken di ken di ne: “Ne ka dar de ğiş mi şim?” de di.
     (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ki ra lık Ko nak)

Me zar lı ğı bir ko yun sü rü sü ne ben zet ti ği gün
Ya da ona öy le gel di ği gün: “Ölüm sü rü ye ka tıl mak tır.”
Di ye yaz mış tı bir kâ ğı da.
    (Ok tay Ri fat)

Bir gün de do ğup can ve ren al tın ke le bek ler,
Biz den da ha genç öl dü bu şâ ir di ye cek ler! 
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu cüm le de nes ne, bir cüm le hâ lin de dir; onun da ken di için de öge le ri var dır: 
Öl dü yük lem, bu şa ir öz ne, biz den da ha genç zarf tüm le ci olur. Ana cüm le yi şu 
şe kil de öge le ri ne ayı rı rız: 

di ye cek ler     : Yük lem 
bir gün de do ğup can ve ren al tın ke le bek ler  : Öz ne
biz den da ha genç öl dü bu şâ ir   : Be lir ti siz nes ne

6. İsim cüm le le ri nes ne al maz; an cak “bir şe yi bi ri ne / bir şe yi bir şe ye borç lu 
ol mak” ka lı bın da ku ru lan isim cüm le le rin de nes ne bu lu na bi lir:

Mil let ve kil le ri her ye re ra hat lık la gi rip çık ma la rı nı do ku nul maz lık la rı na borç-
lu dur lar.

7. Ba zı cüm le ler de nes ne ve nes ne yi açık la yan kı sım bir ara da bu lu na bi lir:

Rab bim bir isim ver ba na hâ lim den,
Her ke sin bil di ği dil den bir isim
     (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

8. Sı ra lı cüm le ler de, nes ne ler or tak ola bi lir.

Türk su ba yı biz le ri dik kat le süz dü, ba şıy la se lam la dı. 
        (Bu ket Uzu ner, Ge li bo lu)

Mek tu bu nu oku mak tan bi le kor ku yo rum, fa kat me rak da edi yo rum.  
       (Pe ya mi Sa fa, Bir Te red dü dün Ro ma nı)

Çı kar o süs le ri ar tık, se vin di ğin ye ti şir;
Çı kar, bi raz da şu ök süz gi yin sin, eğ len sin;
Bi raz gü zel len sin.
    (Tev fik Fik ret)

9. Bir cüm le de bir den faz la nes ne bu lu na bi lir; an cak bu nes ne ler ay nı cins ten 
ol ma lı dır. Ay nı cüm le de hem be lir ti li hem be lir ti siz nes ne bu lun maz:

Gur bet te duy du ğum so nu gel mez hü zün le ri,
Yap rak la rın dö kül dü ğü hic ran lı gün le ri,
An dım bi rer bi rer, acı dım ken di hâ li me.
      (Yah ya Ke mal Be yat lı)
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Gi yen ler dü şün sün dar el bi se yi;
Öl çü lü sö zü, he sap lı adı mı. 
     (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Kuy tu or man la rı, ten hâ bağ la rı 
Ge zi yor mev si min yor gun rüz gâ rı
    (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Ben ni nem den mu hab bet, de dem den kin al mı şım,
Çi ni bir kâ se ka dar baş ka dır içim, dı şım,
Eli ni öp mek için yal var sa da ba kı şım
Isır di ye te pi nir göz le ri min be be ği.
    (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Ha ya tı mı, pren sip le ri mi, her şe yi mi, bir kü çük işa re tin le bı ra kır ge li rim. 
   (Ha li de Edip Adı var, Ye ni Tu ran ve Ra ik’in An ne si)

10. Cüm le çö züm le me le rin de nes ne öge si ni bul mak için yük le me “ne, ne yi” ve 
“ki mi” so ru la rı yö nel ti lir. Bun la ra ce vap olan öge nes ne dir. An cak ne so ru su nun 
ce va bı olan nes ne, be lir ti siz nes ne dir:

On la rı zap te de bi lir se bir ve ya bir kaç şar kı bes te le ye bi lir di.
       (Pe ya mi Sa fa, Fa tih-Har bi ye)

Ne bes te le ye bi lir di? 
Bir ve ya bir kaç şar kı, be lir ti siz nes ne.

Kuy tu or man la rı, ten hâ bağ la rı 
Ge zi yor mev si min yor gun rüz gâ rı

Ne yi ge zi yor? 
Kuy tu or man la rı, ten hâ bağ la rı; be lir ti li nes ne.

Aşa ğı da ki cüm le le rin nes ne le ri ni bu lu nuz.

Kar ga la rın uç tuk la rı nı, bu lut la rın geç tik le ri ni gör mek, adam la rın bu da la lık la rı nı 
işit mek ten içim de bir fe rah lık, bir açık lık du ya rım.

Ben mu al lim li ği, ter bi ye yi baş ka tür lü an lı yo rum, de di ve bah si de ğiş tir di.

YER TAM LA YI CI SI (DO LAY LI TÜM LEÇ)

Cüm le de yer tam la yı cı sı nı çö züm le mek

Yer tam la yı cı sı; cüm le de yük le min bil dir di ği ha re ket, iş ve ya olu şun ye ri ni ve yö-
nü nü bil di ren öge dir. Baş ka bir de yiş le ha re ke tin, oluş ve kı lı şın “ne re ye, ne ye, 
ki me” yö nel di ği ni; “ne re de, ne de, kim de” geç ti ği ni ve “ne re den, ne den, kim den” 
ay rıl dı ğı nı gös te ren cüm le öge si dir. Bu ba kım dan yer tam la yı cı sı mut la ka is min 
yak laş ma (-A), bu lun ma (-DA) ve uzak laş ma (-DAn) hâl ek le rin den bi ri ni ala rak 
yük le me bağ la nır. Yer tam la yı cı sı, yük lem le do lay lı ola rak il gi li ol du ğu için “do-
lay lı tüm leç” ola rak da ad lan dı rı lır.

1

2
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Ge çer ken şu ye re uğ ra dı yo lum
Bu yer ler de böy le gü zel olur mu?
Ku ğum se ni uçur muş lar gö lün den
Bu göl ler de böy le ku ğu olur mu?
     (Gev he rî)

Arık ata kuy ru ğu yük tür.
    (Ata sö zü)

Otuz iki diş ten çı kan, otuz iki ma hal le ye ya yı lır.
      (Ata sö zü)

Yer Tam la yı cı sı nın Özel lik le ri
1. Bir cüm le de bir den faz la yer tam la yı cı sı ola bi lir. Bu yer tam la yı cı la rı nın ay nı 
cins ten ol ma sı ge rek mez:

Ben ga rip çiz gi ler le uğ ra şır ken baş ba şa
Rast la mış tım du var da bir şâ ir ar ka da şa. 
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Za fer ve eğ len ce bu sa ray da ha ya tın en be lir gin akı şı na ya tak lık edi yor du.
     (İs ken der Pa la, Ba bil’de Ölüm İs tan bul’da Aşk)

Açı lan bir gül sün sen yap rak yap rak,
Ben aş kım la ba har ge tir dim sa na;
Toz lu yol la rın dan geç ti ğim uzak
İk lim den şar kı lar ge tir dim sa na
    (Ah met Mu hip Dı ra nas)

De li kan lı pa ra yı tam al mış tı ki, kız bi le ği ni kuv vet le sil kip ko mis yon cu dan kur-
tar dı ve ana sı nın ya nı na kaç tı.

        (Or han Ke mal, Sar hoş lar)

Da ki ka dan da ki ka ya ar tan he ye can Ni hat Efen di’nin bel ki ora da, mey dan lık ta 
çeş me nin önün de par ça la nıp öl dü rül me si ne se bep ola cak tı.

     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ye şil Ge ce) 

2. Sı ra lı cüm le ler de yer tam la yı cı sı or tak ola bi lir:

Muh te lif ka fi le ler, bu ra da bi ri ki yor, top la nı yor, ka ba rı yor; Ho mi ros’un “bin bir 
ses li un sur” de di ği bir poy raz lı de niz man za ra sı nı gös te ri yor du. 

       (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu)

3. Bir kı sım yer tam la yı cı la rı ken din den ön ce ki yer tam la yı cı la rı nın açık la yı-
cı sı du ru mun da olur :

Tek pen ce re nin önün de, du va rın di bin de toz lu ve se fil, âde ta sü rü nen mev sim 
so nu çi çek le ri ne ba ka rak dü şü nü yo rum. 

    (Ah met Ham di Tan pı nar, Sa at le ri Ayar la ma Ens ti tü sü)

Bay gın, ge niş sü kû tun için den ta uzak lar dan, is ke le ta ra fın dan, akis ler hâ sıl ede-
rek kor kunç, va kur bir se da kük re di.

     (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağ la yan lar)

Yer tamlayıcısı mutlaka ismin 
yaklaşma (-A), bulunma 
(-DA) ve uzaklaşma (-DAn) 
hâl eklerinden birini alarak 
yükleme bağlanır.
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Bul ga ris tan’da ölü yor, Yu na nis tan’da ölü yor, Ace mis tan’da ölü yor, Sır bis tan’da 
ölü yor, yal nız yur dun da, kö yün de öl mü yor sun. 

     (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağ la yan lar)

Bu iki si nin ara sın da, boş luk ta sal la nı yo rum. 
    (Ah met Ham di Tan pı nar, Sa at le ri Ayar la ma Ens ti tü sü)

4. Yaklaşma, bu lun ma ve ay rıl ma hâl ek le ri ni ta şı yan ba zı tarz, za man, mik tar 
zar�a rı; yer tam la yı cı sı ola rak de ğil doğ ru dan zarf tüm le ci ola rak de ğer len di ri lir: 

Bir den dön düm ve ora dan uzak laş tım.
Ço cuk ani den fe na laş tı.
Doğ ru dan ba na ge li niz.
Bu hâ le se nin yü zün den düş tüm.

Gö nül ver din der ler di o de li kan lı ya,
En so nun da var mış sın bir Er zin can lı ya.
     (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Aç tın ye ni den mu ci ze ler dev ri ne ced vel...
Sâ nî-i Mu ham med mi sin, ey Fâ tih-i ev vel?
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Hâ fız’ın kab ri olan bah çe de bir gül var mış;
Ye ni den her gün açar mış ka na yan ren giy le.
       (Yah ya Ke mal Be yat lı)

5. İsim ler ve isim değerindeki ke li me grup la rı cüm le de yer tam la yı cı sı gö re vi 
ya pa bi lir:

Bah çen de akas ya lar açar dı ba har la,
Ne şi rin kom şu muz dun sen Fah ri ye Ab la!
      (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Şi i rin bi rin ci di ze sin de bah çen de söz cü ğü bir isim dir, as lın da tam la ya nı düş-
müş bir iye lik gru bu dur, cüm le de yer tam la yı cı sı iş le viy le kul la nıl mış tır. 

açar dı  : Yük lem
akas ya lar  : Öz ne
bah çen de  : Yer tam la yı cı sı
ba har la : Zarf tüm le ci

Gur bet be ni mut ta sıl çe ki yor du ken di ne,
Yol, hep yol, dai ma yol... Bit mi yor düz lük yi ne.
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

“Gur bet be ni mut ta sıl çe ki yor du ken di ne.” cüm le sin de ken di ne söz cü ğü bir za-
mir dir; cüm le de yer tam la yı cı sı iş le viy le kul la nıl mış tır.

çe ki yor du  : Yük lem
gur bet  : Öz ne
be ni  : Be lir ti li nes ne
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ken di ne : Yer tam la yı cı sı
mut ta sıl : Zarf tüm le ci

Bir çi çek der me den sev gi ba ğın dan
Hu dut tan hu dû da atıl mı şım ben 
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu cüm le de ise hu dut tan hu dû da bir tek rar gru bu dur (iki le me); cüm le de yer 
tam la yı cı sı iş le viy le kul la nıl mış tır.

Yu ka rı da ki cüm le de ge çen bir çi çek der me den sev gi ba ğın dan zarf-fi il gru bu 
için de ki sev gi ba ğı(ndan) isim tam la ma sı da zarf-fi il gru bu nun yer tam la yı cı sı 
ola rak iş lev gör mek te dir.

atıl mı şım     : Yük lem
ben      : Öz ne
hu dut tan hu dû da    : Yer tam la yı cı sı
bir çi çek der me den sev gi ba ğın dan : Zarf tüm le ci

bir çi çek  der me den              sev gi ba ğın dan : Zarf-fi il gru bu
 nes ne  yük lem (zarf-fi il)   yer tam la yı cı sı

Ey şim di süz gün, rüz gâr lar da dal ga lı;
Ba rı şın gü ver ci ni, sa va şın kar ta lı...
Yük sek yer ler de açan çi çe ğim;
Se nin al tın da doğ dum,
Se nin di bin de öle ce ğim.
    (Arif Ni hat As ya)

“Se nin al tın da doğ dum.” ve “Se nin di bin de öle ce ğim.” cüm le le rin de se nin al-
tın(da) ve se nin di bin(de) ke li me grup la rı bi rer iye lik gru bu dur, cüm le de yer tam-
la yı cı sı iş le viy le kul la nıl mış lar dır:

doğ dum   : Yük lem
(ben)  : Giz li öz ne
se nin al tın da  : Yer tam la yı cı sı 

öle ce ğim  : Yük lem
(ben)  : Giz li öz ne
se nin di bin de  : Yer tam la yı cı sı

Ağ la yın âşi nâ sız, ses siz can ve ren le re
Otel oda la rın da, otel oda la rın da...
     (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Bu cüm le de ise yer tam la yı cı sı bir sı fat-fi il gru bu dur. Cüm le nin öge le ri ni aşa-
ğı da ki gi bi be lir le ye bi li riz:

ağ la yın  : Yük lem
(siz)  : Giz li öz ne
otel oda la rın da, otel oda la rın da âşi nâ sız, ses siz can ve ren le re : Yer tam la yı cı sı
Fii lim si ler bi rer fi il şe kil le ri ol duk la rı için yer tam la yı cı la rı on lar la da il gi li ola-
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bi lir. Ni te kim bu cüm le de otel oda la rın da, otel oda la rın da tek rar la na rak kul la nı-
lan yer tam la yı cı sı can ve ren sı fat- fi ili ne bağ lı dır ve gru bun yer tam la yı cı sı dır.

Dal ga lan dı ğın yer de ne kor ku ne ke der...
Göl gen de ba na da ba na da yer ver! 
     (Arif Ni hat As ya)

Pa di şah la rı en sert dil le azar la mak tan, ca mi ler de çok de fa ten kit öl çü sü nü ka çı-
ran va az lar ver mek ten çe kin mez di.

      (Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

6. Cüm le çö züm le me le rin de yer tam la yı cı la rı nı bul mak için yük le me “ne re ye, 
ne re de, ne re den; ki me, kim de, kim den, ne ye, ne de, ne den” gi bi so ru lar yö nel ti lir:

Se rin lik, göl ge lik için den o kız gın yer le re hay ret le ba kı yo rum.
         (Re fik Ha lit Ka ray)

Ne re den ba kı yo rum? 
Se rin lik, göl ge lik için den ba kı yo rum. 
Ne re ye ba kı yo rum?
O kız gın yer le re ba kı yo rum.

Sa ray da öte den be ri ipek li dö şe me ler, sır ma lı yas tık lar kul la nı lır dı. 
       (Ah met Re fik, Sem mûr Dev ri)

Ne re de kul la nı lır dı? 
Sa ray da kul la nı lır dı.

Sa ba ha kar şı Plev ne ci va rın dan ge çi yor duk, ala ca ka ran lık ta pen ce re yi aç tım. 
      (Ce nap Şa ha beddin, Gü zel Ya zı lar)

Ne re den ge çi yor duk?
Plev ne ci va rın dan ge çi yor duk.

Aşa ğı da ki cüm le le rin yer tam la yı cı la rı nı bu lu nuz.

Şa kak la rı ma kar mı yağ dı ne var?
Be nim mi Al la hım bu çiz gi li yüz?  

Tat lı dil yı la nı de li ğin den çı ka rır.
Kav ga da kı lıç ödünç ve ril mez.
Arık ata kuy ru ğu yük tür.
Otuz iki diş ten çı kan, otuz iki ma hal le ye ya yı lır.

ZARF TÜM LE Cİ

Cüm le de zarf tüm le ci ni çö züm le mek

Cüm le de yük le min an la mı nı za man, yer, yön, du rum, mik tar, tarz, se bep, öl çü, 
araç, so ru, şart vb. yön ler den ta mam la yan öge ye zarf tüm le ci adı ve ri lir. Zarf 
tüm le ci, fii lin sı fa tı du ru mun da ki cüm le öge si dir.

3

2

Zarf tümleci: Cümlede 
yüklemin anlamını zaman, 
yer, yön, durum, miktar, tarz, 
se bep, öl çü, araç, so ru, şart vb. 
yön ler den ta mam la yan öge dir.
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Gü zel dü şün, iyi his set ya nıl ma al dan ma;
Ne var sa doğ ru da dır, doğ ru luk şa şar san ma  
       (Tev fik Fik ret)

Bu di ze ler de ge çen gü zel ve iyi söz cük le ri, cüm le de zarf tüm le ci iş le viy le kul la-
nıl mış lar dır; çün kü dü şün- ve his set- fi il le ri nin du ru mu nu be lirt mek te dir ler.

Dil, her gün ko nu şul mak su re tiy le iş le nir.
      (Meh met Kap lan, Kül tür ve Dil)

Bu cüm le de ki her gün ko nu şul mak su re tiy le, bir edat gru bu dur ve cüm le de 
zarf tüm le ci iş le viy le kul la nıl mış tır. Bu ra da da zarf tüm le ci, iş len- fi ili nin tar zı nı 
bil dir mek te dir.

Se ne ler ce sa na has ret ta şı yan
Bir gö nül le kol la rı na atıl sam
Ben de, bir gün, ku ca ğın da ya şa yan
Bah ti yar lar ara sı na ka tıl sam.
     (Or han Sey fi Or hon)

Bu şi ir de iki cüm le bu lun mak ta dır. Bu cüm le le ri ay rı ay rı ele alıp öge le ri ne 
ayır dı ğı mız za man bi rin ci cüm le de zarf tüm le ci olan öge (se ne ler ce sa na has ret ta-
şı yan bir gö nül le), yük le mi araç il gi siy le ta mam la mak ta dır. İkin ci cüm le de ki zarf 
tüm le ci ise (bir gün) yük le mi za man il gi siy le ta mam la mak ta dır:

Se ne ler ce sa na has ret ta şı yan
Bir gö nül le kol la rı na atıl sam.

atıl sam : Yük lem [Şart ki pi (-sa) is tek iş le vin de]
(ben ) : Giz li öz ne 
kol la rı na : Yer tam la yı cı sı
se ne ler ce sa na has ret ta şı yan bir gö nül le : Zarf tüm le ci

Ben de, bir gün, ku ca ğın da ya şa yan
Bah ti yar lar ara sı na ka tıl sam.

ka tıl sam  : Yük lem [ Şart ki pi (-sa) is tek iş le vin de]
ben de   : Öz ne
bir gün  : Zarf tüm le ci
ku ca ğın da ya şa yan bah ti yar lar ara sı na : Yer tam la yı cı sı

Çok uzun ba cak lı, çok uzun boy lu, sırt la rı ka ba rık, kam bur hay van lar tre ne 
bak mı yor lar dı bi le... Ağız la rın da be ya zım sı bir kö pük çiğ ne ye rek dal gın ve küs kün, 
ar ka ar ka ya, ağır ağır, yu mu şak yu mu şak, iz bı rak ma dan ve toz çı kar ma dan gi di-
yor lar dı.

     (Re fik Ha lit Ka ray, “Es ki ci”, Gur bet Hi kâ ye le ri)

Bu me tin de de iki cüm le bu lun mak ta dır. “Çok uzun ba cak lı, çok uzun boy lu, 
sırt la rı ka ba rık, kam bur hay van lar tre ne bak mı yor lar dı bi le...” bi rin ci cüm le dir. Bu 
cüm le de zarf tüm le ci bu lun ma mak ta dır:
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bak mı yor lar dı : Yük lem
çok uzun ba cak lı, çok uzun boy lu, sırt la rı ka ba rık, kam bur hay van lar : Öz ne
tre ne   : Yer tam la yı cı sı

İkin ci cüm le de ise bir den faz la zarf tüm le ci bu lun mak ta dır. Bu zarf tüm leç le ri 
de yük le mi tarz il gi siy le ta mam la mak ta dır: 

gi di yor lar dı      : Yük lem
(on lar)      : Giz li öz ne
ağız la rın da be ya zım sı bir kö pük çiğ ne ye rek  : Zarf tüm le ci
dal gın ve küs kün     : Zarf tüm le ci
ar ka ar ka ya      : Zarf tüm le ci
ağır ağır      : Zarf tüm le ci
yu mu şak yu mu şak     : Zarf tüm le ci
iz bı rak ma dan ve toz çı kar ma dan   : Zarf tüm le ci

Zarf Tüm le ci nin Özel lik le ri
1. Zarf çe şi di olan ke li me le rin hep si cüm le de zarf tüm le ci ola rak kul la nı la bi lir. 
Zar�ar, cüm le de ge nel lik le çe kim siz ol duk la rın dan fi il le re doğ ru dan bağ la nır. 
İsim ler, ek siz ve ya hâl [yön (-ra, -arı), va sı ta (-la, -n ) ve eşit lik (-ca, -ça)] ek le ri ni 
ala rak zarf ola rak kul la nı lır. Ay rı ca ba zı tarz, za man, mik tar isim le ri de yö nel me, 
bu lun ma ve ay rıl ma du ru mu ek le ri ni ala rak cüm le de zarf tüm le ci ola rak gö rev 
ya par. Fi il ler de zarf-fi il ek le ri ni ala rak zarf tüm le ci ola rak kul la nı la bi lir:

Beş yüz se ne bek ler mi ? Na sıl bek le ye cek sin
Ru hun da asır lar ca bu hüs ra nı mı çek sin?  
       (Meh met Akif Er soy)

Bu di ze ler de üç cüm le bu lun mak ta dır: “Beş yüz se ne bek ler mi?” cüm le si bi rin-
ci cüm le dir; beş yüz se ne ise cüm le nin zarf tüm le ci dir ve yük le mi za man yö nün-
den ta mam la mak ta dır. Zarf tüm le ci olan bu öge de bir sı fat tam la ma sı dır.

Gön lü nü Şi rin’in aş kı sa rın ca
Yol al mış ha ya tın ufuk la rın ca
O hız la dağ la rı Fer hat ya rın ca
Baş la mış ak ma ya ço ban çeş me si  
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu şi ir de iki cüm le mev cut tur. İlk iki di ze bi rin ci cüm le dir, bu cüm le de iki zarf 
tüm le ci bu lun mak ta dır. Bi rin ci zarf tüm le ci, gön lü nü Şi rin’in aş kı sa rın ca zarf-fi-
il gru bu dur; grup ta sar- fii li -In cA zarf-fi il eki ni ala rak zar�aş mış tır. İkin ci zarf 
tüm le ci ise ha ya tın ufuk la rın ca ke li me gru bu dur. Ha ya tın ufuk la rı bir isim tam-
la ma sı dır; tam la ma -ca eşit lik eki ni ala rak zarf tüm le ci gö re vin de kul la nıl mış tır.

Son iki di ze de ikin ci cüm le dir; bu cüm le de de o hız la dağ la rı Fer hat ya rın ca 
kıs mı zarf tüm le ci dir. Zarf tüm le ci olan bu kı sım da bir zarf-fi il gru bu dur. Bu ra da 
da yar- fii li -In cA zarf-fil eki ni ala rak zarf tüm le ci gö re viy le kul la nıl mış tır.

Ço cuk uy sal lık la onun ar dın dan eve gir di.
       (Se vinç Ço kum, Bi zim Di yar)

Bu cüm le de de zarf tüm le ci olan öge uy sal lık la ke li me si dir, o da va sı ta eki (-la) 
al mış bir isim dir.
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2. Tek rar grup la rı (iki le me ler), edat grup la rı, kı salt ma grup la rı (yak laş ma 
gru bu, uzak laş ma gru bu, va sı ta gru bu, is nat gru bu), bağ la ma gru bu, isim ve sı-
fat tam la ma la rı; zarf tüm le ci iş le viy le kul la nı la bi len ke li me grup la rı dır. Zarf-fi il 
grup la rı da cüm le de zarf tüm le ci ola rak kul la nı lır. Bu şe kil de grup hâ lin de kul la-
nı lan zar�a ra “grup laş mış zarf ” adı ve ri lir:

Sev dik le rim gö çüp gi di yor lar bi rer bi rer
Ay geç mi yor ki al mı ya yım gam lı bir ha ber.
      (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Yu ka rı da ki di ze ler de bi rin ci cüm le de yer alan zarf tüm le ci öge si bi rer bi rer, 
ay nı ke li me nin tek ra rıy la ya pıl mış bir iki le me gru bu dur.

O gün ru hu muz dan ta şan kah ka ha
Hâ lâ bir ok gi bi kal bi mi de ler  
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu cüm le de yer alan o gün, bir sı fat tam la ma sı olup zarf tüm le ci iş le viy le kul la-
nıl mış tır. An cak bu zarf, ana cüm le fi ili nin de ğil ta şan sı fat-fi ili nin zar fı dır. Hâ lâ 
bir ok gi bi ise ben zer lik eda tıy la ku rul muş bir edat gru bu dur ve cüm le de zarf tüm-
le ci iş le viy le kul la nıl mış tır.

Her yan dan kü çü len bir oda gi bi
Du var lar ya naş mış, ta van al çal mış 
      (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Bu di ze ler de yer alan her yan dan kü çü len bir oda gi bi ke li me gru bu da bir edat 
gru bu olup zarf tüm le ci iş le viy le kul la nıl mış tır.

Bay ram sa ba hı gü neş bi le baş ka tür lü, âde ta ru ha nî do ğar dı. 
      (Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

Bu cüm le de zarf tüm le ci ola rak kul la nı lan grup lar dan bay ram sa ba hı, be lir ti-
siz isim tam la ma sı ya pı sın da; baş ka tür lü ise sı fat tam la ma sı ya pı sın da olup zarf 
tüm le ci iş le viy le kul la nıl mış tır. 

Duy ma mış, bel li, ha yâ tın da bir eş has re ti ni; 
Ya şa mış taş gi bi, top rak gi bi, mah rûm acı dan.
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu di ze ler den ikin ci sin de yer alan cüm le de üç ta ne zarf tüm le ci bu lun mak ta-
dır: taş gi bi, top rak gi bi, mah rûm acı dan. Bun lar dan iki si (taş gi bi, top rak gi bi) edat 
gru bu ya pı sın da dır. Acı dan mah rum gru bu ise uzak laş ma gru bu ka lı bın da olup 
cüm le de zarf tüm le ci iş le viy le kul la nıl mış tır.

Gü zel li ğin ne den sak lı giz li dur sun.
     (Se vinç Ço kum, Bi zim Di yar)

Bu cüm le de zarf tüm le ci olan öge sak lı giz li, bir tek rar gru bu dur. Ya kın an lam lı 
iki ke li mey le ku rul muş bir tek rar gru bu dur.
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Bir gün ne hir ler gi bi çağ la ya rak de rin den
Dağ lar dan or man lar dan sa na aka cak mı yım? 
       (Ömer Bed ret tin Uşak lı)

Bu cüm le de zarf tüm le ci olan bir gün ne hir ler gi bi çağ la ya rak de rin den, bir 
zarf-fi il gru bu dur. Yu ka rı da da be lir til di ği gi bi zarf-fi il grup la rı cüm le de zarf 
tüm le ci iş le vi gö rür.

Hep si sır tın da abâ, gün ler ce
Git ti ler iç le ri hic ran la do lu;
Her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce
De di ler: “Bel ki son ak şam dır bu!”
    (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Bu ör nek te iki cüm le bu lun mak ta dır. İlk iki di ze bir cüm le dir; bu cüm le de üç 
ta ne zarf tüm le ci yer al mak ta dır: sır tın da abâ, gün ler ce, iç le ri hic ran la do lu. Bun-
lar dan sır tın da abâ, bu lun ma gru bu ya pı sın da dır; gün ler ce ise -ca eşit lik hâ li eki ni 
al mış bir isim dir, iç le ri hic ran la do lu ise is nat gru bu ya pı sın da dır. Cüm le yi şu şe-
kil de öge le ri ne ayı ra bi li riz:

Hep si, sır tın da abâ, gün ler ce
Git ti ler iç le ri hic ran la do lu;

git ti ler   : Yük lem
hep si  : Öz ne 
sır tın da abâ   : Zarf tüm le ci
gün ler ce   :Zarf tüm le ci
iç le ri hic ran la do lu : Zarf tüm le ci

Şi ir de ki ikin ci cüm le ise iç içe bir le şik ya pı lı bir cüm le dir. Ya ni bu cüm le de bir 
ana cüm le, bir de iç cüm le bu lun mak ta dır. İç cüm le ko nu mun da olan “Bel ki son 
ak şam dır bu.” cüm le si, ana cüm le ye nes ne il gi siy le ka tıl mış tır. Cüm le de ki zarf 
tüm le ci her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce ise bir zarf-fi il gru bu dur. Cüm le yi şu şe-
kil de öge le ri ne ayı ra bi li riz:

Her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce
De di ler: “Bel ki son ak şam dır bu!”

de di ler    : Yük lem
(on lar)     : Giz li öz ne
her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce : Zarf tüm le ci
bel ki son ak şam dır bu   : Nes ne (iç cüm le)
İç cüm le nin öge le re ay rı lı şı da şu şe kil de olur:

son ak şam dır : Yük lem
bu   : Öz ne
bel ki   : Cüm le dı şı öge

Bi zim ço cuk lar kâh el çır pa rak kâh kah ka ha lar ata rak on la rı sey re di yor du.
       (Bu ket Uzu ner, Ge li bo lu)

Bu cüm le de ise zarf tüm le ci olan kâh el çır pa rak kâh kah ka ha lar ata rak ke li me 
gru bu, bir bağ la ma gru bu dur.
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Ka le de ve onun ete ği ne ser pil miş ma hal le ler de Türk ve li le ri Ro ma ve Bi zans taş-
la rıy le sar maş do laş ya tar lar.

(Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

Bu cüm le de zarf tüm le ci olan Ro ma ve Bi zans taş la rıy le sar maş do laş gru bu ise 
bir va sı ta gru bu dur.

3. Bir cüm le de bir den faz la zarf tüm le ci bu lu na bi lir. Bu zar�a rın ay nı tür zarf-
lar ol ma sı ge rek mez. Ya ni bir cüm le de ki zarf tüm leç le ri ay nı ve ya fark lı tür den 
zar�ar ola bi lir: 

Her za man bi raz hü zün lü, fa kat-bun da bir te zat yok tur- yi ne her an az çok müs-
te rih ve hat ta mem nun gö rü nür dü.

    (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

Zil ça la cak... Siz ler ders le re gi re cek si niz bir bir.
Zil ça la cak, zil ler ça la cak be nim çin, 
Du ya cağım ev ler den, kır lar dan, de niz ler den;
Tâ içim den bi ri si gi de cek uça ese...
Ama ben, ben ar tık gi de me ye ce ğim
     (Ze ki Ömer Def ne)

O gün ru hu muz dan ta şan kah ka ha
Hâ lâ bir ok gi bi kal bi mi de ler  
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bir ka pı açı lıp, mer di ven de ayak ses le ri du yu lun ca ya ka dar ora da bit kin otur du.
       (Se vinç Ço kum, Bi zim Di yar)

Mağ lup ken or du, yas lı du rur ken bü tün va tan
Rü ya ma gir di her ge ce bir fa ti ha ne zan
      (Yah ya Ke mal Be yat lı)
4. Ba zı tarz, za man, mik tar isim le ri yak laş ma (-A), bu lun ma (-DA) ve uzak laş-

ma (-DAn) hâl ek le ri ni ala rak cüm le de zarf tüm le ci ola rak kul la nı lır: 

Hep si mes hûr, o mu am mâ gü ze li
Git ti ler gör me ğe Kaf dağ la rı na.
    (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Rü ya gi bi bir yaz dı. Ya rat tın he ve sin le,
Her ânı nı, her ren gi ni, her şi’ri ni haz dan.
      (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Bu kı şın so nun da Ra uf ’un uzun kay bo luş la rın dan, ve fa sız lı ğın dan bı ka rak ba-
ba sı na git ti.

   (Ha li de Edip Adı var, Ye ni Tu ran ve Ra ik’in An ne si)

Pa zar te si sa ba hı, er ken den uya nı yor 
     (At ti la İl han, Bı ça ğın Ucu)

De li eniş te miz me rak tan ha ki ka ten çıl dı ra cak gi bi ol muş tu.
    (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)
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Bu de fa ki az lin den son ra ar tık ba ba sı nın şe fa a tiy le ye ni bir me mu ri yet te mi ni 
im kân sız dı; zi ra o, çok tan öl müş tü.

    (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

Na sıl ol du, far kı na va ra ma dım; sö ğü dün ka bu ğu bir den ya rıl dı.
         (Ömer Sey fet tin, Ant)

5. Bir kı sım sı ra lı cüm le ler de zarf tüm le ci or tak ola bi lir:

Be ra ber ce oku ya ca ğız, ça lı şa ca ğız, ge ze ce ğiz.
       (Meh met Kap lan)

Ek se ri baş ka la rı için ya şar; baş ka la rı için ça lı şır; baş ka la rı uğ ru na ölür sün.
  (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağlayanlar)

6. Ba zı cüm le ler de zarf tüm leç le rin den son ra açık la yı cı bir kı sım da yer ala bi lir:

Bü tün ai le, bir dü ğü ne, da ha doğ ru su bir ce na ze ara ba sı na gi der gi bi gi yin miş ti.
      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Sa rı şın ka dın üşü müş ola cak ki, bir den kalk tı, rüz gâ dan uçan etek le ri ni tu ta tu-
ta içe ri ka ma ra ya doğ ru yü rür dü.

      (Hal dun Ta ner, Kı zıl Saç lı Ama zon)

7. So ru eki de ba zen bağ lı ol du ğu öge yi za man zar fı iş le viy le fi il le re bağ la mak ta dır:

Bir pa rıl tı gör dü mü göz ler he men da lı yor,
Gö ğüs ler çe ki le rek ne fes ler da ra lı yor.
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu ad la rı bir ke re öğ ren di niz mi ar tık unu ta maz sı nız.
      (Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

8. Bir kı sım bir le şik fii ler, zarf gru bu ka lı bın da ku rul duk la rın dan zar�a fi il an-
lam ca kay naş ma ya uğ rar: 

Sev di ğin den ay rı düş tü.
Ke se nin ağ zı nı ar dı na ka dar aç tı.
Bu şi i rin ka fi ye le ri denk düş me miş.
Ba na dün ya nın en bü yük fe na lı ğı nı yap ma ya kalk tı ğın ye tiş mi yor muş gi bi en 

ağır ha ka re ti ni de sa vur mak tan ge ri dur ma dın.
       (Ke ri me Na dir)

Göz le ri uzun uzun bur ku lu kal dı ben de,
De di: “Ha na sağ in di ölü çık tı ge çen de.
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

9. Şart lı bir le şik cüm le ler de yan cüm le olan şart cüm le si; te mel cüm le yi şart, 
za man, se bep, ben zet me, tah min vb. yön ler den ta mam la ya rak çok de fa te mel 
cüm le ye zarf tüm le ci iş le viy le ka tı lır:

İn san sağ iken bi lin mez se, ölün ce hiç bi lin mez.
       (Cev det Kud ret, Kü çük Pa şa)
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Bu ör nek te ölün ce hiç bi lin mez temel cüm le, in san sağ iken bi lin mez se yan 
cüm le dir. Yan cüm le olan in san sağ iken bi lin mez se kıs mı, te mel cüm le yi zarf 
tüm le ci iş le vi ile ta mam la mak ta dır. An cak bu da bir cüm le ol du ğun dan cüm le 
çö züm le me le rin de hem yan cüm le nin hem de te mel cüm le nin öge le ri ni ay rı ay rı 
gös ter mek ge re kir:

İn san sağ iken bi lin mez se
bi lin mez se : Yük lem
in san  : Öz ne
sağ iken : Zarf tüm le ci

ölün ce hiç bi lin mez

bi lin mez : Yük lem
(in san) : Öz ne
ölün ce  : Zarf tüm le ci
hiç  : Zarf tüm le ci

Bı çak sok san göl ge me
Sı ca cık ka nım dam lar
    (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Ha va ya ba kar sam ha va alı rım
Top ra ğa ba kar sam du a alı rım
Top rak tan ay rıl sam ner de ka lı rım
Be nim sa dık ya rim ka ra top rak tır.
     (Âşık Vey sel Şatıroğlu)

Bu top lu lu ğun fert le ri ne ka dar Türk kül tü rü ile do lu olur sa, o top lu lu ğa da ya-
nan cum hu ri yet de o ka dar kuv vet li olur.

     (Mustafa Kemal Ata türk)

Asu de olam der sen eğer gel me ci ha ne.
      (Zi ya Pa şa)

Ar tık de mir al mak gü nü gel miş se za man dan,
Meç hû le gi den bir ge mi kal kar bu li man dan. 
       (Yah ya Ke mal Be yat lı)
Eli ni öp mek için yal var sa da ba kı şım
Isır di ye te pi nir göz le ri min be be ği.
     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

10. Edat gru bu, ba zı dil bil gi si ki tap la rın da, “edat tüm le ci” ve ya “il geç tüm le-
ci” adıy la yer al mak ta dır. Edat gru bu, bir isim öge siy le bir çe kim eda tı nın oluş-
tur du ğu ke li me gru bu dur. Bu grup ta isim öge si baş ta, çe kim eda tı son da bu lu-
nur. Grup ta ki isim öge si, tek bir isim ola bi le ce ği gi bi isim ye ri ne ge çen bir ke li me 
gru bu ve ya cüm le de ola bi lir. Eda tın isim le bir leş me si ek li ve ya ek siz olur. Edat 
grup la rı söz di zi min de isim, sı fat ve ya zarf ola rak iş lev gö rü r. Bu ba kım dan bun-
la rı ay rı bir tüm leç ola rak ka bul et mek ye ri ne cüm le de ki iş lev le ri ne gö re de ğer-
len dir mek da ha doğ ru dur. Edat grup la rı; zarf tüm le ci iş le viy le kul la nıl dık la rın da 
yük le min an la mı nı za man, du rum, se bep ba kım la rın dan ta mam lar:
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Gö rü nü şe gö re ka dın, ço cu ğa iyi ba kı yor du, fa kat yav ru ca ğın göz le rin den ve bü-
tün var lı ğın dan sı zan o ke der ney di?

   (Ha li de Nus ret Zor lu tu na, Be nim Kü çük Dost la rım)

Hal bu ki bu se ne ba ca lar es ki si gi bi tüt me ye cek, an cak iç le ri rüz gâr la ra kar şı 
mey dan oku ya rak alev le ne alev le ne ho mur dan ma ya cak tı.

     (Re fik Ha lit Ka ray, Mem le ket Hi kâ ye le ri)

Bu ara da, onu bi raz da ha iyi ya şa ta bil mek için, ka rım dü ğü nün den kal ma üç 
be şi bir li ği boz dur du.

     (Ta rık Buğ ra, Ya rın Di ye Bir Şey Yok tur)

Bir gün ne hir ler gi bi çağ la ya rak de rin den
Dağ lar dan or man lar dan sa na aka cak mı yım? 
       (Ömer Bed ret tin Uşak lı)

Her yan dan kü çü len bir oda gi bi
Du var lar ya naş mış, ta van al çal mış 
     (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Gör düm ön sa�a otur muş ne fer es vap lı bi ri
Din li yor vecd ile tek rar alı nan Tek bîr’i.
      (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Taş oluk tan dö kü len bir su ba şın da dur du,
Her ge çen yol cu için baş ka bir söz bu lur du 
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Ge ce nin bit me ğe yüz tut tu ğu an dan be ri dir,
Du yu lan gök te ka nat, yer de ayak ses le ri dir.
       (Yah ya Ke mal Be yat lı)

11. Cüm le çö züm le me le rin de yük le me “ni çin, na sıl, ne za man, ne ka dar, ne 
şe kil de, ne ile, ki min le, han gi du rum da, han gi şart lar da” gi bi so ru lar yö nel ti le rek 
zarf tüm le ci öge si nin bu lun ma sı sağ la nır:

İki yan da ki çark lar, dar ka fes le rin de bir den uya nan, alış kın ve müt hiş de niz ay-
gır la rı gi bi hid det li bir gü rül tü çı ka ra rak kı mıl dan dı.

       (Ömer Sey fet tin, Aşk Dal ga sı)

Na sıl kı mıl dan dı? 
Bir den uya nan, alış kın ve müt hiş de niz ay gır la rı gi bi hid det li bir gü rül tü çı ka-

ra rak 

Bü tün va pur ha fif çe sar sıl dı. 

Ne şe kil de sar sıl dı? 
Ha fif çe

De li bir sa ğa nak tan son ra, Çu ku ro va’nın kuv vet li ma yıs gü ne şi, kır mı zı top rak-
la rı öy le bir kav ra mış tı ki, yol bo yun ca uza nan bo dur ça lı lar, ta ze ot lar, sa ğı mız da 
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ağır ağır akan ne hir, ma vi gök te sü zü len ge niş ka nat lı kuş lar, her şey yor gun gö rü-
nü yor du.

       (Or han Ke mal, Sar hoş lar)

Ne za man kav ra mış tı? 
De li bir sa ğa nak tan son ra 

Na sıl kav ra mış tı? 
Öy le bir 

Na sıl gö rü nü yor du? 
Yor gun

Ba ba mın Zi ya Bey adın da bir ar ka da şı var, o ak şam eşiy le bir lik te bi ze gel di.
      (Aziz Ne sin, Şim di ki Ço cuk lar Ha ri ka)

Ne za man gel di? 
O ak şam

Ki min le gel di? 
Eşiy le bir lik te

CÜM LE DI ŞI ÖGE LER

Cüm le dı şı öge le ri açık la mak

Cüm le nin ku ru lu şu na doğ ru dan ka tıl ma yan ve şe kil ola rak yük le me bağ lan ma-
yan; an cak cüm le nin an la mı nı do lay lı ola rak ta mam la yan ve cüm le ler ara sın da 
bağ lan tı ku ra rak met nin oluş ma sı na kat kı da bu lu nan öge le re “cüm le dı şı öge” de-
nir. Bun lar; öz ne, nes ne, zarf tüm le ci ve yer tam la yı cı sı gi bi yük le min ta mam la yı-
cı sı de ğil dir, me tin de ki her han gi bir yük lem le iliş ki len di ri le mez. An cak açık la ma, 
pe kiş tir me, ona ma, ret, sı ra la ma, denk leş tir me vb. iş lev ler le cüm le ler ar asın da 
gö rev ya par. Bu ba kım dan bağ laç lar, ün lem ler, ün lem grup la rı, hi tap söz le ri, ara 
söz ler, açık la yı cı cüm le ler; cüm le dı şı öge ola rak kul la nı la bi lir.

Ki mi kay nak lar da bu te rim “cüm le dı şı un sur (C.D.U.)” ola rak ad lan dı rıl mak ta dır.

Cüm le Dı şı Öge le rin Özel lik le ri
1. Bü tün ün lem ler ve ün lem grup la rı, hi tap lar cüm le dı şı öge ler dir. Ün lem grup la rı; 

cüm le ye ahenk li, et ki li bir an la tım tar zı ge ti rir; fa kat cüm le nin ku ru lu şu na 
ka tıl maz. Bu öge ler cüm le nin ba şın da, or ta sın da ve so nun da bu lu na bi lir:

Ah! Keş ke ta lih ba na lev ha nın bu ta ra fı nı gör me yi na sip et me miş ol say dı. 
        (Ah met Ağa oğ lu)

Ey bu top rak lar için top ra ğa düş müş as ker!
Gök ten ec dad ine rek öp se o pak al nı de ğer.  
       (Meh met Akif Er soy)

Ey su yun se sin den an la yan bağ lar,
Ne söy ler bu da ğa ço ban çeş me si? 
      (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

4
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Ey göz le ri nin çev re si mor, ben zi tu tul muş,
Ak şam la dı ğım yol la rı yal nız ge zen âfet!
Kaç yıl ge çe cek, böy le ha zin, böy le ha ber siz.
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Ey şe hid oğ lu şe hid, is te me ben den mak ber,
Sa na âğû şu nu aç mış du ru yor pey gam ber. 
       (Meh met Akif Er soy)

Ey, pem be ak şam la rın ka ra sev da lı la rı!
Gü zel lik le ri ne do yul ma mış za man lar!
Er gen yas tı ğı nın ateş ten rü ya la rı! 
Ey, saf kal bi miz de doğ muş ve öl müş an lar!...
      (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Ey şim di süz gün, rüz gâr lar da dal ga lı;
Ba rı şın gü ver ci ni, sa va şın kar ta lı...
Yük sek yer ler de açan çi çe ğim;
Se nin al tın da doğ dum,
Se nin al tın da öle ce ğim.
   (Arif Ni hat As ya)

Kış çök tü üze ri mi ze bre Rı fat.
     (Se vinç Ço kum, Bi zim Di yar)

Ey bu lut la rı uçu şan gök,
Ko ku su nu duy du ğum ba har,
Ey göz den sak lı ta bi at
Bek le mek ne ye ya rar?
    (Zi ya Os man Sa ba)

Çal gı se si ba na ka dar ge li yor du, âh!
Ne uzun muş ge ce, Rab bim, gel mi yor sa bah!  
       (Enis Be hiç Kor yü rek)

2. Cüm le için de yer alan ara söz ler ve açık la yı cı cüm le ler de cüm le dı şı öge ler 
ola rak de ğer len di ri lir. Bu öge ler, cüm le içe ri sin de ya iki çiz gi ara sın da ya iki vir gül 
ara sın da ya da ay raç içe ri sin de gös te ri lir:

Ya lı hal kı -or ta ai le de ol du ğu gi bi- pen ce re ler den hay kır sa lar dı, Ad nan ağ la ya-
cak tı.

       (Mit hat Ce mal Kun tay)

Kürk lü pal to su nun ya ka sı için de yü zü ya rı ya rı ya kay bol muş kı ran ta bir rum 
-kı ya fe ti ne na za ran zen gin bir sim sar- yan la rın da dur du. 
        (Re şat Nu ri Gün te kin) 

Ha lit Ayar cı’nın iza fî lik de di ği şe yin, ta bir ca iz se, bir ha ki kat ol du ğu nu  k e n  d i 
ha ya tım da ya şı yo rum.

    (Ah met Ham di Tan pı nar, Sa at le ri Ayar la ma Ens ti tü sü)
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Düş mez ye re hâ şâ o, bi zim bay ra ğı mız dır,
Bir fecr ola rak doğ ma da dır her da ğı mız dan.
Ay yıl dız o ma zi de ki süs tür, emin ol,
Âti de gü neş ler do ğa cak bay ra ğı mız dan.
     (Mit hat Ce mal Kun tay)

Bu ge len, bir yu va sız kuş gi bi per vâ sız dı;
Bu ge len köy lü, se sin den ta nı dım, bir kız dı. 
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Ten kit le ri ni ze, -bu na ikaz de mek da ha doğ ru olur- te şek kür ede rim. 
         (Ce mil Me riç)

3. Cüm le ler ara sın da ki bağ la yı cı lar da cüm le dı şı öge ler dir:

Din le ba ka lım işi te bi lir mi sin
Tür kü sü nü dam la rın, ba ca la rın
Ya hut da ka rın ca la rın buğ day ta şı dık la rı nı
Yu va la rı na?
      (Or han Ve li Ka nık)

Ha cı Kal fa: “Yol lar ma şal lah emin dir, am ma ne olur ne ol maz, pe çe ni ka pa. Se nin 
su ra tın öy le her yer de açı la cak su rat lar dan de ğil dir, an la dın mı efen dim?” de miş ti. 

     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Ço cu ğun yü zü ibik gi bi kı zar dı. Be re ket o te lâş ta kim se işin far kı na va ra ma dı. 
        (Hal dun Ta ner)

Onu, kö yün den kıs ka nır gi bi idim. Da ha doğ ru su, dört yıl lık bir ay rı lık tan son ra 
kö yü ne ka vu şan bu erin ya nın da ken di mi faz la bu lu yor dum. 

      (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Bu kız, ufak te fek ga yet hop pa, ga yet şı ma rık bir şey miş, hat ta bu nun için is mi ne 
Ça lı ku şu der ler miş. 

     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Git tim ve gel dim; an cak şim di ye ni ha tı ra la rım mu ay yen çiz gi ler için de can la-
nı yor.

        (Sa met Ağa oğ lu)

Za val lı ab la mın, Ke nan ağa be yi min o ka dar sız la nan mek tup la rı nı da bî-his bir 
inat la ce vap sız bı rak tım. Fa kat ar tık söy le mem lâ zım.

        (Ha li de Nus ret Zor lu tu na)

A ev lâ dım, ken di di li miz ce bir marş söy le se niz de biz de an la yıp din le sek ol maz mı?
      (Nec met tin Ha lil Onan)

Ko le je ço cu ğu nu ve ren ba ba la rın ek se ri si hâ li vak ti ye rin de, fa kat dü şün ce si 
mah dut in san lar dır.”

      (Nec met tin Ha lil Onan)
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El le ri cep le rin de ken di ken di ne de niz ke na rın da do la şır, ya hut ağaç la rın al tın da 
ki tap okur du.

     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Kar de şim böy le si ne can kur ban. Ama bu he rif böy le de ğil ki dün da ya na ma dım 
ken di si ne söy le dim.

        (Mem duh Şev ket Esen dal)

Ama Mah mut Efen di, bu ka da rı da ol maz! İçi yor sun ne ise, afi yet ol sun; an cak 
to zu nu da be ra ber iç ba ri, ka tık et!.

       (Mem duh Şev ket Esen dal)

Ger çi şim di ye ka dar gö rüş me dik am ma, si zi uzak tan ta nı yo rum.
     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Ba zen ya ta ğı nın ba şu cun da ki tap oku yo rum, hat ta ma sal bi le söy le di ğim olu yor.
     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Bü yük şa ir le rin ip ti da mah dut in san lar ta ra fın dan an la şıl dı ğı mu hak kak tır; lâ-
kin Ah med Ha şim Bey bu mah du diye ti de lü zu mun dan faz la tah dit edi yor.

      (Meh met Fu at Köp rü lü)

Aşa ğı da ki cüm le le ri öge le ri ne ayı rı nız.

El le rim ta kı lır ken rüz gâr la rın sa çı na
Asıl dı ara ba mız bir da ğın ya ma cı na 
         (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Saç la rın dö kül sün açık göğ sü ne,
Mer mer üze rin den ge çen su gi bi.
Bir in ce bay gın lık çö ker gön lü ne,
Yaz vak ti nin gün düz uy ku su gi bi.
       (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Kaç ba har, bül bü le has ret, gü le has ret ya şa dık; 
Gör me dik kaç yaz ufuk lar da ya rım bir meh tâb.
         (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

3
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Özet

Cüm le de nes ne yi çö züm le mek 
 Cüm le de yük le min doğ ru dan et ki et ti ği öge ye 
nes ne de nir. Ya ni nes ne, yük le min gös ter di ği 
ha re ket ten doğ ru dan et ki le nen var lık ve ya kav-
ram dır. Nes ne, dai ma ge çiş li fi il le rin bir öge si 
ola rak kul la nı lır

 Eğer nes ne ek li yük le me hâ lin dey se bu na be-
lir ti li nes ne, ek siz yük le me hâ lin dey se bu na da 
be lir ti siz nes ne de nir. Be lir ti li nes ne, -ı (-i, -u, 
-ü) yük le me hâ li eki ni alır ve be lir li bir var lı ğı 
ifa de eder. Be lir ti li nes ne nin söz di zi min de bel li 
bir ye ri yok tur; cüm le nin her han gi bir ye rin de 
bu lu na bi lir. Özel lik le vur gu lan mak is ten di ğin de 
yük le me yak laş tı rı lır.

Cüm le de yer tam la yı cı sı nı çö züm le mek
 Yer tam la yı cı sı, cüm le de yük le min bil dir di ği 
ha re ket, iş ve ya olu şun ye ri ni ve yö nü nü bil di-
ren öge dir. Yer tam la yı cı sı is min yak laş ma (-A), 
bu lun ma (-DA) ve uzak laş ma (-DAn) hâl ek le-
rin den bi ri ni ala rak yük le me bağ la nır. Yer tam-
la yı cı sı yük lem le do lay lı ola rak il gi li ol du ğu için 
do lay lı tüm leç ola rak da ad lan dı rı lır.

Cüm le de zarf tüm le ci ni çö züm le mek 
 Cüm le de yük le min an la mı nı za man, yer, yön, 
du rum, mik tar, tarz, se bep, öl çü, araç, so ru, şart 
vb. yön ler den ta mam la yan öge ye zarf tüm le ci 
adı ve ri lir. 

 Cüm le çö züm le me le rin de zarf tüm le ci ni bu lun-
mak için yük le me ni çin, na sıl, ne za man, ne ka-
dar, ne şe kil de, ne ile, ki min le, han gi du rum da, 
han gi şart lar da gi bi so ru lar yö nel ti lir. 

Cüm le dı şı öge le ri açık la mak
 Cüm le nin ku ru lu şu na doğ ru dan ka tıl ma yan ve 
şe kil ola rak yük le me bağ lan ma yan; an cak cüm-
le nin an la mı nı do lay lı ola rak ta mam la yan öge ye 
cüm le dı şı öge de nir. Bu öge; öz ne, nes ne, zarf 
ve yer tam la yı cı sı gi bi yük le min ta mam la yı cı sı 
de ğil dir, me tin de ki her han gi bir yük lem le iliş-
ki len di ri le mez. An cak açık la ma, pe kiş tir me, 
ona ma, ret, sı ra la ma, denk leş tir me vb. iş lev ler-
le cüm le ler ar asın da gö rev ya par. Bu ba kım dan 
bağ laç lar, ün lem ler, ün lem grup la rı, hi tap söz le-
ri, ara söz ler, açık la yı cı cüm le ler; cüm le dı şı öge 
ola rak kul la nı la bi lir.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de nes ne var dır?

a. Rüz gâ rın hiç ek sik ol ma dı ğı dar ve loş bir so-
kak tı bu ra sı.

b. Ye rin den yur dun dan ko pan bir adam mış.
c. Ora ya iki yıl ön ce pem be pan jur lu ev yap tır dı.
d. Bu ra sı tu rist le rin pek uğ ra ma dı ğı bir ta til bel de-

siy di.
e. Mo la ver di ği miz yer de ki man za ra dan ken di mi-

zi ala ma dık.

2. Aşa ğı da ki  cüm le ler in han gi sin de nes ne yok tur?
a. Ya şa mı, tüm ay rın tı la rıy la için den gel di ği gi bi 

di ze le re ta şır dı.
b. Tek kol ve doğ ru tu tum, her za man iki kol ve 

yan lış tu tu mu ye ner.
c. Ön ce upu zun, son ra ke sik saç la rın var dı.
d. Uzun bir tar tış ma dan son ra ni ha yet pa ra yı ver-

di. 
e. Fâ ni bir iz bı rak mış bur da yat mış sa kim ler.

3. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de so ru eki, za man 
zar fı gö re vin de kul la nıl mış tır?

a. Se nin so ru nu ce vap lar mı bil mem!
b. Gü zel mi gü zel ama çok naz lı!
c. An nem mi be ni ça ğı ran bu ses?
d. Bir pa rıl tı gör dü mü göz ler he men da lı yor.
e. So ru sor mak ya sak mı?

4. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir den faz la yer 
tam la yı cı sı var dır?

a. En umul ma dık yer de, kar şı mı za çı kı yor.
b. Yo lun bit me si ne ne ka dar kal dı?
c. Kes kin sir ke kü pü ne za rar ve rir.
d. Sa at beş te Naz mi ye ab lam la ra gi de ce ğiz.
e. Ba şa rı ya doğ ru gi den yol da emin adım lar la iler-

li yor du.

5. Aşa ğı da  “cüm le dı şı öge ler le” il gi li ve ri len bil gi ler-
den han gi si yan lış tır?

a. Cüm le nin ku ru lu şu na doğ ru dan ka tıl maz .
b. Şe kil ola rak yük le me bağ lan maz .
c. Cüm le nin an la mı na do lay lı ola rak kat kı da bu-

lu nur .
d. Bağ laç lar, ün lem ler cüm le dı şı öge ola rak ka bul 

edi lir.
e. Yük lem ler ba zen cüm le dı şı öge ola bi lir .

6. “Dün ak şam, ışıl tı lı yol lar dan, ma vi su la rın pa rıl-
da dı ğı al tın oya lı sa hil ler den ge çe rek ül ke mi zin ta ri hi 
en es ki şeh ri ne gel dik.”
Bu cüm le nin öge le ri aşa ğı da ki le rin han gi sin de sı ra sıy-
la ve doğru olarak ve ril miş tir?

a. Zarf tüm le ci, nes ne, yük lem
b. Zarf tüm le ci, nes ne, yer tam la yı cı sı, yük lem
c. Zarf tüm le ci, zarf tüm le ci, yer tam la yı cı sı, yük lem 
d. Öz ne, zarf tüm le ci, yer tam la yı cı sı, yük lem
e. Nes ne, zarf tüm le ci, yer tam la yı cı sı, yük lem

7. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yer tam la yı cı sı 
açık la yı cı sıy la birlikte ve ril miş tir?

a. İki ak ra bam la, ha lam ve tey zem le, Nev şe hir’e 
gez me ye git miş tik.

b. Öte de, te pe nin ete ğin de, bir köy var dı.
c. En umul ma dık yer de kar şı mı za çı kı yor lar.
d. Onun gö zün de ben bir za val lı idim.
e. Asıl dı ara ba mız bir da ğın ya ma cı na.

8. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de be lir ti li nes ne var dır?
a. Rab bim bir isim ver ba na hâ lim den.
b. Dün kar de şim den uzun bir mek tup al dım.
c. “Eşin den ay rı lan bir kız” de di ler.
d. Türk su ba yı biz le ri dik kat le süz dü, ba şıy la se-

lam la dı.
e. Gör me dik kaç yaz ufuk lar da ya rım bir meh tap.

9. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de zarf tüm le ci bir 
ke li me gru bu de ğil dir?

a. Gü zel dü şün, iyi his set, ya nıl ma, al dan ma.
b. Ya şa mış taş gi bi, top rak gi bi mah rum acı dan.
c. Sev dik le rim gö çüp gi di yor lar bi rer bi rer.
d. Pem be’yle Asi ye iti şip ka kı şıp o de lik ten oda yı 

gö zet li yor du.
e. Genç ka dın, bu lo kan ta yı üç yıl ken di ba şı na ça-

lış tır mış.

10. Aşa ğı da ki be yit le rin han gi sin de cüm le dı şı bir öge 
yok tur?

a. Bu ge len bir yu va sız kuş gi bi per va sız dı
 Bu ge len köy lü, se sin den ta nı dım, bir kız dı
b. Din le ba ka lım, işi te bi lir mi sin
 Tür kü sü nü dam la rın, ba ca la rın
c. Çal gı se si ba na ka dar ge li yor, âh
 Ne uzun muş ge ce, Rab bim, gel mi yor sa bah
d. Ay yıl dız o ma zi de ki süs tür, emin ol,
 Ati de gü neş ler do ğa cak bay ra ğı mız dan.
e. Saç la rın dö kül sün açık göğ sü ne,
 Mer mer üze rin den ge çen su gi bi.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c Ya nı tı nız fark lıy sa “Nes ne” bö lü mü nü tek rar 

in ce le yin.
2. c Ya nı tı nız fark lıy sa “Nes ne” bö lü mü nü tek rar 

in ce le yin.
3. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Zarf Tüm le ci” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin. 
4. a Ya nı tı nız fark lıy sa “Yer Tam la yı cı sı” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin.
5. e Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Dı şı Öge ler” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
6. c Ya nı tı nız fark lıy sa “Zarf Tüm le ci “ bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin.
7. b Ya nı tı nız fark lıy sa “Yer Tam la yı cı sı “ bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin. 
8. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Nes ne” bö lü mü nü tek rar 

in ce le yin.
9. a Ya nı tı nız fark lıy sa “Zarf Tüm le ci” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin.
10. e Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Dı şı Öge ler” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Kar ga la rın uç tuk la rı nı, bu lut la rın geç tik le ri ni gör mek, 
adam la rın bu da la lık la rı nı işit mek ten içim de bir fe rah lık, 
      be lir ti siz
bir açık lık du ya rım.
 nes ne

Ben mu al lim li ği, ter bi ye yi baş ka tür lü an lı yo rum, de di 
  be lir ti siz nes ne
ve bah si de ğiş tir di.
 b.li nes ne

Sıra Sizde 2
Şa kak la rı ma kar mı yağ dı ne var?
Be nim mi Al la hım bu çiz gi li yüz?  

Tat lı dil yı la nı de li ğin den çı ka rır.
Kav ga da kı lıç ödünç ve ril mez.

Arık ata kuyruğu yüktür.
otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır.

Sıra Sizde 3
El le rim ta kı lır ken rüz gâr la rın sa çı na /
  zarf tüm le ci
 
Asıl dı / ara ba mız / bir da ğın ya ma cı na 
 yük lem öz ne yer tam la yı cı sı
 
Saç la rın / dö kül sün / açık göğ sü ne/
 öz ne yük lem yer tam la yı cı sı
 
Mer mer üze rin den ge çen su gi bi
   zarf tüm le ci
 
Bir in ce bay gın lık / çö ker / gön lü ne/
 öz ne                       yük lem    yer tam la yı cı sı
 
Yaz vak ti nin gün düz uy ku su gi bi
   zarf tüm le ci

Kaç ba har,/ bül bü le has ret, gü le has ret / ya şa dık (Biz:   
zarf tüm le ci zarf tüm le ci         yük lem  öz ne)
 
Gör me dik / kaç yaz / ufuk lar da / ya rım bir meh tâb (Biz: 
yük lem          zarf t.     yer taml.  nes ne           öz ne)
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Ba sit ve bir le şik cüm le ya pı la rı nı ayırt edebilecek,
Şart lı bir le şik cüm le ya pı la rı nı çö züm le ye bi le cek,
İç içe bir le şik cüm le ya pı la rı nı çö züm le ye bi le cek,
Ki’li bir le şik cüm le ya pı la rı nı açık la ya bi le cek si niz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Ba	sit	cüm	le
•	 Bir	le	şik	cüm	le
•	 Te	mel	cüm	le
•	 Yan	cüm	le

•	 Şart	lı	bir	le	şik	cüm	le
•	 İç	içe	bir	le	şik	cüm	le
•	 Ki’li	bir	le	şik	cüm	le

İçerik Haritası






Türkçe Cümle Bilgisi II Yapılarına Göre Cümleler-I

•	 YAPILARINA	GÖRE	CÜMLELER-I
•	 BASİT	CÜMLE
•	 BİRLEŞİK	CÜMLE
•	 ŞARTLI	BİRLEŞİK	CÜMLE
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YA PI LA RI NA GÖ RE CÜM LE LER-I

Ba sit ve bir le şik cüm le ya pı la rı nı kav ra mak

Bir cüm le nin var lı ğı, bir yük le min var lı ğıy la müm kün dür. O ba kım dan cüm le le ri 
ya pı la rı na gö re in ce le mek de mek, on la rı yük lem le ri açı sın dan in ce le mek de mek-
tir. Cüm le de ki yar gı sa yı sı, cüm le nin ya pı sı nı be lir ler. Bu na gö re ya pı la rı ba kı-
mın dan cüm le le rin şu tür le ri var dır: 

BASİT CÜMLE
Ba sit cüm le; ku ru lu şun da tek yük lem bu lu nan, tek yar gı bil di ren cüm le dir. Ba sit 
cüm le de tek bir yar gı bu lu nur, bu yar gı yı so nu ca bağ la yan tek yük lem var dır. Bu 
yük lem de ya çe kim li bir fi il dir ya da ek fi il al mış isim ya da isim gi bi kul la nı lan 
bir ke li me gru bu dur. Ba sit cüm le de cüm le nin ya pı sı nı be lir le yen, cüm le de ki ke li-
me le rin ve ya ke li me grup la rı nın sa yı sı de ğil bun la rın tek bir yük le me bağ lan mış 
ol ma la rı dır. Bu ba kım dan bir cüm le için de ne ka dar ke li me gru bu bu lu nur sa bu-
lun sun eğer cüm le tek bir yük le me sa hip se, ya ni yar gı tek bir yük lem le sağ la nı-
yor sa, o cüm le ba sit cüm le dir. Ba sit ya pı lı cüm le ler bir dü şün ce yi, bir is te ği, bir 
duy gu yu di le ge ti rir ve ba ğım sız yar gı lar or ta ya ko yar :

Bü tün kö tü lük le rin ana sı ce ha let tir.
Tat lı dil yı la nı de li ğin den çı ka rır.        (Ata sö zü)
Kom şu hak kı Tan rı hak kı dır. (Ata sö zü)
İki kar puz bir kol tu ğa sığ maz. (Ata sö zü)
Be nim sa dık ya rim ka ra top rak tır. (Âşık Vey sel Şatıroğlu)

Bu ör nek ler de yer alan cüm le le rin hep si, tek bir yar gı bil dir dik le ri için ba sit 
cüm le dir. Bu ör nek ler den “çı ka rır” ve “sığ maz” yük lem le ri, yar gı bil di ren öge ler 
olup çe kim li bi rer fi il dir. “Ce ha let tir “, “Tan rı hak kı dır”, “ka ra top rak tır” ke li me ve 
ke li me grup la rı ise ek fi il ala rak yar gı bil di ren öge ler dir.

Evi niz ku tu gi bi kü çü cük bir ev di,
Sar ma şık lar la bal ko nu ör tük bir ev di. (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Yapılarına Göre Cümleler-I
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Basit cümle: Kuruluşunda 
tek yüklem, tek yargı bildiren; 
bir düşünceyi, bir isteği, bir 
duyguyu anlatan cümledir.
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Yu ka rı da ki di ze ler de yer alan cüm le ler tek bir yar gı bil dir mek te dir; o ba kım-
dan bun lar da bi rer ba sit cüm le dir. Bu cüm le ler de yar gı ek fi il le sağ lan mış tır. 
Cüm le le rin ya pı la rı nı in ce le ye lim: 

Evi niz ku tu gi bi kü çü cük bir ev di.

ku tu gi bi kü çü cük bir ev di : Yük lem
evi niz   : Öz ne

Ke li me grup la rı
evi niz : İye lik gru bu (Tam la ya nı düşmüş [si zin] evi niz)
ku tu gi bi kü çü cük bir ev : Sı fat tam la ma sı
ku tu gi bi   : Edat gru bu (Sı fat iş le viy le kul la nıl mış tır.)
kü çü cük bir ev  : Sı fat tam la ma sı
bir ev   : Sı fat tam la ma sı

Sar ma şık lar la bal ko nu ör tük bir ev di.

sar ma şık lar la bal ko nu ör tük bir ev di : Yük lem
o (evi niz)    : Giz li öz ne

Ke li me grup la rı
sar ma şık lar la bal ko nu ör tük bir ev : Sı fat tam la ma sı
sar ma şık lar la bal ko nu ör tük  : Va sı ta gru bu
bal ko nu ör tük   : İs nat gru bu
bir ev    : Sı fat tam la ma sı

Sel ma Ha nım, bun dan dört beş yıl ev vel, Et lik’te ki bağ da o ka dar 
 öz ne
taş kın bir ha yat ile zin de, o ka dar sıh hat li ve ne şe li ta nı dı ğı bu 

kız ca ğı zın böy le han tal bir yı ğın ha li ne ge li şin de ki hik me ti bir tür lü
        nes ne             zarf t.
an la ya mı yor du. 
  yük lem

(Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, An ka ra)

Bu cüm le de yi ne tek yük le mi olan ba sit bir cüm le dir.

Yo lun ke na rın da ki ka ya nın üs tü ne kü fe si ni koy du. El le ri ni be lin de ki kı zıl ku şa-
ğın ön ta ra fı na sok tu. Açık göğ sü, çıp lak, sert bal dır la rıy la bir kuv vet âbi de si va zi-
ye tin de dur du.

(Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağlayanlar)

Si zin gi bi bir genç kı zın ar zu la rı na ita at et mek bir va zi fe dir.
(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Fa kat bu kah ka ha nın için de de min ki gü lü şe ben ze me yen, tu haf bir şey, bir 
kı rık lık var dır.

(Reşat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Be nim mi Al la hım bu çiz gi li yüz?
(Ca hit Sıt kı Ta ran cı)
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İsim-fi il, sı fat-fi il ve zarf-fi il grup la rı nes ne le re bağ lı ola rak kul la nıl dık la rın-
dan fii lin ge rek tir di ği ve fi il le ri ta mam la yan öge le rle (öz ne, nes ne, yer tam la yı cı sı 
ve zarf tüm le ci) bir lik te kul la nı lır; fa kat tam bir yar gı bil dir mez. Yar gı, ken di-
le rin den son ra ge len çe kim li fi il ler le ta mam la nır. Bu yüz den de bu grup lar söz 
di zi min de cüm le ola rak ka bul edi le mez. Bu grup lar, ya cüm le nin bir öge si ya da 
cüm le öge le rin den bi ri ni ta mam la yan bir un sur ola rak cüm le ye ka tı lır. Bu ba kım-
dan bün ye sin de bu grup la rı bu lun du ran cüm le ler, bir le şik cüm le de ğil ba sit cüm-
le ola rak de ğer len di ri me li dir. Cüm le çö züm le me le rin de bu özel li ğe dik kat et mek 
ge re kir.

Aşure yemeye giden kaşığını yanında taşır.
Kol kesilirken parmak acımaz.
Arı kahrın çekmeyen, balın kahrın ne bilsin.
Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmaz.

Her günün u�unu sardıkça gece
Dedilerki: “Belki son akşamdır bu.”

(Yahya Kemal Beyatlı)
Ara sıra geçiyor bir atlı, iki yayan,
Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan
Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor,
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor...
Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine
Uzanmışım, kalmışım yaylının şiltesine.

(Faruk Nafiz Çamlıbel)

BİRLEŞİK CÜMLE 
İçin de esas yar gı nın bu lun du ğu bir te mel cüm le ile onu an lam ve gö rev ba kı mın-
dan ta mam la yan bir ve ya bir den faz la yan cüm le den olu şan cüm le ye bir le şik 
cüm le de nir. Baş ka bir ifa dey le bir le şik cüm le, için de bir den çok yar gı bu lu nan 
cüm le dir. Bu ya pı da ki cüm le ler de bir cüm le, bir di ğe ri nin baş lan gı cı ola bi lir; hat-
ta bel li ku ral lar öl çü sün de bir bi ri ne bağ la nır ve ya baş ka bir cüm le nin içe ri sin de 
yer alır. 

Bir le şik cüm le de yan cüm le le rin de yük lem le ri nin çe kim li bir fi il ol ma sı, ya ni 
tam bir yar gı ifa de et me si ge re kir. Yan cüm le; te mel cüm le de ki yar gı yı güç len di rir, 
onu açık lar, ta mam lar ve de ği şik il gi ler le te mel cüm le ye bağ lar. Bir le şik cüm le de 
bir den çok yan cüm le ola bi lir; an cak bu cüm le ler te mel cüm le de bu lu nan yük-
le me gö re bi çim le nir; ya ni bir le şik cüm le ler de yan cüm le ler, te mel cüm le nin bir 
öge si gi bi iş lev gö rür .

Bir le şik cüm le yi oluş tu ran cüm le ler de esas ola rak bi rer ba sit cüm le dir; an cak 
bu cüm le ler den bi ri cüm le nin an la mı nı üst le nir, öte ki cüm le ler onu an lam ba kı-
mın dan des tek ler. Bu na gö re bir le şik cüm le nin ya pı sın da yer alan cüm le le ri şu 
şe kil de ad lan dı rı rız:

Te mel Cüm le 
Bir bir le şik cüm le de esas yar gı nın bil di ril di ği cüm le ye te mel cüm le de nir. Bu 
cüm le yal nız ba şı na da kul la nı la bi lir. Ay nı za man da ana dü şün ce bu cüm le de dir; 
bu ne den le bu na “ana cüm le” de de nir. 

Birleşik cümle: İçinde temel 
cümle ile onu anlam ve görev 
bakımından tamamlayan bir 
ya da birden çok yan cümleden 
oluşan cümledir.

Temel cümle: Birleşik yapılı 
bir cümlede esas yargının 
bildirildiği cümledir.
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Yan Cüm le 
Yan cüm le, te mel cüm le nin dı şın da ka lan; an cak te mel cüm le nin ifa de et ti ği fik ri 
bir se be be, bir şar ta, bir di le ğe bağ la yan cüm le dir. Ço ğu za man te mel cüm le den 
ön ce bu lu nur ve çe kim li bir fi il le ku ru lur. Yan cüm le de ku ru luş ba kı mın dan baş lı 
ba şı na bir cüm le dir. Yan cüm le nin esas gö re vi; te mel cüm le yi an lam yö nün den 
ta mam la mak, açık la mak ve güç len dir mek tir. O ba kım dan yan cüm le ler, bir yar gı 
ta şı sa lar da an lam ve ku ru luş ba kı mın dan dai ma te mel cüm le ye bağ lı dır ve te mel 
cüm le nin bir öge si ola rak bu lu nur.

Türk çe de yan cüm le si çe kim li fi il le ku ru lan bir le şik cüm le le rin şu tür le ri var dır:

ŞARTLI BİRLEŞİK CÜMLE 

Şart lı bir le şik cüm le ya pı la rı nı çö züm le mek

Şart ifa de si ne da ya lı bir yan cüm le ile bir ana cüm le den mey da na ge len bir le şik 
cüm le dir. Bir baş ka de yiş le şart lı bir le şik cüm le ler, oluş ve kı lı şın bir şar ta bağ-
lan dı ğı cüm le ler dir. Bu oluş ve kı lış lar şart (-sA) ekiy le ya pı lır. Şart ki pi, is tek ve 
te men ni ifa de le ri nin dı şın da tam bir yar gı bil dir mez. Bu ba kım dan te mel cüm le-
ye yan cüm le ha zır lar. Bu yan cüm le ler te mel cüm le yi şart, za man, se bep, tah min, 
ben zet me vb. an lam la rıy la ta mam lar. Şart cüm le si, te mel cüm le den ön ce ge lir ve 
çok de fa da zarf iş le viy le te mel cüm le ye bağ la nır. Şart lı bir le şik cüm le ler, Türk çe-
nin en es ki cüm le tür le rin den dir.

Şart lı bir le şik cüm le yi çö züm ler ken ön ce yan ve te mel cüm le ler be lir le nir, son-
ra her iki cüm le nin ay rı ay rı cüm le öge le ri bu lu nur. Yan cüm le nin ana cüm le yi 
an lam ba kı mın dan han gi yön de ta mam la dı ğı be lir ti lir: 

Ağıl da oğ lak doğ sa ya zı da otu bi ter. (Ata sö zü)
Kurt bu na lır sa ağı la va rır. (Ata sö zü)
İn san sağ iken bi lin mez se ölün ce hiç bi lin mez. 

(Cev det Kud ret, Kü çük Pa şa)

Yan cümle: İnsan sağ iken bilinmezse

bi lin mez se  : Yük lem 
in san : Öz ne
sağ iken  : Zarf tüm le ci

Yan cüm le, te mel cüm le yi zarf iş le vi ile ta mam la mak ta dır. 

Te mel cüm le: ölün ce hiç bi lin mez.

bi lin mez : Yük lem
(o, in san) : Giz li öz ne
ölün ce : Zarf tüm le ci
 hiç   : Zarf tüm le ci 

Mu ra dın mah vet mek se bi zi bir zel ze le ver. 
(Faruk Na fiz Çamlıbel, Yağ mur Dua sı)

Yan cüm le: Mu ra dın bi zi mah vet mek se

Yan cümle: Temel cümlenin 
dışında kalan; fakat temel 
cümlenin belirttiği fikri bir 
sebebe, bir şarta veya bir 
dileğe bağlayan cümledir.

Yan cüm le si çe kim li fi il le ku ru-
lan bir le şik cüm le ler şun lar dır:
•	 Şart	lı	bir	le	şik	cüm	le	ler
•	 İç	içe	bir	le	şik	cüm	le	ler
•	 Ki’li	bir	le	şik	cüm	le	ler
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Şartlı birleşik cümle: Oluş 
ve kılışın şarta bağlandığı 
cümlelerdir.
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mah vet mek se : Yük lem
mu ra dın : Öz ne
bi zi : Be lir ti li nes ne

Yan cüm le, te mel cüm le yi zarf iş le vi ile ta mam la mak ta dır. 

Te mel cüm le: bir zel ze le ver
ver   : Yük lem 
(sen) : Giz li öz ne
bir zel ze le : Be lir ti siz nes ne

Ha va ya ba kar sam ha va alı rım
Top ra ğa ba kar sam du a alı rım
Top rak tan ay rıl sam ner de ka lı rım
Be nim sa dık ya rim ka ra top rak tır.

(Âşık Vey sel Şatıroğlu)

Bu şi i re bak tı ğı mız za man üç ta ne şart lı bir le şik cüm le ile kar şı la şı rız. Bun lar 
şi i rin ilk üç di ze si dir. Cüm le le ri te ker te ker in ce le ye lim:  

Ha va ya ba kar sam ha va alı rım

di ze sin de “Ha va ya ba kar sam” yan cüm le; ya ni şart cüm le si, “ha va alı rım” ise 
te mel cüm le dir. Her iki cüm le nin öz ne si or tak tır; yan cüm le nin fii li ba kar-
samda ki “-m” ve te mel cüm le nin fii li alı rımda ki “-m” ki şi ek le rin den öz ne-
nin ben ol du ğu nu öğ re ni yo ruz.

Öte ki di ze ler de ki şart lı bir le şik cüm le le rin ya pı la rı da ay nen bi rin ci di ze de ki gi bi dir.

Ka dir Mev lam, eğer sen den uzak ta
Ba na tak dir ey le miş se ölü mü:
Ra hat et mem bu ya ban cı top rak ta, 
Cen net te de avu ta mam gön lü mü.

(Or han Sey fi Or hon)

Bu ör nek te yer alan cüm le de şart lı bir cüm le dir. Bu ba kım dan bir te mel cüm-
le, bir de yan cüm le var dır. Ka dir Mev lam, eğer sen den uzak ta / Ba na tak dir ey-
le miş se ölü mü kıs mı, yan cüm le; Ra hat et mem bu ya ban cı top rak ta / Cen net te de 
avu ta mam gön lü mü kıs mı ise te mel cüm le dir. Bir le şik ya pı lı cüm le çö züm le me le-
rin de yan cüm le ler ve te mel cüm le ay rı ay rı de ğer len di ri lir. Bu na gö re yan cüm le-
nin ve te mel cüm le nin öge le ri ni ay rı ay rı ir de le ye lim:

Yan cüm le nin öge le ri
Ka dir Mev lam, eğer sen den uzak ta 
Ba na tak dir ey le miş se ölü mü:

tak dir ey le miş se : Yük lem
Ka dir Mev lam  : Öz ne
ba na  : Yer tam la yı cı sı
sen den uzak ta : Zarf tümleci
ölü mü  : Be lir ti li nes ne
eğer   : Cüm le dı şı öge (şart eda tı)

Yan cüm le, te mel cüm le yi zarf iş le vi ile ta mam la mak ta dır.
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Temel cüm le nin öge le ri
Te mel cüm le, öz ne le ri or tak sı ra lı bir cüm le dir; bu ra da da iki ay rı cüm le bu lun-
mak ta dır. Bun la rın da öge le ri ni ay rı ay rı gös ter mek ge re kir:

Ra hat et mem bu ya ban cı top rak ta,
Cen net te de avu ta mam gön lü mü.

ra hat et mem  : Yük lem
(ben)  : Giz li öz ne 
bu ya ban cı top rak ta : Yer tam la yı cı sı
 
avu ta mam : Yük lem
(ben) : Giz li öz ne
gön lü mü : Be lir ti li nes ne
cen net te : Yer tam la yı cı sı
de  : Cüm le dı şı öge (kuv vet len dir me eda tı)

Cüm le de ki ke li me grup la rı ise şun lar dır:

Ka dir Mev lam : İye lik gru bu ([be nim] Ka dir Mev lam)
ka dir  Mev la  : Sı fat tam la ma sı
 sıf.     isim
tak dir  ey le-  : Bir le şik fi il gru bu
isim     yar. fi il
sen den   uzak : Uzak laş ma gru bu
hâl ek li  is. isim
ra hat    et-   : Bir le şik fi il gru bu
isim      yar. fi il
bu  ya ban cı top rak : Sı fat tam la ma sı
sıf.       isim
ya ban cı   top rak : Sı fat tam la ma sı
sı fat           isim

Aşa ğı da ki di ze ler de ge çen te mel ve yan cüm le yapıları ile kelime gruplarını in ce le yi niz.

Garb’ın âfâ kı nı sar mış sa çe lik zırh lı du var;
Be nim iman do lu göğ süm gi bi ser had dim var.

Ya şa san da iki üç yüz se ne hat ta bin yıl
Bil ki vi ra ne sa ray bir gün elin den gi de cek.
Bir so kak sai li ya pa di şah ol san ger dun
Ay nı nar hı her iki su re te tak dir ede cek.

(Hü se yin Ri fat)

Bu şi ir de de iki ta ne şart lı bir le şik cüm le bu lun mak ta dır: İlk iki di ze bi rin ci 
şart lı bir le şik cüm le, son iki di ze de ikin ci şart lı bir le şik cüm le dir. Cüm le le ri ay rı 
ay rı ele alıp ya pı la rı nı in ce le ye lim:

Bi rin ci cüm le
Ya şa san da iki üç yüz se ne hat ta bin yıl
Bil ki vi ra ne sa ray bir gün elin den gi de cek

1
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Bu şart lı bir le şik cüm le de ya şa san da iki üç yüz se ne hat ta bin yıl di ze si yan 
cüm le dir, te mel cüm le yi zarf iş le viy le ta mam la mak ta dır. Bil ki vi ra ne sa ray bir gün 
elin den gi de cek di ze si ise te mel cüm le dir. Te mel cüm le de ki’li ya pı lı bir cüm le dir. 

Yan cüm le nin öge le ri
Ya şa san da iki üç yüz se ne hat ta bin yıl

ya şa san    : Yük lem
(sen)    : Öz ne
da      : Cüm le dı şı öge (kuv vet len dir me eda tı)
iki üç yüz se ne hat ta bin yıl  : Zarf tüm le ci

Temel cüm le nin öge le ri
Bil ki vi ra ne sa ray bir gün elin den gi de cek (ki’li bir le şik cüm le)

bil  : Yük lem
(sen) : Giz li öz ne
ki  : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

vi ra ne sa ray bir gün elin den gi de cek: Be lir ti siz nes ne (ki’li bir le şik cüm le nin 
yan cüm le si)

gi de cek  : Yük lem
vi ra ne sa ray : Öz ne
bir gün : Zarf tüm le ci
elin den  : Yer tam la yı cı sı

Ke li me grup la rı
iki üç yüz se ne   hat ta    bin yıl  : Bağ la ma gru bu
 isim bağ laç     isim
iki üç yüz    se ne : Sı fat Tam la ma sı
 sı fat   isim
iki üç yüz   : Sı fat Tam la ma sı
bin yıl   : Sı fat Tam la ma sı
vi ra ne/ sa ray   : Sı fat Tam la ma sı
bir gün   : Sı fat Tam la ma sı

İkinci cüm le
Bir so kak sâi li ya pa di şah ol san ger dun
Ay nı nar hı her iki su re te tak tir ede cek

Bu cüm le de ise Bir so kak sai li ya pa di şah ol san kıs mı yan cüm le; ger dun ay nı 
nar hı her iki su re te tak dir ede cek kıs mı da te mel cüm le dir. Yan cüm le, te mel cüm-
le yi zarf iş le viy le ta mam la mak ta dır.

Yan cüm le nin öge le ri
bir so kak sai li ya pa di şah ol san : Yük lem
sen       : Giz li öz ne

Temel cüm le nin öge le ri
Ger dun ay nı nar hı her iki su re te tak dir ede cek
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tak dir ede cek  : Yük lem
ger dun   : Öz ne
ay nı nar hı  : Be lir ti li nes ne
her iki su re te  : Yer tam la yı cı sı

Ke li me grup la rı
Bir so kak sai li ya pa di şah    ol-   : Bir le şik fi il
 isim            yar. fi il
bir    so kak sai li ya pa di şah    : Sı fat tam la ma sı
sı fat            isim
 so kak sai li    ya     pa di şah   : Bağ la ma gru bu
 isim          bağ laç     isim
so kak      sai li     : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan   tam la nan

ay nı narh   : Sı fat tam la ma sı
her iki su ret  : Sı fat tam la ma sı
tak dir et-   : Bir le şik fi il

(sa il: Di len ci. ger dun: Dün ya, gök yü zü, se ma, fe lek. narh: Fi yat, be del. tak dir 
et-: De ğer biç mek, fi yat koy mak.)

Bu top lu lu ğun fert le ri ne ka dar Türk kül tü rü ile do lu olur sa o top lu lu ğa da ya-
nan cum hu ri yet de o ka dar kuv vet li olur.

(Mustafa Kemal Ata türk)

Asu de olam der sen eğer gel me ci ha ne.
(Zi ya Pa şa)

Ar tık de mir al mak gü nü gel miş se za man dan,
Meç hû le gi den bir ge mi kal kar bu li man dan. 

(Yah ya Ke mal Be yat lı)

Tit rek bir dam la dır ak si se vin cin
Yü zü nün sa rar mış yap rak la rın da;
Ne za man ke der den ta şar sa için
Şar kı lar ta şır sın du dak la rın da.

(Ah met Mu hip Dı ra nas)

Bir ke re gör se gö züm kö yün ay dın lı ğı nı
Kül bağ lar içe rim de bu kı zıl kor yı ğı nı.

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Şart ki pi, is tek iş le vi ne de sa hip tir. Bu kip, bir is tek ve te men ni ifa de et ti ği za-
man tam bir yar gı bil di rir. Ne var ki bu yar gı da hi tam an la mıy la ken di ni his set tir-
mez, bir ka lıp laş ma ifa de si ta şır. Bu ba kım dan şart ki piy le ku ru lan cüm le ler ay rı 
bir cüm le ol mak tan zi ya de te mel cüm le yi ta mam la yan yan cüm le özel li ği ta şır:

Uza nı ver se göv dem, taş la ra boy dan bo ya;
Al sa buz gi bi taş lar al nım dan bu ate şi
Da lıp so kak lar ka dar es rar lı bir uy ku ya,
Öl se, kal dı rım la rın ka ra sev da lı eşi... 

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)
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Bir ga rip in san ol sam, ben ze mez hiç kim se ye,
Tek he ce bil mez, tek renk gör mez, tek ses işit mez
Ka ran lı ğı yo ğur sam nu ra dön dü re si ye
Tır man sam o âna ki, yek pa re dir ve bit mez. 

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

İÇ İÇE BİRLEŞİK CÜMLE 

İç içe bir le şik cüm le ya pı la rı nı çö züm le mek

Bir cüm le nin bir gö rev le baş ka bir cüm le nin için de yer al ma sıy la olu şan bir le şik 
cüm le ye iç içe bir le şik cüm le adı ve ri lir. İç içe bir le şik cüm le de iç cüm le, te mel 
cüm le nin bir öge si ya da bir isim öge si olur. Te mel cüm le nin yük le mi çok luk la 
“de -, say -, zan net -, farz et -, bil -, gör -, ad det -, duy -, işit -, um -” gi bi duy gu ifa de si 
ta şı yan fi il ler den olu şur. İç içe bir le şik cüm le, da ha çok alın tı lar da ve ak tar ma lar-
da kul la nıl mak ta dır:

Kaç ba har, bül bü le has ret, gü le has ret ya şa dık; 
Gör me dik kaç yaz ufuk lar da ya rım bir meh tâb.
Bu elem de�e ri dün ya da ka pan sın di le rim...
Di le rim bir da ha mah şer de açıl sın bu ki tâb!

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Yu ka rı da ki şi ir de dört cüm le bu lun mak ta dır. Şi i rin her di ze si bir cüm le dir. Bi-
rin ci ve ikin ci di ze le ri oluş tu ran cüm le ler ba sit, üçün cü ve dör dün cü di ze ler ise iç 
içe bir le şik cüm le dir. Bu cüm le le rin öge le ri ni ay rı ay rı gös te re lim:

Birinci cüm le
Kaç ba har bül bü le has ret gü le has ret ya şa dık 

Cüm le nin öge le ri
ya şa dık     : Yük lem
(biz)     : Giz li öz ne
kaç ba har    : Zarf tümleci
bül bü le has ret , gü le has ret  : Zarf tümleci 

Ke li me grup la rı
kaç ba har  : Sı fat tam la ma sı
bül bü le has ret  : Yaklaşma gru bu
gü le has ret  : Yaklaşma gru bu

İkinci cüm le
Gör me dik kaç yaz ufuk lar da ya rım bir meh tâb.

Cüm le nin öge le ri
gör me dik   : Yük lem
(biz)    : Giz li öz ne
ya rım bir meh tâb  : Be lir ti siz nes ne

3

İç içe birleşik cümle: Bir 
cümlenin bir görevle başka bir 
cümlenin içinde yer almasıyla 
oluşan birleşik cümledir.
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kaç yaz   : Zarf tümleci
ufuk lar da   : Yer tam la yı cı sı

Ke li me grup la rı
ya rım bir meh tâb  : Sı fat tam la ma sı
bir meh tâb   : Sı fat tam la ma sı
kaç yaz   : Sı fat tam la ma sı

Üçün cü cüm le (İç içe bir le şik cüm le)
Bu elem de�e ri dün ya da ka pan sın di le rim

Temel cüm le nin öge le ri
di le rim    : Yük lem
(ben)    : Giz li öz ne
bu elem de�e ri dün ya da ka pan sın : Belirtisiz nes ne (İç cüm le)

İç cüm le nin öge le ri
ka pan sın   : Yük lem 
bu elem de�e ri : Öz ne
dün ya da  : Yer tam la yı cı sı 

Ke li me grup la rı
bu elem de�e ri  : Sı fat tam la ma sı
elem de�e ri   : Be lir ti siz isim tam la ma sı

Dör dün cü cüm le (İç içe bir le şik cüm le)
Di le rim bir da ha mah şer de açıl sın bu ki tâb!

Temel cüm le nin öge le ri
di le rim      : Yük lem
(ben)      : Giz li öz ne
bir da ha mah şer de açıl sın bu ki tâb  : Belirtisiz nes ne (İç cüm le)
 

İç cüm le nin öge le ri
açıl sın : Yük lem
bu ki tâb  : Öz ne
bir da ha  : Zarf 
mah şer de  : Yer tam la yı cı sı 
 

Ke li me grup la rı
bir da ha : Sı fat tam la ma sı
bu ki tâb : Sı fat tam la ma sı

Hep si, sır tın da abâ, gün ler ce
Git ti ler iç le ri hic ran la do lu;
Her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce
De di ler: “Bel ki son ak şam dır bu.”

(Yah ya Ke mal Beyatlı)
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Birinci cüm le
Hep si, sır tın da abâ, gün ler ce
Git ti ler iç le ri hic ran la do lu

Cüm le nin öge le ri
git ti ler   : Yük lem
hep si  : Öz ne
sır tın da abâ   : Zarf tüm le ci
gün ler ce  : Zarf tüm le ci
iç le ri hic ran la do lu : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı
sır tın da abâ   : Bu lun ma gru bu
iç le ri hic ran la do lu : İs nat gru bu
hic ran la do lu : Va sı ta gru bu

İkinci cüm le
Bu cüm le iç içe bir le şik ya pı lı bir cüm le dir.

Her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce
De di ler: “Bel ki son ak şam dır bu.”

Temel cüm le nin öge le ri
de di ler    : Yük lem
(on lar)     : Gizli öz ne
her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce : Zarf tüm le ci
bel ki son ak şam dır bu   : Nes ne (İç cüm le)

İç cüm le nin öge le ri
son ak şam dır  : Yük lem
bu   : Öz ne
bel ki   : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Ke li me grup la rı
Ge ce her gü nün u�u nu sar dık ça : Zarf-fi il gru bu
öz ne  nes ne           zarf-fi il
her gü nün u�u   : Be lir ti li isim tam la ma sı
her gün    : Sı fat tam la ma sı
son ak şam    : Sı fat tam la ma sı

Bir gün de do ğup can ve ren al tın ke le bek ler,
Biz den da ha genç öl dü bu şâ ir di ye cek ler! 

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu di ze ler de ki cüm le de iç içe bir le şik cüm le dir. Cüm le nin öge le ri ni in ce le ye lim:

Temel cüm le nin öge le ri
di ye cek ler      : Yük lem
Bir gün de do ğup can ve ren al tın ke le bek ler : Öz ne
Biz den da ha genç öl dü bu şâ ir   : Be lir ti siz nes ne (İç cüm le)
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İç cüm le nin öge le ri
öl dü   : Yük lem
bu şâ ir  : Öz ne
biz den da ha genç : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı
bir gün de do ğup can ve ren al tın ke le bek ler : Sı fat tam la ma sı
  sı fat   isim
bir  gün de   do ğup  can ve ren    : Sı fat-fi il gru bu
 zarf                          sı fat-fi il
bir gün de   do ğup : Zarf-fi il gru bu
zarf            zarf-fi il

bir   gün : Sı fat tam la ma sı 
sı fat isim
 
can      ver- : Bir le şik fi il
isim  yar.fi il

al tın   ke le bek ler : Sı fat tam la ma sı
sı fat      isim

biz den    da ha genç : Uzak laş ma gru bu
hâl ek li   isim    sı fat

da ha genç : Sı fat tam la ma sı

bu şâ ir : Sı fat tam la ma sı

Ben se ni en me hîb dağ la ra sor dum;
Adı nı du yun ca hep tit re di ler;
Yüz ler ce gün gör müş di ya ra sor dum:
“O bur dan za fer le geç ti!” de di ler.

(Meh met Emin Yur da kul)

Dİ YOR LAR

Ölür sem ya zık tır sa na kan ma dan,
Kol larım boy nun da hal ka lan ma dan,
Bir gü nüm geç mi yor se ni an ma dan,
Der di ne kat lan dım hiç usan ma dan...
Di yor lar : Kül ol maz ateş yan ma dan,
De niz ler du rul maz dal ga lan ma dan!

Saa det ben zi yor boş bir se râ ba,
Dü şü yor her se ven gö nül azâ ba,
Gel mi yor çe ki len dert ler he sa ba,
Di yo rum: Se bep ne bu ız tı ra ba?
Di yor lar : Kül ol maz ateş yan ma dan,
De niz ler du rul maz dal ga lan ma dan!

(Or han Sey fi Or hon)
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Bü yük ön der Ata türk, “Ha yat ta en ha ki ki mür şit ilim dir.” di yor.
Bü yük dü şü nür B. Rus sel, “Mut lu luk, in sa nın ken di ça ba sı ile el de et ti ği bir ba-

şa rı dır.” di yor.
Tols toy, “Sa nat he ye can do ğur ma va sı ta sı dır.” di yor.

He nüz ba na “Yo lun so nu bu dur!” den me di,
Ben öm rü mü har ca dım bu yol lar tü ken me di.  

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

“Ben mu al lim li ği, ter bi ye yi baş ka tür lü an lı yo rum, de di ve bah si de ğiş tir di. 
(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Ne ci var da bir köy var, ne bir evin ha yâ li,
So nun adem dir di yor, in sa na yo lun hâ li 
...
“İn le yen, mem le ke tim dir bu te ker lek te!” de dim;
“Han gi bir köy lü bu kağ nıy le sürünmekte” dedim;   

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

So ru eki ba zen so ru ni te li ği ni yi ti re rek cüm le ler de bağ la ma, kuv vet len dir me 
ve za man kav ra mı nı içi ne alan iş lev ler de de bu lu na bi lir. Bu cüm le le ri de iç içe bir-
le şik cüm le ola rak de ğer len dir mek mümkündür:

O bi zim ken di si ne tek lif et ti ği miz mün fe rit un sur lar dan bi ri siy le kar şı laş tı mı 
bü tü nü is ti yor. 

(Ah met Ham di Tan pı nar)

O çay ağır akar, yor gun mu bil mem?
Meh ta bı has ta mı, sol gun mu bil mem?
Yas lı ge lin gi bi mah zun mu bil mem?
Yü ce dağ ba şın da si yah gül var dır. 

(Rı za Tev fik Bö lük ba şı)

Bir ka nat yu mu şak lı ğıy la
Gök ten in di mi ak şam lar,
Son suz la şan yol la ra dal mış
Ta sa lı göz ler olur cam lar.

(Ah met Mu hip Dı ra nas)

Bir pa rıl tı gör dü mü göz ler he men da lı yor,
Gö ğüs ler çe ki le rek ne fes ler da ra lı yor,

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Kİ’Lİ BİRLEŞİK CÜMLE 

Ki’li bir le şik cüm le ya pı la rı nı açık la mak

Fars ça da çe şit li gö rev ler le kul la nı lan “ki” bağ la cı, Türk ya zı di lin de de baş lan gıç-
tan be ri cüm le le ri bir bi ri ne bağ la yan bir bağ laç ola rak kul la nı la gel miş tir. Türk-
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çe nin söz di zi mi ne ve ifa de tar zı na ba zı an lam in ce lik le ri ka zan dır dı ğın dan ki 
bağ la cı, bu gün de di li miz de can lı bir şe kil de kul la nıl mak ta dır.

Es ki Türk çe dev re sin den be ri Türk di li nin her sa ha sın da gö rü len “kim” so ru za-
mi ri de ki’nin et ki siy le bağ laç gö re viy le kul la nıl mış tır. Ki’nin et ki si al tın da onun bü-
tün gö rev le ri ni yük le nen “kim”, ön ce le ri “ki” ile yan ya na kul la nıl dı ğı hâl de, son ra-
dan “ki”nin yay gın la şa rak be nim sen me sin den do la yı bağ laç iş le vi ni kay be dip ye ri ni 
ki’ye bı rak mış ve sa de ce so ru za mi ri ola rak kul la nıl ma ya de vam et miş tir.

Ki/kim, bir le şik cüm le ler de iki cüm le yi bir bi ri ne bağ la yan bir bağ laç tır. İş te 
bağ laç olan “ki/kim” ile ku ru lan bir le şik cüm le le re ki’li bir le şik cüm le adı ve-
ri lir. Bu tür bir le şik cüm le ler de iki cüm le yi bir bi ri ne bağ la yan ki bağ la cı dır. Bu 
cüm le ler bir te mel cüm le ile onu çe şit li ba kım lar dan ta mam la yan bir yan cüm-
le den olu şur lar. Yan cüm le ya doğ ru dan doğ ru ya te mel cüm le yük le mi ne bağ lı 
olup yük le min ta mam la yı cı bir öge si dir (öz ne, nes ne, zarf tüm le ci, yer tam la yı cı-
sı, yük lem is mi) ya da te mel cüm le nin öge le rin den bi ri ne bağ lı olup onu be lir ten, 
ta mam la yan, ni te le yen bir un sur dur. An cak bu ya pı da ki cüm le ler de te mel cüm le, 
yan cüm le den ön ce yer al mak ta dır. Bu ise Türk çe nin öge sı ra sı nı be lir le yen, yar-
dım cı öge nin asıl öge den ön ce gel me si ku ra lı na ay kı rı dır. Bu yüz den ki’li bir le şik 
cüm le ler, ku ru luş ba kı mın dan Türk çe ye ya ban cı dır. An cak bun la rı da Türk çe ya-
pı lı cüm le ler hâ lin de ifa de et mek müm kün dür. 

Ki’li bir le şik cüm le le ri çö züm ler ken ön ce yan ve te mel cüm le ler tes pit edi lir, 
son ra her iki cüm le nin ay rı ay rı cüm le öge le ri bu lu nur. Yan cüm le nin te mel cüm-
le yi an lam ba kı mın dan han gi yön den ta mam la dı ğı be lir ti lir:

Bı rak be ni hay kı ra yım su sar sam sen ma tem et;
Unut ma ki şâ ir le ri hay kır ma yan bir mil let,
Se ven le ri top rak ol muş ök süz ço cuk gi bi dir.

(Meh met Emin Yur da kul)

Bu şi ir de üç cüm le var dır. Bi rin ci cüm le “Bı rak be ni hay kı ra yım”, sı ra lı bir 
cüm le dir. An lam il gi siy le bir bi ri ne bağ lı olan bu cüm le de de iki ay rı ba ğım sız 
cüm le bu lun mak ta dır: “Bı rak be ni” ve “hay kı ra yım”.

Bı rak be ni

Cüm le nin öge le ri
bı rak : Yük lem
(sen) : Giz li öz ne
be ni  : Be lir ti li nes ne

Hay kı ra yım

Cüm le nin öge le ri
hay kı ra yım : Yük lem
(ben) : Giz li öz ne 

Şi ir de ki ikin ci cüm le “Su sar sam sen ma tem et” cüm le si dir. Bu da şart lı bir le şik 
bir cüm le dir. 

Yan cüm le: Su sar sam
su sar sam : Yük lem
(ben) : Giz li öz ne 
Yan cüm le, te mel cüm le yi zarf iş le viy le ta mam la mak ta dır.

Ki’li birleşik cümle: “Ki” 
bağlacı ile kurulan birleşik 
cümlelerdir. 
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Te mel cüm le: Sen ma tem et
ma tem et : Yük lem
sen  : Öz ne

Ke li me grup la rı
ma tem et- : Bir le şik fi il

Şi ir de ki üçün cü cüm le ise ki’li bir le şik cüm le dir. Bu cüm le de de bir te mel ve 
bir de yan cüm le ol mak üze re iki cüm le bu lun mak ta dır.

Unut ma ki şâ ir le ri hay kır ma yan bir mil let,
Se ven le ri top rak ol muş ök süz ço cuk gi bi dir.

Te mel cüm le: Unut ma ki
unut ma : Yük lem 
(sen) : Giz li öz ne 
ki  : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Yan cüm le: Şâ ir le ri hay kır ma yan bir mil let, se ven le ri top rak ol muş ök süz ço cuk 
gi bi dir.

se ven le ri top rak ol muş ök süz ço cuk gi bi dir : Yük lem
şâ ir le ri hay kır ma yan bir mil let : Öz ne

Yan cüm le, te mel cüm le yi nes ne gö re viy le ta mam la mak ta dır: Şa ir le ri hay kır-
ma yan bir mil let(in) se ven le ri top rak ol muş ök süz ço cuk gi bi [ol du ğu nu] unut ma.

Ke li me grup la rı
şâ ir le ri hay kır ma yan bir mil let : Sı fat tam la ma sı 
şâ ir le ri hay kır ma yan : Sı fat-fi il gru bu
bir mil let : Sı fat tam la ma sı
se ven le ri top rak ol muş ök süz ço cuk gi bi : Edat gru bu 
se ven le ri top rak ol muş ök süz ço cuk : Sı fat tam la ma sı
se ven le ri top rak ol muş : Sı fat-fi il gru bu
top rak ol- : Bir le şik fi il
ök süz ço cuk : Sı fat tam la ma sı
  

Aşa ğı da ki di ze ler de ge çen te mel ve yan cüm le le ri gö rev le ri ne gö re in ce le yi niz.

Di le rim Tan rı’dan ki, sa na açık ku cak lar
Bir da ha ka pan ma dan ka ra top rak la dol sun. 
         (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Be ni hâ lâ bu genç unut ma dı mı
Ki bu gün bek li yor bu yol lar da? 

(Yahya Kemal Beyatlı)

Te mel cüm le: Be ni hâ lâ bu genç unut ma dı mı ki
unut ma dı mı  : Yük lem
bu genç  : Öz ne 
be ni    : Be lir ti li nes ne 
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hâ lâ   : Zarf tüm le ci 
ki  : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Yan cüm le: Bugün bu yol lar da bek li yor
bek li yor : Yük lem
(o)  : Giz li Öz ne 
bu gün : Zarf tüm le ci
bu yol lar da : Yer tam la yı cı sı

Yan cüm le te mel cüm le yi zarf iş le vi ile ta mam la mak ta dır: Bu genç, bu gün bu 
yol lar da bek le di ği ne gö re be ni hâ lâ unut ma dı mı?

Kâ mil dir o in san ki ya şar ha tı ra lar la 
(Yah ya Ke mal Beyatlı)

Te mel cüm le: Kâ mil dir o in san ki
kâ mil dir : Yük lem
o in san : Öz ne 
ki  : Cüm le dı şı öge (bağ laç) 

Yan cüm le: ya şar ha tı ra lar la 
ya şar : Yük lem
ha tı ra lar la : Zarf tüm le ci

Yan cüm le, te mel cüm le nin öz ne si nin sı fa tı du ru mun da dır: Ha tır lar la ya şa yan 
o in san kâ mil dir. 

En âdi eş ya yı öy le bi çi me ge ti ri yor lar ki mü cev her gi bi gö rü nü yor. 
(Pe ya mi Sa fa, Fa tih-Har bi ye)

Te mel cüm le: En âdi eş ya yı öy le bi çi me ge ti ri yor lar ki
ge ti ri yor lar  : Yük lem
en adi eş ya yı  : Nes ne
öy le bi çi me  : Yer tam la yı cı sı
ki    : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Yan cüm le: mü cev her gi bi gö rü nü yor
gö rü nü yor  : Yük lem 
mü cev her gi bi : Zarf tüm le ci

Yar dım cı cüm le, te mel cüm le nin yer tam la yı cı sı nın sı fa tı du ru mun da dır: En 
âdi eş ya yı, mü cev her gi bi gö rü nen bi çi me ge ti ri yor lar. Bu sı fat cüm le si te mel cüm-
le de “öy le” sı fa tı ile tem sil edil mek te dir.

Di le rim ki fâ nî dün ya da hiç kim se
Öm rü nü mih net le te lef et me sin.

(Rı za Tev fik Bö lük ba şı)

Te mel cüm le: Di le rim ki
di le rim : Yük lem
(ben) : Giz li öz ne 
ki  : Cüm le dı şı öge (bağ laç)
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Yan cüm le: Fâ nî dün ya da hiç kim se öm rü nü mih net le te lef et me sin
te lef et me sin  : Yük lem
hiç kim se  : Öz ne
öm rü nü  : Be lir ti li nes ne
fâ nî dün ya da  : Yer tam la yı cı sı
mih net le  : Zarf tüm le ci

Yan cüm le, te mel cüm le ye nes ne gö re viy le ka tıl mak ta dır: Fâ nî dün ya da hiç 
kim se nin öm rü nü mih net le te lef et me me si ni di le rim.

Ke li me grup la rı
fâ nî dün ya : Sı fat tam la ma sı
hiç kim se : Sı fat tam la ma sı
te lef et- : Bir le şik fi il

Gön lüm is ter di ki ma zi ni di ril ten sa nat
Sa na ta ri hi ni her lah za ha yal et tir sin  

(Yah ya Ke mal Be yat lı)

Te mel cüm le: Gön lüm is ter di ki
is ter di : Yük lem
gön lüm : Öz ne 
ki  : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Yan cüm le: ma zi ni di ril ten sa nat sa na ta ri hi ni her lah za ha yal et tir sin
ha yal et tir sin   : Yük lem
ma zi ni di ril ten sa nat  : Öz ne
sa na     : Yer tam la yı cı sı
ta ri hi ni    : Be lir ti li nes ne
her lah za    : Zarf tüm le ci

Yan cüm le, te mel cüm le ye nes ne gö re viy le ka tıl mak ta dır: Gön lüm ma zi ni di ril-
ten sa na tın sa na ta ri hi ni her lah za ha yal et tir me si ni is ter di.

Bu ezan lar ki şe ha det le ri di nin te me li 
Ebe dî yur du mun üs tün de be nim in le me li 

(Meh met Akif Ersoy)

Te mel cüm le: Bu ezan lar ebe dî yur du mun üs tün de be nim in le me li 
in le me li    : Yük lem
bu ezan lar    : Öz ne
ebe dî   : Zarf tüm le ci   
be nim yur du mun üs tün de  : Yer tam la yı cı sı
ki    : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Yan cüm le: şe ha det le ri di nin te me li
di nin te me li[dir]  : Yük lem
şe ha det le ri  : Öz ne

Yan cüm le, te mel cüm le nin öz ne si nin sı fa tı ola rak cüm le ye ka tıl mak ta dır: Şe-
ha det le ri di nin te me li [olan] bu ezan lar, be nim yur du mun üs tün de ebe dî [ola rak] 
in le me li dir.
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At la rı hız lı sür ki kö ye pek geç var ma sın,
Ni şan lı mın göz le ri yol lar da ka rar ma sın.   

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu di ze ler de iki cüm le bu lun mak ta dır. Bi rin ci di ze ki’li bir le şik cüm le dir. İkin-
ci di ze ise ba sit bir cüm le dir. 

Te mel cüm le: At la rı hız lı sür ki
sür  : Yük lem
(sen) : Giz li öz ne
at la rı : Be lir ti li nes ne
hız lı  : Zarf tüm le ci
ki  : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Yan cüm le: kö ye pek geç var ma sın
var ma sın : Yük lem
(o)  : Giz li öz ne
kö ye  : Yer tam la yı cı sı
pek geç  : Zarf tüm le ci

Yan cüm le, te mel cüm le ye zarf gö re viy le ka tıl mak ta dır: Kö ye pek geç var ma-
ma sı [için] at la rı hız lı sür.

De li odur ki bir düş tü ğü çu ku ra bir da ha dü şer. (Atasö zü)
Bir söz söy ler ki dir he mi ni yi yen kö pek ku du rur. (Ata sö zü)

Gör dü Mec nûn kim be nî âdem de yok resm-i ve fâ
Var dı ol dî vâ ne vah şî ler le ül fet ey le di

(Ha ya li Bey)

Öm rün de dört fa sıl var,
Üçü kış bi ri ba har.
Ça lış ki gör me sin kar
Sen de ki ni san, kı zım   

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Çı kan lar bi lir ki bu boş ta bu tu
Ya rın ken di le ri dol du ra cak lar   

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

He le, bir ka ya lık var ki, sey ret mek le do yu lur şey de ğil.
 (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Fi kir bir kan di le ben zer ki gö nül mih ra bın da ası lır.
(Si nan Pa şa)

Han gi mah bu bı gör dün ki hüs nü li ba sın dan çık ma dı ve han gi sul ta nı gör dün ki 
sal ta nat ta cı nı bı rak ma dı.

(Si nan Pa şa)

Ka run he lak ol du ki kırk ha zi ne si var idi.
(Sa di)
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Ye dir ta ne yi tür lü tür lü ku şa 
Ki bir gün hü mâ tu za ğı na dü şe      

(Ho ca Me sud)

Şu den lü Hak’a yok  mu tek yen yi ne
Ki ku lun ola ken di mah du mu na

(Ho ca Me sud)

Gel di Ceb râ il Yu susf ’a eyt di kim Hak
Buy ruk it di kim bu şehr den daş ra çık

(Şey yad Ham za)

Bir ga rip in san ol sam, ben ze mez hiç kim se ye,
Tek he ce bil mez, tek renk gör mez, tek ses işit mez
Ka ran lı ğı yo ğur sam nu ra dön dü re si ye
Tır man sam o âna ki, yek pa re dir ve bit mez. 

 (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Bir çok gi de nin her bi ri mem nun ki ye rin den,
Bir çok se ne ler geç ti; dö nen yok se fe rin den.

(Yah ya Ke mal Be yat lı)

Bi li rim ki Ke zi ban, yıl dız la rın sö nüp yan ma sı ba na bir göz işa re ti de ğil dir. Ge ne 
bi li rim ki ben dün ya nın mih ve ri de ği lim.

(Nu rul lah Ataç)

Ge çen ha�a İh san Ay gün Bey’den öğ ren dim ki, mec mu a sa hip le ri ya zı mı koz mo-
po lit bul muş lar.

(Sa it Fa ik Aba sı ya nık)

Bun dan baş ka, bü tün vü cut lar bir bi ri ne o ka dar ya pış mış, bü tün so luk lar bir bi-
ri ne o ka dar ka rış mış tı ki, her fert ruh ça ol du ğu gi bi be den ce de bü tün şah si duy gu-
lar dan sıy rıl mış ve on bin ki şi bir adam, bir adam on bin ki şi ol muş tu.

(Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu)

Bü tün ci han bil me li dir ki ar tık bu dev le tin ve mil le tin ba şın da hiç bir kuv vet yok-
tur, hiç bir me kân yok tur. Yal nız bir kud ret var dır, o da hâ ki mi yet-i mil li ye dir. 

(Mustafa Kemal Ata türk)

Ba zen “ki”den son ra ge len cüm le söy len mez. Cüm le nin an la mı met nin ge nel 
akı şı içe ri sin de oku yu cu ta ra fın dan ta mam la nır. Ko nuş ma ve ya an la tım es na sın-
da ge nel lik le yük le mi, ba zen de baş ka bir un su ru kul la nıl ma yan böy le cüm le ler 
ge nel lik le ek sil ti li ya pı lı dır. Böy le cüm le ler de yar gı ifa de si, söz ve ya me tin bü tün-
lü ğü için de din le ye nin ve ya oku ya nın al gı la ma sı na bı ra kı lır.

O ka dar yor gu num ki...
O ka dar çok ça lış tım ki...
Tan si yon öy le yük sel di ki...

Bu ço cu ğun öy le ümit edil me yen tu haf söz le ri var ki...
     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)
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Aşa ğı da ve ri len ör nek cüm le le ri ya pı la rı na gö re in ce le yi niz.

İçim, bol ışık lı bir oda gi bi ay dın lık tı. 
Dün ya yı sel bas sa, ör de ğe vız ge lir. 
Eşe ğin boy nu zu ol sa, dün ya da mah luk bı rak maz. 
Sır ça köşk te otu ran, kom şu su na taş at maz. 

Dü şün ki haş ro lan kan, ke mik, etin
Yap tı ğı bu tüm sek; aman sız çe tin
Bir har bin so nun da bü tün mil le tin
Hür ri yet zev ki ni tat tı ğı yer dir.
                       (Nec met tin Ha lil Onan)
 
Si pa hi ler, “Ha cı’nın ya şı yet mi şi aş mış... Za ten da ha na ka dar ya şar ki... O ölün ce 
ge ne sen hür ka lır, bi ze kı lıç ya par sın. Hay di dü şün me us ta, dü şün me.” di yor lar dı.
                        (Ömer Sey fet tin, Di yet)

Bu mey dan da ak lın gü cün aşk sır
Ki çev gân elin de top olur esir
                           (Ho ca Me sud)

Has mın si te min an la ma mak has ma si tem dir.

3
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Özet

Ba sit ve bir le şik cüm le ya pı la rı nı kav ra mak
Ba sit cüm le de tek bir yar gı bu lu nur, bu yar gı yı 
so nu ca bağ la yan tek yük lem var dır. Bu yük lem 
de ya çe kim li bir fi il dir ya da ek fi il al mış isim ya 
da isim gi bi kul la nı lan bir ke li me gru bu dur. Ba-
sit cüm le de cüm le nin ya pı sı nı be lir le yen, cüm-
le de ki ke li me le rin ve ya ke li me grup la rı nın sa yı sı 
de ğil bun la rın tek bir yük le me bağ lan mış ol ma-
la rı dır. Bu ba kım dan bir cüm le için de ne ka dar 
ke li me gru bu bu lu nur sa bu lun sun eğer cüm le 
tek bir yük le me sa hip se, ya ni yar gı tek bir yük-
lem le sağ la nı yor sa, o cüm le ba sit cüm le dir. 

 İçin de esas yar gı nın bu lun du ğu bir te mel cüm le 
ile onu an lam ve gö rev ba kı mın dan ta mam la yan 
bir ve ya bir den faz la yan cüm le den olu şan cüm-
le ye “bir le şik cüm le” de nir. Baş ka bir ifa dey le 
bir le şik cüm le, için de bir den çok yar gı bu lu nan 
cüm le dir. 

 Bir le şik cüm le de yan cüm le le rin de yük lem le-
ri nin çe kim li bir fi il ol ma sı, ya ni tam bir yar gı 
ifa de et me si ge re kir. Yan cüm le; te mel cüm le de-
ki yar gı yı güç len di rir, onu açık lar, ta mam lar ve 
de ği şik il gi ler le te mel cüm le ye bağ lar. Ya ni bir le-
şik cüm le ler de yan cüm le ler, te mel cüm le nin bir 
öge si gi bi iş lev gö rür .

 Bir le şik cüm le yi oluş tu ran cüm le ler de esas ola-
rak bi rer ba sit cüm le dir. An cak bu cüm le ler den 
bi ri, cüm le nin an la mı nı üst le nir, öte ki cüm le ler 
onu an lam ba kı mın dan des tek ler. 

 Bir bir le şik cüm le de esas yar gı nın bil di ril di ği 
cüm le ye “te mel cüm le” de nir. Bu cüm le, yal-
nız ba şı na da kul la nı la bi lir. Ay nı za man da ana 
dü şün ce bu cüm le de dir; bu ne den le bu na “ana 
cüm le” de de nir. Yan cüm le ise te mel cüm le nin 
dı şın da ka lan, an cak te mel cüm le nin ifa de et ti-
ği fik ri bir se be be, bir şar ta, bir di le ğe bağ la yan 
cüm le dir. Ço ğu za man te mel cüm le den ön ce 
bu lu nur ve çe kim li bir fi il le ku ru lur. Yan cüm-
le de ku ru luş ba kı mın dan baş lı ba şı na bir cüm-
le dir. Yan cüm le nin esas gö re vi; te mel cüm le yi 
an lam yö nün den ta mam la mak, açık la mak ve 
güç len dir mek tir. O ba kım dan yan cüm le ler, bir 
yar gı ta şı sa lar da an lam ve ku ru luş ba kı mın dan 
dai ma te mel cüm le ye bağ lı dır ve te mel cüm le-
nin bir öge si ola rak bu lu nur.

 

Şart lı bir le şik cüm le ya pı la rı nı çö züm le mek
Yan cüm le si şart kip li bir fi il le ve ya ek fii lin şart 
eki ni al mış isim soy lu bir ke li me ile ku ru lan bir-
le şik cüm le le re “şart lı bir le şik cüm le” de nir. Ya ni 
oluş ve kı lı şın bir şar ta bağ lan dı ğı cüm le dir. Şart 
ki pi is tek ve te men ni ifa de le ri nin dı şın da tam 
bir yar gı bil dir mez. Bu ba kım dan te mel cüm-
le ye yan cüm le ha zır lar. Bu yan cüm le ler te mel 
cüm le yi şart, za man, se bep, tah min, ben zet me 
vb. an lam la rıy la ta mam lar. Şart cüm le si te mel 
cüm le den ön ce ge lir ve çok de fa da zarf iş le viy le 
te mel cüm le ye bağ la nır. 

İç içe bir le şik cüm le ya pı la rı nı çö züm le mek
Bir cüm le nin, bir gö rev le baş ka bir cüm le nin 
için de yer al ma sıy la olu şan bir le şik cüm le ye “iç 
içe bir le şik cüm le” adı ve ri lir. İç içe bir le şik cüm-
le de iç cüm le, te mel cüm le ye ge nel lik le nes ne iş-
le viy le ka tı lır. Te mel cüm le nin yük le mi çok luk la 
“de -, say -, zan net -, farz et -, bil -, gör -, ad det -, duy -, işit 
-, um -” gi bi duy gu ifa de si ta şı yan fi il ler den olu-
şur. İç içe bir le şik cüm le, da ha çok alın tı lar da ve 
ak tar ma lar da kul la nı lır.

Ki’li bir le şik cüm le ya pı la rı nı açık la mak
Bağ laç olan “ki/kim” ile ku ru lan bir le şik cüm le-
le re “ki’li bir le şik cüm le” adı ve ri lir. Bu tür bir le-
şik cüm le ler de iki cüm le yi bir bi ri ne bağ la yan ki 
bağ la cı dır. Bu cüm le ler, bir te mel cüm le ile onu 
çe şit li ba kım lar dan ta mam la yan bir yan cüm le-
den olu şur lar. Yan cüm le ya doğ ru dan doğ ru ya 
te mel cüm le yük le mi ne bağ lı olup yük le min ta-
mam la yı cı bir öge si dir (öz ne, nes ne, zarf tüm-
le ci, yer tam la yı cı sı, yük lem is mi) ya da te mel 
cüm le nin öge le rin den bi ri ne bağ lı olup onu be-
lir ten, ta mam la yan, ni te le yen bir un sur dur. An-
cak bu ya pı da ki cüm le ler de te mel cüm le, yan 
cüm le den ön ce yer al mak ta dır. Bu ise Türk çe-
nin öge sı ra sı nı be lir le yen, yar dım cı öge nin asıl 
öge den ön ce gel me si ku ra lı na ay kı rı dır. Bu yüz-
den ki’li bir le şik cüm le ler, ku ru luş ba kı mın dan 
Türk çe ye ya ban cı dır. 

1 2
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si ya pı sı bakımından 
di ğer le rin den fark lı dır?

a. El uza tı lan ye re dil uza tıl maz.
b.  Tat lı dil yı la nı de li ğin den çı ka rır.
c.  Dün ya yı sel bas sa ör de ğe vız ge lir.
d.  İki kar puz bir kol tu ğa sığ maz.
e.  Kom şu hak kı Tan rı hak kı dır.

“At la rı hız lı sür ki kö ye pek geç var ma sın
Ni şan lı mın göz le ri yol lar da ka rar ma sın”

2. Bu be yit te ki ki’li bir le şik cüm le de, yan cüm le te mel 
cüm le ye han gi il giy le bağ lan mış tır?

a. Yer tam la yı cı sı 
b. Zarf  
c. Nes ne 
d. Öz ne  
e. Nes ne nin sı fa tı

3. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yar dım cı cüm le 
te mel cüm le nin nes ne si gö re vin de dir?

a. Kâ mil dir o in san ki ya şar ha tı ra lar la.
b. Fi kir bir kan di le ben zer ki gö nül mih ra bın da 

ası lır.
c. Ka run he lâk ol du ki kırk ha zi ne si var idi.
d. Ye dir ta ne yi tür lü tür lü ku şa
  Ki bir gün hü mâ tu za ğı na dü şe
e. Gön lüm is ter di ki ma zi ni di ril ten sa nat
 Sa na ta ri hi ni her lah zâ ha yâl et tir sin

“Bir gün de do ğup can ve ren al tın ke le bek ler
Biz den da ha genç öl dü bu şa ir di ye cek ler”

4. Yu ka rı da ki di ze ler de yer alan cüm le nin ya pı sı aşa-
ğı da ki ler den han gi si dir?

a. Ba sit 
b. İç içe bir le şik  
c. Ki’li bir le şik  
d. Şart lı bir le şik 
e. Sıralı

5. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si bir le şik ya pı lı bir 
cüm le dir? 

a. Çık ma dık can dan umut ke sil mez.
b. Ağa ca çı kan ke çi nin da la ba kan oğ la ğı olur.
c. Gö rü nen köy kı la vuz is te mez.
d. Ca nı acı yan eşek, atı ge çer.
e. Bir söz söy ler ki dir he mi ni yi yen kö pek ku du rur.

6. Aşa ğı da ki cüm le le rden han gi si iç içe bir le şik cüm le 
özel li ği taşır?

a. Ko nuş ma cı an la tı yor, otu ran lar onu il giy le din li-
yor lar dı.

b. Ev den ace ley le çık tık, du rak ta kim se cik ler yok tu.
c. Ko şa ko şa gel di ler, bah çe ka pı sı nın önün de dur-

du lar.
d.  Bu nu du yun ca ar ka daş la rı ka ba hat se nin dir, de-

di ler.
e.  Ka la ba lık ar tı yor, kim se kim sey le ko nuş mu yor du.

7. “Kork ma, sön mez bu şa fak lar da yü zen al san cak
 Sön me den yur du mun üs tün de tü ten en son ocak
 O be nim mil le ti min yıl dı zı dır, par la ya cak,
 O be nim dir, o be nim mil le ti min dir an cak”

Yu ka rı da ki dört lük te kaç cüm le var dır?
a. 2
b.  4
c.  5
d.  6
e. 7

8. “O de ha öy le top la mış ki bi zi
 Ye di yüz yıl sü ren hi kâ ye mi zi
 Din le miş ih ti yar çı nar lar dan”

Yu ka rı da ki şi ir de yer alan ki’li bir le şik cüm le nin te mel 
cüm le si aşağıdakilerden han gi si dir?

a. İh ti yar çı nar lar dan din le miş.
b. Ye di yüz yıl sü ren hi kâ ye mi zi din le miş.
c. O de ha bi zi öy le top la mış.
d. Ye di yüz yıl sü ren hi kâ ye mi zi ih ti yar çı nar lar dan 

din le miş.
e. O de ha bi zi top la mış.

9. “Bu ezan lar ki şe ha det le ri di nin te me li 
 Ebe dî yur du mun üs tün de be nim in le me li”

Yu ka rı da ki ki’li bir le şik cüm le nin yan cüm le si te mel 
cüm le ye han gi iş lev le ka tıl mak ta dır?

a. Özne 
b. Öznenin sı fa tı 
c. Nes ne 
d. Zarf tümleci
e. Yer tam la yı cı sı 

10. Aşa ğı da ki cüm le ler in han gi sin de şar ta bağ lı ol ma 
il gi si var dır?

a. Bu yaz tu rizm can la nır sa eko no mi bi raz ra hat lar.
b.  Sı na va iyi ha zır lan dı ve so nun da ba şa rı lı ol du. 
c.  Ka lem ye re dü şün ce kı rıl dı.
d.  Öy le sa nı yo rum ki ar tık dön mez.
e.  Ya rın gi de cek sin gi bi ha zır lan.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. c  Ya nı tı nız fark lıy sa “Şart lı Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
2. b Ya nı tı nız fark lıy sa “Ki’li Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
3. e Ya nı tı nız fark lıy sa “Ki’li Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin. 
4. b  Ya nı tı nız fark lıy sa “İç İçe Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
5. e  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ki’li Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
6. d  Ya nı tı nız fark lıy sa “İç İçe Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
7. d  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ki’li Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
8. c  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ki’li Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
9. b  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ki’li Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin. 
10. a  Ya nı tı nız fark lıy sa “Şart lı Bir le şik Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Bi rin ci di ze Garb’ın âfâ kı nı sar mış sa çe lik zırh lı du var 
yan cüm le (şart cüm le si), Be nim iman do lu göğ süm gi bi 
ser had dim var cüm le si ise te mel cüm le (so nuç cüm le si)
dir. Yan ve te mel cüm le nin ya pı la rı nı in ce le ye lim:
Garb’ın âfâ kı nı sar mış sa çe lik zırh lı du var 

sar mış sa  : Yük lem
çe lik zırh lı du var  : Öz ne
Garb’ın âfâ kı nı  : Be lir ti li nes ne

Be nim iman do lu göğ süm gi bi ser had dim var.

var      : Yük lem 
be nim iman do lu göğ süm gi bi ser had dim : Öz ne

Cüm le de ki ke li me grup la rı nın ya pı la rı nı in ce le ye lim:

Garb’ın       afâ kı  : Be lir ti li isim tam la ma sı
tam la yan  tam la nan

çe lik zırh lı du var  : Sı fat tam la ma sı
sı fat     isim

çe lik   zırh lı  : Sı fat tam la ma sı
sı fat    isim

Be nim iman do lu göğ süm gi bi ser had dim : İye lik grubu 
tam la yan  tam la nan

iman do lu göğ süm gi bi ser hat : Sı fat tam la ma sı
 sı fat            isim

iman do lu göğ süm   gi bi  : Edat gru bu  
 isim     edat

iman do lu gö ğ süm  : İye lik gru bu
tam la nan 
(tam la ya nı: be nim)

iman do lu   gö ğüs   : Sı fat tam la ma sı
sı fat       isim

iman do lu : Va sı ta gru bu (iman[la] do lu)

Sıra Sizde 2
Te mel cüm le: Tan rı’dan di le rim ki

di le rim   : Yük lem
(ben)  : Giz li öz ne
Tan rı’dan : Yer tam la yı cı sı 
ki  : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Yan cüm le: Sa na açık ku cak lar bir da ha ka pan ma dan 
ka ra top rak la dol sun.

dol sun   : Yük lem
sa na açık ku cak lar  : Öz ne
bir da ha ka pan ma dan : Zarf tüm le ci
ka ra top rak la   : Zarf tüm le ci

Yan cüm le te mel cüm le yi nes ne iş le viy le ta mam la mak-
ta dır: Tan rı’dan, sa na açık ku cak la rın bir da ha ka pan-
ma dan ka ra top rak la dol ma sı nı di le rim.

Sıra Sizde 3
İçim, bol ışık lı bir oda gi bi ay dın lık tı. (Ba sit cüm le)
Dün ya yı sel bas sa, ör de ğe vız ge lir. (Şart lı bir le şik cümle)
Eşe ğin boy nu zu ol sa, dün ya da mah luk bı rak maz. 
(Şartlı bir le şik cüm le)

Sır ça köşk te otu ran, kom şu su na taş at maz. (Ba sit cümle)

Dü şün ki haş ro lan kan, ke mik, etin (Ki’li bir le şik cümle)
Yap tı ğı bu tüm sek; aman sız çe tin 
Bir har bin so nun da bü tün mil le tin
Hür ri yet zev ki ni tat tı ğı yer dir.
    (Nec met tin Ha lil Onan)
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Si pa hi ler, “Ha cı’nın ya şı yet mi şi aş mış... Za ten da ha na 
ka dar ya şar ki... O ölün ce ge ne sen hür ka lır, bi ze kı lıç 
ya par sın. Hay di dü şün me us ta, dü şün me.” di yor lar dı. 
(İç içe bir le şik cüm le)
   (Ömer Sey fet tin, Di yet)

Bu mey dan da ak lın gü cün aşk sır
Ki çev gân elin de top olur esir (Ki’li bir le şik cüm le)
    (Ho ca Me sud)

Has mın si te min an la ma mak has ma si tem dir.
(Ba sit cümle)
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4
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sı ra lı cüm le le ri ve sı ra lı cüm le ler de cüm le le rin bir bi ri ne bağ lan ma bi çim le ri ni 
açık la ya bi le cek,
Ba ğım lı ve ba ğım sız sı ra lı cüm le le ri çö züm le ye bi le cek,
Bağ lı cüm le, ara söz lü cüm le ve ek sil ti li cüm le le ri açık la ya bi le cek si niz.
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
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YAPILARINA GÖRE CÜMLELER II
An la tı mın te mel ya pı taş la rı ke li me ler dir. Ke li me ler; tek baş la rı na bir an lam ifa de 
et mek le bir lik te duy gu, dü şün ce ve is tek le ri tam ola rak an lat ma ya yet mez. Duy gu-
la rı mı zı, dü şün ce le ri mi zi an lat mak is te di ği miz za man ke li me le ri bir dü zen için de 
bir ara ya ge ti ri riz, on la rı di lin bel li ku ral la rı çer çe ve sin de ara la rın da ki iliş ki le re 
gö re yan ya na ge ti re rek da ha ge niş kap sam lı bir lik ler hâ li ne ko ya rız. Dü şün ce le ri-
mi zi, duy gu la rı mı zı, bil gi le ri mi zi, ya şan tı ve de ne yim le ri mi zi ifa de et me ye ya ra-
yan bu dil ör gü sü ne de “an la tım” de riz.

Her an la tım, ger çek leş ti ği bağ lam için de bir bü tün dür. Bu bü tün, dil bil gi si ku-
ral la rı ve an lam iliş ki si ba kı mın dan bir bi ri ne bağ lı un sur lar dan olu şur. Dil ler de 
ke li me le rin bir di zi liş sı ra sı var dır. Her ke li me ve öge, kul la nı lış de ğe ri ni ken din-
den ön ce ve ya son ra ge len öge ler den alır. Ya ni her öge nin de ğe ri, kul la nı lış ye ri ne 
gö re dir. Bu ba kım dan ke li me ler, yan ya na ge lir ken bel li bir ku ra la gö re sı ra la nır; 
akıl ve man tık çer çe ve si için de dü şün ce ve duy gu la rı mı zı an lat ma mı zı sağ lar. 

Ke li me ler, dil sis te mi için de bir bi ri ne bağ la na rak cüm le le ri oluş tu rur. An la-
tım da yar gı, cüm le ler le sağ la nır. Cüm le ler de bir an lam ifa de et mek üze re ke li me 
ve ke li me grup la rı nın dil bil gi si ku ral la rı na uy gun bi çim de dü zen len me siy le olu-
şur. Cüm le ler de bir an lam ba ğı için de bir le şe rek da ha üst se vi ye de ki bi rim le ri 
mey da na ge ti rir. Bun lar, pa rag ra�ar ve ya pa rag ra�ar dan da ha ge niş dü zey de ki 
bi çim ler dir. İş te da ha ge niş an la tım bi rim le ri ni oluş tur mak için yan ya na sı ra la-
nan cüm le ler, çe şit li şe kil ler de bir bi ri ne bağ la na rak an lam ör gü sü nü oluş tu ru rur. 
Cüm le nin an la mı, yal nız ca ken di si ni oluş tu ran ke li me ve ke li me grup la rı nın top-
la mın dan iba ret de ğil dir. Bu ba kım dan cüm le yi an lam yö nün den de ğer len di rir-
ken onu yal nız ca ken di ya pı sı için de de ğil an lam ba ğı kur du ğu öte ki cüm le ler le 
bir lik te ele al mak ge re kir; çün kü me tin için de ki her cüm le, o met ni oluş tu ran 
dü şün ce zin ci ri nin bir hal ka sı dır. 

SI RA LI CÜM LE

Sı ra lı cüm le le ri ve sı ra lı cüm le ler de cüm le le rin bir bi ri ne bağ lan ma bi çim-
le ri ni açık la mak

“Sı ra lı cüm le”, ar ka ar ka ya sı ra lan mış ba sit cüm le ler den olu şur. Bu yö nüy le bir söz 
bü tü nü, bir me tin için de ki bü tün cüm le ler, met nin uzun lu ğu ne olur sa ol sun, ara-
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la rın da ko nu yu ta mam la yan bir bü tün oluş tur mak üze re sı ra lan mış cüm le ler hâ-
lin de sa yı la bi lir. Bir gra mer bi ri mi ola rak sı ra lı cüm le yi ayı ran ya pı özel li ği, cüm-
le le rin sı ra la ma / bağ la ma edat la rıy la ve ya bu edat de ğe rin de ki vir gül le bir bi ri ne 
bağ lan ma sı dır. Cüm le ler ara sın da temel cüm le - yan cüm le il gi si de ğil art ar da 
ol ma, eş za man da ol ma ve ya kar şı laş tır ma / denk leş tir me il gi si var dır. Sı ra la nan 
cüm le ler de ba ğım sız hü küm ler söz ko nu su dur. 

Bağımsız Sıralı Cümle

Ba ğım lı ve ba ğım sız sı ra lı cüm le le ri çö züm le mek

Bu cüm le ler de her cüm le nin öge le ri ay rı ay rı dır. Öge ler ara sın da şe kil ce or tak lık 
yok tur. Or tak lık, an lam ya kın lı ğın da dır; ya ni bu cüm le le rin bir ara da bu lun ma la-
rı nın se be bi, ara la rın da ki an lam ya kın lı ğı dır; öz ne, tam la yı cı ve yük lem le ri or tak 
de ğil dir. Ba ğım sız sı ra lı cüm le ler, yal nız baş la rı na kul la nıl dık la rın da an la mı olan 
ve bir ara ya ge lin ce de ara la rın da an lam iliş ki si bu lu nan; an cak or tak cüm le un su-
ru (öz ne, nes ne, zarf tüm le ci, yer tam la yı cı sı) bu lun ma yan cüm le ler dir. Ba ğım sız 
sı ra lı cüm le ler; vir gül (,), nok ta lı vir gül (;), sı ra la ma bağ laç la rı ( ve, ya...ya..., ne...
ne...vb.) ile bir bi ri ne bağ la nan cüm le ler bü tü nü dür. 

Ba ğım sız sı ra lı cüm le le rin cüm le çö züm le me le rin de sı ra la nan cüm le le rin öge-
le ri ay rı ay rı bu lu na rak gös te ri lir:

Sı ra lar da otu ra cak yer kal ma dı ğı için ye ni ge len ler ayak ta dur du lar ve an ne ler, 
has ta ço cuk la rı nı diz le ri ne otur ta bil mek için du var dip le ri ne çö mel di ler.   
       (Pe ya mi Sa fa)

Bu ör nek te iki ba ğım sız cüm le var dır. Bi rin ci cüm le “Sı ra lar da otu ra cak yer 
kal ma dı ğı için ye ni ge len ler ayak ta dur du lar.” cüm le si dir. İkin ci cüm le ise “An ne ler, 
has ta ço cuk la rı nı diz le ri ne otur ta bil mek için du var dip le ri ne çö mel di ler.” cüm le si-
dir. İki cüm le “ve” sı ra la ma bağ la cıy la bir bi ri ne bağ lı dır. Cüm le le rin öge le ri ni ay rı 
ay rı gös te re lim:

ayak ta dur du lar :  Yük lem
ye ni ge len ler :  Öz ne
sı ra lar da otu ra cak yer kal ma dı ğı için :  Zarf tüm le ci
ve  :  (Cümle dışı öğe) Sı ra la ma bağ la cı
çö mel di ler  :  Yük lem
an ne ler :  Öz ne
has ta ço cuk la rı nı diz le ri ne otur ta bil mek için :  Zarf Tüm le ci
du var dip le ri ne :  Yer tam la yı cı sı
  
  
Ge len gi der, ko nan gö çer.
          (Ata sö zü)
Çir kin bü rü nür, gü zel gö rü nür.
         (Ata sö zü)
El ya ra sı ge çer, dil ya ra sı geç mez.
         (Ata sö zü)

2

Bağımsız sıralı cümlelerde 
herhangi bir öge ortaklığı 
bulunmaz. Her cümlenin 
ögeleri, ayrı ayrı bulunur.
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Her kes yan lış ya pa bi lir; hü ner, yan lış lar dan ya rar la na bil mek tir.
Ta rih bi lin ci geç mi şi ya şar; ta rih bil gi si sa de ce ya şa tır. 
               (Sa ba hat tin Eyü boğ lu, De ne me ler)

Da dım Mu sul’da kal ma yı ter cih et miş, Ah met Ağa İz mit ci va rın da ki kö yü ne, 
kar de şi nin ya nı na çe kil miş ti.   

                              (Ah met Ham di Tan pı nar)

Tren, Ka yış lar İs tas yo nun dan ge çi yor du ve ya vaş ya vaş or ta lık ağa rı yor du.
        (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu)

Ya ğız at lar kiş ne di, me şin kır baç şak la dı,
Bir da ki ka ara ba ye rin de du rak la dı  
                     (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
Ne do ğan gü ne hük müm ge çer
Ne hâl den an la yan bu lu nur    
                   (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Ateş gi bi bir nehr akı yor du,
Ru hum la o ru hun ara sın dan;
Bah set ti de rin den ona hâ lim,
Aş kın bu onul maz ya ra sın dan
        (Ah met Ha şim)

Açı lan bir gül sün sen yap rak yap rak,
Ben aş kım la ba har ge tir dim sa na.
       (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Ba na düş mez can ver mek yu mu şak bir ku cak ta;
Ben, bu kal dı rım la rın is te di ği ço cu ğum.
Aman, sa bah ol ma sın bu ka ran lık so kak ta;
Bu ka ran lık so kak ta bit me sin yol cu lu ğum.
        (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

  
Bun la rın hep si bir den, An ka ra’yı Çan ka ya’dan Ke çiö ren’e ka dar tat lı bir ba tı ay-

dın lı ğı içi ne al mış tı ve tıp kı An ka ra’nın ak şam sa at le rin de ol du ğu gi bi bu ber rak ve 
yek pa re ışı ğın ren gi da ki ka da bir de ği şi yor du.

      (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, An ka ra)

Göz ka pak la rı nın in san gö nül le ri nin hay ran lı ğı nı ız tı rap de re ce si ne yük sel te cek 
ka dar mâ nâ lı olan me nek şe mor lu ğu açı lı yor; sol gun ya nak la rı na uçuk pem be gül 
yap rak la rı nın ren gi ser pi li yor du.

        (Mü ker rem Kâ mil Su)
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 Ba şı nın iki ta ra fı sar gı lar la kap lı, yal nız bir ya na ğı ve gö zü dı şar da kal mış kü-
çük bir kız ço cu ğu, ağ zı nı oy na ta ma dı ğı için ba ba sı na el le riy le işa ret ya pı yor, öte ki-
le rin hep si, al çı nın kas ka tı uzat tı ğı bir ba cak la, sar gı la rın dim dik tut tu ğu bir bo yun-
la, asıl mış bir kol la, her ta ra fı kıs kıv rak bağ lan mış gi bi ha re ket siz dir ler.

         (Pe ya mi Sa fa) 
 
Bağımlı Sıralı Cümle 
Bu cüm le ler, hem an lam yö nün den hem de öge le ri nin or tak ol ma la rı yö nün den 
bir bi ri ne bağ lı dır. Bu cüm le le rin yal nız ba şı na kul la nıl ma la rı du ru mun da da bir an-
lam la rı var dır; an cak öge ler den ba zı la rı nın or tak ol du ğu gö rü lür. Ya ni bu cüm le ler, 
yal nız baş la rı na kul la nıl dık la rın da an la mı bu lu nan ve bir ara ya ge lin ce de ara la rın-
da an lam iliş ki si nin ya nın da or tak cüm le öge le ri ne de sa hip olan cüm le ler dir. 

Or tak Yük lem li  
Du va rı nem, in sa nı gam yı kar.   
         (Ata sö zü)
Ağa cı kurt, in sa nı dert yer.   
         (Ata sö zü)
Or man lar koy nun da bir se rin de re,
Di ken ler için de sa rı gül var dır.
                    (Rı za Tev fik Bö lük ba şı)

Bu mu rü ya lar da iç ti ğim cen net,
Sır rı nı arar ken pat la yan gül le, 
Ye şil as ma la rı kav ra yan şeh vet.
       (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)
Ben ya şan tı mı şi i re, şi i ri mi de bu sev gi ye ver dim.
       (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Or tak Öz ne li 
Ödünç, gü le gü le gi der, ağ la ya ağ la ya dö ner.              (Ata sö zü)
         
Ka vak uza ya uza ya gö ğe çık maz, te pe sin den ku ru ma ya baş lar.           (Ata sö zü)

Göz bir pen ce re dir, gö nü le ba kar.               (Ata sö zü)

Yah ya Ke mal’de her şey cid diy di ve es ki ye doğ ru gi der di. 
                (Ah met Ham di Tan pı nar)
Ağaç gü neş te ser pi lir, fa kat top ra ğın de rin lik le rin de ki kö kü ile bes le nir. 
             (Yah ya Ke mal Beyatlı)

Kö şe de ga ze te oku yan ih ti yar cil di ye dok to ru ga ze te si ni bı rak tı, sö ze ka rış tı.
               (Mem duh Şev ket Esen dal)
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Ni hat, va pu run İs tan bul’a gi ri şi ni gör mek için, ge ce le yin uyan dı, gü ver te ye çık tı.
         (Pe ya mi Sa fa)
Bu yağ mur ka nı mı bo ğan bir ip lik,
Kar nım da acı sız ya tan bir bı çak.
        (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)
 
Gök ten dö kü len sı cak, ya nak la rı ya kı yor, gö ğüs le ri ezi yor, ne fes le ri tı kı yor, el le 

tu tu la bi lir bir alev hâ li ne ge li yor.
     (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağ la yan lar)

Ku ca ğı be bek li genç ka dın, söy le mi yor; ya ra lı bir kap lan gi bi in li yor du.
        (Aka Gün düz, Dik men Yıl dı zı)

Türk su ba yı biz le ri dik kat le süz dü, ba şıy la se lam la dı.
        (Bu ket Uzu ner, Ge li bo lu)
        

Or tak Nes ne li

Mek tu bu nu oku mak tan bi le kor ku yo rum; fa kat me rak da edi yo rum.   
       (Pe ya mi Sa fa, Bir Te red dü dün Ro ma nı)

 
Men di li ni ara dı, bu la ma dı.
     (Pe ya mi Sa fa, Bir Te red dü dün Ro ma nı)
 
Köy le ri, yol la rı, da ğı ta şı
Isı tı yor, avu tu yor dum.
         (Cey hun Atuf Kan su)

Or tak Yer Tam la yı cı lı  

Ate şe su at, ba rut at ma.
          (Ata sö zü)
Eri şil mez yol la ra da ğıl dı nız, git ti niz.
         (Şü kû fe Ni hal Ba şar)

Or tak Zarf Tüm leç li

Dün ge ce çok ça lış tı ğın dan epey ce yo rul muş tu, sar sıl mış tı.
         (İl han Ta rus)
Ona ba kar sa nız çok za man dır bu ra da otu ru yor, bu ra da ça lı şı yor ve ay nı kom-

şu lar la bir ara da ya şı yor. 
         (Aka Gün düz)

İs ter ba ğım lı is ter ba ğım sız ol sun sı ra la nan cüm le ler de ba ğım sız yar gı lar söz 
ko nu su dur. Bu ba ğım sız yar gı lar ara sın da ki an lam iliş ki si, or tak cüm le öge le riy le 
pe kiş ti ril di ği gi bi ba zen kip ve şa hıs ek le riy le de pe kiş ti ril mek te dir. Hi kâ ye ve ri-
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va yet an la tım la rın da bir le şik çe kim eki, ge nel lik le sı ra lı cüm le le rin hep sin de tek-
rar lan maz, son cüm le ye ge ti ri lir: 

Dev ya pı lı, pa la bı yık bir za bit, Ma nas tır lı kom şu mu yer den ye re sü rü yor, çiz me-
le riy le çiğ ni yor du.

      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Ek se ri baş ka la rı için ya şar; baş ka la rı için ça lı şır; baş ka la rı uğ ru na ölür sün.
     (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağlayanlar)

Ba şı ar ka ya dö nük ve saç la rı sim si yah tı.
        (Se la hat tin Enis)

He le sa zı ter tip eden Val de Pa şa olur sa meh ta ba bi le çık maz ve sa zın Bo ğa zi-
çi’nde mu tat yer ler de ge zip do laş tık tan son ra, vak ti ge lin ce, ken di ya lı sı na dön me-
si ni bek ler di.

       (Ab dül hak Şi na si Hi sar)

Köy le ri, yol la rı, da ğı ta şı
Isı tı yor, avu tu yor dum.
        (Cey hun Atuf Kan su)

Kük re miş sel gi bi yim ben di mi çiğ ner, aşa rım. 
        (Meh met Akif Er soy)
Ben adım la rı mı sık laş tır ma ya uğ ra şır ken ar ka da şım bir den bi re pen ce re nin al tın-

da dur muş ve ken di sin den bek len me ye cek bir ce sa ret le be ni ko lum dan ya ka la mış tı.
         (Re şat Nu ri Gün te kin)

Ba zen de sı ra la nan cüm le ler ara sın da ki iliş ki, or tak öge ler le de ğil an lam pa ra-
lel li ği ve an lam sü rek li li ği ile sağ la nır:

Üç gün lük se yis li ği var, kırk yıl lık güb re ka rış tı rı yor.  (Ata sö zü)
          
Bi ri yer bi ri ba kar, kı ya met on dan ko par.  (Ata sö zü)
         
Bül bü lü al tın ka fe se koy muş lar, “Ah va ta nım!”de miş.  (Ata sö zü)
          
Sa bır av cı dır, mey ve si tat lı dır.     (Ata sö zü)
         
Ge lin bin miş de ve ye, gör kıs me ti ne re ye.   (Ata sö zü)
         
Ka dın ol sun, ki tap ol sun, cil di ne al dan ma, mün de re ca tı na bak.
        (Ce nap Şa ha bed din)

Yük sek ma kam lar yük sek te pe ler gi bi dir, ko şa rak çı kan lar ne fes dar lı ğı his se der.
        (Ce nap Şa ha bed din)
 
Ba ğım lı sı ra lı cüm le nin cüm le çö züm le me sin de, sı ra la nan cüm le le rin öge le ri 

ay rı ay rı bu lu na rak gös te ri lir:
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Bu ha li ne her ke sin dik kat et ti ği ni sa nı yor ve et ra fı na ba ka mı yor du.
        (Pe ya mi Sa fa, Fa tih-Har bi ye)
Bu cüm le, öz ne le ri or tak olan bir sı ra lı cüm le dir: 

sa nı yor[du]     : Yük lem
(o)     : Giz li öz ne  
Bu ha li ne her ke sin dik kat et ti ği ni : Nes ne 
ve     : (Cümle dışı öğe) Sı ra la ma bağ la cı
ba ka mı yor du    : Yük lem
(o)     : Giz li öz ne 
et ra fı na    : Yer tam la yı cı sı

Aşa ğı da ki sı ra lı cüm le ler de ge çen or tak öge le ri gös te ri niz.

Top rak ko ku su ci ğer le ri me, top rak ko ku su ru hu ma do lu yor. 
Türk su ba yı biz le ri dik kat le süz dü, ba şıy la se lam la dı.
Mü te ad dit de fa ye rin den kalk tı ve oda da do laş tı.

BAĞ LI CÜM LE

Bağ lı cüm le, ara söz lü cüm le ve ek sil ti li cüm le le ri açık la mak

Cüm le ba şı bağ laç la rı ile bir bi ri ne bağ la nan ve ara la rın da bu cüm le ba şı bağ la cı-
nın iş le vi ne bağ lı bir an lam il gi si bu lu nan cüm le le rin kur du ğu cüm le le re “bağ lı 
cüm le” adı ve ri lir. Cüm le ba şı bağ laç la rı, baş la rın da bu lun duk la rı cüm le le ri ya 
ken di le rin den ön ce ya da ken di le rin den son ra ge len cüm le le re bağ lar. Bu cüm le-
ler, ya pı ca bir bi rin den ba ğım sız ol sa lar da an lam ca bir bi ri ne sı kı sı kı ya bağ lı dır. 
O ba kım dan cüm le le rin ba şı na ge len bağ laç lar, iki cüm le ara sın da çe şit li an lam 
iliş ki le ri ku ra rak bir cüm le de ki an la mı baş ka bir cüm ley le ge niş le tip cüm le le ri 
bir bi ri ne bağ lar. Bu iliş ki ler; açık la ma, se bep, so nuç, ben zer lik, üs te le me, şa şır ma, 
is tek vb. ola bi lir.

Cüm le ba şı bağ laç la rı için de “eğer” ve “şa yet”, şart ifa de si ta şı dık la rın dan bağ lı 
cüm le ku ru lu şun da yer al maz; şart lı bir le şik cüm le ler de şart ifa de si ni kuv vet len-
dir mek üze re kul la nı lır.

Cüm le ba şı bağ laç la rı dı şın da “da / de” kuv vet len dir me eda tı nın da “-dı ğı hâl-
de, -ma sı na rağ men” iş le viy le iki cüm le yi bağ la ya rak bağ lı cüm le oluş tur du ğu gö-
rü lür: Bak tı da gör me di. Git ti de gel me di. ...

“Ve” bağ la cı nın da ba zı cüm le le ri “-dı ğı için, böy le ce, bu yüz den” ifa de le riy le 
bir bi ri ne bağ la dı ğı gö rü lür. “Ve” bağ la cı, bu kul la nı lış lar da cüm le ler ara sın da art 
ar da oluş ve ya eş za man da oluş il gi si ku ran bir sı ra la ma bağ la cı de ğil an lam ca se-
bep-so nuç il gi si ku ran bir cüm le ba şı bağ la cı du ru mun da dır. Bu cüm le ler de bağ lı 
cüm le ola rak de ğer len di ri lir: 

Bu sı ra da İs tan bul kıt lı ğın mut lak teh di di al tın da gün lük ted bir ler le ya şı yor du. 
Ve bit ta bi şe hir hal kı ho mur dan ma ğa baş la mış tı. 

     (Ahmet Ham di Tan pı nar, Beş Şe hir)

1

3
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Bağ lı cüm le ler de cüm le çözümlemesi ya par ken bağ laç tan ön ce ki ve son ra ki 
cüm leler ay rı ola rak ele alı nır. Bu cüm le ler, yük lem le ri ve cüm le öge le ri be lir ti le-
rek çö züm le nir:

Her bü yük şe hir az çok böy le dir. Fa kat İs tan bul baş ka tür lü de ğiş ti.
      (Ahmet Ham di Tan pı nar, Beş Şe hir)

Yu ka rı da ki cüm le, “fa kat” bağ la cıy la bir bi ri ne bağ lan mış bir bağ lı cüm le dir. 
Bağ la nan cüm le ler ay rı ay rı çö züm le nir:

böy le dir  : Yük lem
her bü yük şe hir  : Öz ne
az çok  : Zarf tüm le ci 
fa kat  : Cüm le dı şı öge ( bağ laç)
de ğiş ti  : Yük lem
İs tan bul  : Öz ne 
baş ka tür lü   : Zarf tüm le ci 

Bu şe kil si ze bir den bi re ga rip gö rü nür, ama alı şır sı nız. 
    (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Yu ka rı da ki cüm le “ama” bağ la cıy la bir bi ri ne bağ lan mış bir bağ lı cüm le dir. 
Bağ la nan cüm le ler:

gö rü nür : Yük lem
bu şe kil : Öz ne 
si ze  : Yer tam la yı cı sı 
bir den bi re  : Zarf tüm le ci 
ga rip  : Zarf tüm le ci 
ama  : Cüm le dı şı öge (bağ laç)
alı şır sı nız : Yük lem
(siz)  : Giz li öz ne

Ko par dım por ta ka lı da lın dan
Ama ka bu ğu so yul ma dı.
Ol dum yıl dız lar la ha şır ne şir
Ama sa yı sı bir ta mam sa yı la ma dı.
Ku yu dan çek tim su yu
Ama bar dak la ra ko nu la ma dı.
Gül ler di zil di tep si ye
Ama taş tan fin can oyu la ma dı. 
         (Na zım Hik met Ran)
Sa lih Bey geç ti git ti, ama bu “fe mi nist” sö zü ak lı ma ta kıl dı. 
       (Mem duh Şev ket Esen dal)

Ni ko an la mış tı. Ama es ki si gi bi sür me di ak si ne da ha bir ra hat gül dü. 
        (Ta rık Buğ ra, Kü çük Ağa)
Bi zi bu ge ce uyut ma ya cak lar, ba ri bir ye re git sek. 
         (Ömer Sey fet tin)
Bir ba kı ma gö re hiç gül me di ği ne hük me di yo rum. Bi la kis yü zü nün alt kıs mı nı 

ör tüy le ka pa dı ve ba şı nı ö�ey le öbür ya na çe vir di sa nı rım.
     (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)
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Se ni dü şün mek gü zel şey
Ümit li şey
Dün ya nın en gü zel se sin den en gü zel şar kı yı din le mek gi bi bir şey.
Fa kat ar tık ümit yet mi yor ba na, 
Ben ar tık şar kı din le mek de ğil 
Şar kı söy le mek is ti yo rum... 

 (Na zım Hik met Ran)
Ha cı Kal fa: “Yol lar ma şal lah emin dir, am ma ne olur ne ol maz, pe çe ni ka pa. Se-

nin su ra tın öy le her yer de açı la cak su rat lar dan de ğil dir, an la dın mı efen dim?” de-
miş ti. 

      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Ço cu ğun yü zü ibik gi bi kı zar dı. Be re ket o te lâş ta kim se işin far kı na va ra ma dı. 
       (Hal dun Ta ner)
 
Onu, kö yün den kıs ka nır gi bi idim. Da ha doğ ru su, dört yıl lık bir ay rı lık tan son ra 

kö yü ne ka vu şan bu erin ya nın da ken di mi faz la bu lu yor dum. 
     (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)
 
Bu kız, ufak te fek ga yet hop pa, ga yet şı ma rık bir şey miş, hat ta bu nun için is mi ne 

Ça lı ku şu der ler miş. 
     (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Za val lı ab la mın, Ke nan ağa be yi min o ka dar sız la nan mek tup la rı nı da bî-his bir 
inat la ce vap sız bı rak tım. Fa kat ar tık söy le mem lâ zım.

        (Ha li de Nus ret Zor lu tu na)

Mek tu bu nu oku mak tan bi le kor ku yo rum fa kat me rak da edi yo rum.   
      (Pe ya mi Sa fa, Bir Te red dü dün Ro ma nı)

İs tan bul’un ha va sı bu, hiç gü ven ol maz ki, ba kar sın biz dı şa rı çı ka na ka dar ha va 
ka pan mış. 

     (Ah met Al tan, İs yan Gün le rin de Aşk)

1197’de mec mu a sa hi bi nin mah du mu Ab dül ce lal Bey iki gün lük bir ra hat sız-
lık tan son ra, re bi üla hi rin on ye din ci ge ce si sa ba ha kar şı ve fat et miş ti; be re ket ver sin 
he men bir kaç ay son ra ke ri me si Emi ne Ha nım doğ muş tu. 

     (Ah met Ham di Tan pı nar, Hu zur)

Ço cu ğu bu man za ra eğ len di ri yor gi bi. Çün kü, yü zün de ne bir kor ku, ne bir kuş-
ku be lir ti si var dı.

     (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)
 
Or han Ga zi ha ki kat te Ho ra san er le ri nin si lâh ve ke ra met ar ka da şı dır. Da ha 

doğ ru su o de vir den ka lan bir çok şey gi bi on lar Or han’ın de va mı dır. 
     (Ah met Ham di Tan pı nar, Beş Şe hir)

Ar ka daş lar ara sın da yaz ta til le rin de ai le le riy le be ra ber se ya ha te çı kan lar ve dö-
nüş te bi ze bol bol övü nen ler var dı. De mek mek tep açıl dı ğı za man ba na da aşa ğı 
yu ka rı böy le bir şey yap mak fır sa tı çı kı yor du.

      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)
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Bo ğa zi çi Bi zans za ma nın da yok tu. Ger çi Bo ğa zi çi’nin iki sâ hi lin de tek tük köy ler 
ve ba zı ki li se ler gö rü lür dü.

       (Yah ya Ke mal Beyatlı, Aziz İs tan bul)

Ben si zin bu ka dar düş tü ğü nü zü ha tır la mı yo rum. Hâl bu ki bu se ne baş ka tür lü 
ça lı şa ca ğı nı umar dım.

      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Bu Emi ne, ye şil göz lü, uzun boy lu... Ha ni, gül dü ğü va kit bem be yaz diş le ri var. 
O mu? 

      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)
 
Fa kat han gi İs tan bul lu bin di ği va pur da kim le rin bu lu nup bu lun ma dı ğı nı me rak 

et mez? He le yer siz kal mak teh li ke si yok sa.
      (Ah met Ham di Tan pı nar, Hu zur)

 Sü ley man, he men şim di ya ta cak sın. Hem bu ra da, Eme ti Ka dın’ın otur du ğu 
oda da ya ta cak sın .

      (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Ken di me, bu iş te ki du ru mu mun hiç de mert çe ol ma dı ğı nı iti raf ede ce ğim. Keş ke, 
ne İs ma il’le, ne de Zey nep Ka dın’la, Emi ne bah si ara mız da hiç geç me miş ol say dı.

    (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Bu ra sı, ya ni ya pı lıp bit ti ği gün den be ri, bu ra sı, yal nız bay ram, te ra vih na maz la-
rı ve mev lüt için kul la nı lır ol muş. Ma ma fih, ge rek kö yün için de ki ler den, ge rek ge lip 
ge çen ler den kim is ter se bu ra da ya tıp kal ka bi lir. 

     (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Biz se zin le ye me mi şiz, me ğer se yü re ği mi zi ki bir giz li den kap mış.
      (Ke mal Ta hir, Esir Şeh rin Mah pu su)

Onun için sa de an ne me naz la nır dım. Me se lâ ba şım ha fif çe ağ rı sa ken di mi ağır 
has ta gi bi gös te ri yor dum. 

     (Re şat Nu ri Gün te kin, Du dak tan Kal be)

Ger çi bir ümi di yok tu, ne de ol sa bir ev lat lık par ça sı ol du ğu nu bi li yor du.
       (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Za ten o be ni gör düy se sol ya nım dan gör müş ola cak. Oy sa, onun be ni ta nı ma sı 
için mut la ka boş ye ni min sağ ya nım dan sal la nı şı nı gör me si la zım dı.

     (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Müm taz se ne ler dir evi nin de vam lı dost la rın dan dı. Va kı a he nüz onu sa lon da ki 
di van da yat ma ğa ra zı ede me miş ti ama, ge ne ev den di. 

      (Ah met Ham di Tan pı nar, Hu zur)
Göz le rim de pa rıl tı lı bir ta sın
Ku lak la rım kom şu la rın ayak se sin de
Var sın bir yu dum su ve ren ol ma sın
Ba şım da bi ri ba na su yok de sin de. 
         (Ke ma let tin Ka mu)
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Ro man lar mah zun in sa nı; omuz la rı çök müş, göz le ri sön müş, ha re ket siz ve ses siz 
bir in san di ye, ya ni da ha açık ça sı bir mis kin şek lin de tas vir eder ler.

      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Bu ge ce, düş man as ker le ri, gün dü zün pey le dik le ri gü zel kız la rın ve genç ka dın-
la rın hep üst le rin den ge çe cek ler dir. Yap tık la rı fe ca at lar an cak bu nun la ta mam ola-
cak tır. Zi ra, hiç bir kat li am bun suz ya pıl ma mış tır.

     (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Se fil Ali nin da yı sı nın ço ba nı Me me de, tam sa rıl dı nız, ka çın, yok sa öl dü rü lür sü-
nüz, di ye ha ber ge tir di. 

        (Ya şar Ke mal, İn ce Me med)

Ara dan on se ne geç ti, hâ lâ be nim evin ar ka sın da ki ar ka bah çe ye bak ma ya yü re-
ğim ta ham mül et mez. Ha ni, öl sem, git sem se ni a�et me ye ce ğim Kâm ran. 

       (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Bu in san lar, her gün hi çe say dı ğım, hor gör dü ğüm, hat ta ba zen de tik sin di ğim 
kim se ler de ğil mi dir? 

      (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

A ev lâ dım, ken di di li miz ce bir marş söy le se niz de biz de an la yıp din le sek ol maz mı?
      (Nec met tin Ha lil Onan)

Ko le je ço cu ğu nu ve ren ba ba la rın ek se ri si hâ li vak ti ye rin de, fa kat dü şün ce si 
mah dut in san lar dır.

       (Nec met tin Ha lil Onan)

Bir çok la rı nın ka na ati ne gö re Frenk, mu hak kak biz den üs tün bir mah luk tur; 
de ğil böy le boş luk la rı nı ve ha ki kî hü vi yet le ri ni her ke se ben zer gi yi ni şiy le sak la yan 
mis yo ner ler, hat ta si yah cüb be li Fran sız ve İtal yan pa paz la rı, sör le ri bi le biz den üs-
tün dür.

       (Nec met tin Ha lil Onan)

El le ri cep le rin de ken di ken di ne de niz ke na rın da do la şır, ya hut ağaç la rın al tın da 
ki tap okur du.

      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Kar de şim böy le si ne can kur ban. Ama bu he rif böy le de ğil ki dün da ya na ma dım 
ken di si ne söy le dim.

       (Mah mut Şev ket Esen dal)
 
Ama Mah mut Efen di, bu ka da rı da ol maz! İçi yor sun ne ise, afi yet ol sun; an cak 

to zu nu da be ra ber iç ba ri, ka tık et!
       (Mah mut Şev ket Esen dal)

Sa nat kâr için bu ba kış kâ fi dir; lâ kin ha ya tın bir cep he si de ğil, he yet-i umu mi ye-
si ni na zar-ı iti ba ra al ma ğa mec bur olan sa nat ve ede bi yat ta ri hi için rü’yet sa ha sı nı 
bu ka dar da ralt ma ğa im kân yok tur. 

      (Fu at Köp rü lü, Türk Ede bi ya tı Ta ri hi)

Ger çi şim di ye ka dar gö rüş me dik am ma, si zi uzak tan ta nı yo rum.
      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)
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Ba zen ya ta ğı nın ba şu cun da ki tap oku yo rum, hat ta ma sal bi le söy le di ğim olu yor.
      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Ye ni li ğe ça buk alış maz sın, fa kat bir def ’a da alı şır san bı ra ka maz sın.   
     (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağ la yan lar)

Ace le ace le yo lu na de vam et ti. -Bü tün mek tu bu ez ber le mi şim!- Keş ke İh san’ın 
na si ha ti ni din le se ve se ya ha te çık say dı.

       (Ah met Ham di Tan pı nar, Hu zur)
 

ARA SÖZ LÜ (CÜM LE Lİ) CÜM LE 
İs ter ba sit is ter bir le şik ya pı lı ol sun bir cüm le de, ba zen an la mı da ha iyi be lirt mek 
ve an la ma açık lık ka zan dır mak için, cüm le nin içi ne gi ren ve cüm le nin ya pı sın da 
her han gi bir de ği şik lik yap ma yan ke li me gru bu ve ya cüm le ya pı sın da dil bir lik le ri 
yer alır. Açık la ma ve ya ek bil gi ver mek ama cıy la cüm le ye gi ren bu dil bir lik le ri ne 
“ara söz” ve ya “ara cüm le” adı ve ri lir. Bun lar cüm le den çı ka rıl dık la rı za man cüm-
le nin an la mın da bir ek sik lik oluş tur maz, cüm le nin ya pı sın da bir ek sik lik ya rat-
maz. İş te ya pı sın da bu tür ara söz ve ya ara cüm le bu lun du ran cüm le le re “ara söz lü 
(cüm le li) cüm le” adı ve ri lir. Cüm le de ki bu ara söz ler, açık la ma ve ek bil gi ifa de 
eder ve cüm le nin öge le ri ara sı na gi rer; an cak ken di le ri bir öge ola rak de ğer len di-
ril mez. Ara söz ler ya zı da iki vir gül ve ya iki kı sa çiz gi ara sın da ya zı lır.

Şim di efen di ler, mü saa de bu yu ru ru sa nız, si ze bir su al so ra yım.
      (Mustafa Kemal Ata türk, Nu tuk)

Sert rüz gâr da bu lun du ğu muz te pe nin yas sı şek li-Ev li ya Çe le bi ol sa  Peş te için 
yap tı ğı gi bi ba de me ben ze tir di-tam bir ge mi kü peş te si hâ li ni al dı.

      (Ah met Ham di Tan pı nar, Beş Şe hir)

Ci han yı kıl sa, emin ol, bu cep he sar sıl maz.
         (Meh met Akif Ersoy)
Sön müş saç la rın da son dam la ışık,
Bir düş’ün için de gi bi her ak şam
-Ve yüz le ri du man ka dar da ğı nık-
Ge çer bu so ka ka tan bin ler ce adam.
       (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Bu ge len, bir yu va sız kuş gi bi per vâ sız dı;
Bu ge len köy lü, se sin den ta nı dım, bir kız dı. 
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Genç ku şa ğın he men hep si nin -en seç kin le ri da hil ol mak üze re- ya zı la rın da, Ha-
lit Zi ya’dan giz li aşi kâr bir şey ler bu lur su nuz.

    (Fev zi ye Ab dul lah Tan sel, İyi ve Doğ ru Yaz ma Usul le ri)

Ta nin, hi kâ ye le ri me, ter cü me le ri me -ki hep si en aşa ğı al tı sü tun uzun lu ğun da-
dır- bi rer li ra ve rir se, ha�a da iki ma ka le, ya ni ay da se kiz li ra be ni ra hat ra hat ya-
şa tır.

        (Ömer Sey fet tin)

Ten kit le ri ni ze, -bu na ikaz de mek da ha doğ ru olur- te şek kür ede rim. 
         (Ce mil Me riç)
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Sa lih Ze ki, bi zim şi i ri mi zin ol duk ça ga rip bir si ma sı dır; bel ki de is ti adı na seç miş 
ol du ğu sa ha nın ana ne mi ze ya ban cı lı ğı -he men he men bü tün es ki şi ir le ri Yu nan mi-
to lo ji si ne ait tir- onun şi i ri miz de pek az tek rar edi len bir isim yap tı. 

       (Ah met Ham di Tan pı nar)

EK SİL Tİ Lİ CÜM LE
An la tım da ko lay lık sağ la mak üze re bir cüm le nin ba zı öge le ri nin ek sil ti le rek kul-
la nıl ma sı, en az ça ba ya sa sı nın di le yan sı mış bir şek li ola rak, özel lik le söz lü dil 
kul la nım la rın da sık ça rast la nan bir olay dır. Bu tür kul la nım lar da, cüm le nin öge-
le rin den ba zı la rı ek sil til di ği hâl de an la mı ak sat ma yan ken di ne öz gü bir dil şe kil-
len me si var dır. 

Ko nuş ma ve ya an la tım es na sın da ge nel lik le yük le mi, ba zen de baş ka bir öge si 
kul la nıl ma yan cüm le ye “ek sil ti li cüm le” de nir. Yük lem kul la nıl ma sa da cüm le de 
bir yar gı an la mı var dır. Böy le cüm le ler de, yar gı ifa de si söz ve ya me tin bü tün lü-
ğü için de, din le ye nin ve ya oku ya nın al gı la ma sı na bı ra kı lır. Bu ya pı, da ha zi ya de 
ta mam lan mış bir cüm le den son ra bu cüm le de ki bir öge yi açık la mak üze re kul-
la nı lır. Ya ni yük le min ifa de et mek is te di ği an lam bir ön ce ki cüm le ile ta mam la-
nır. An cak bu cüm le ler, ek sik öge ye rağ men, tam bir an la tım de ğe ri ta şır. Ek sil ti li 
cüm le le rin so nun da nok ta la ma işa re ti ola rak üç nok ta (...), ün lem işa re ti (!) ve ya 
so ru işa re ti (?) kul la nı lır.

Ün lem ler, ret ve ka bul söz le ri de tek baş la rı na kul la nıl dık la rın da ek sil ti li cüm-
le gi bi de ğer len di ri lir: Mü kem mel! Afe rin! Bu yu run!.. Hay di!.., Hay hay! Evet... Ha-
yır... Çok gü zel!..

Ek sik öge yi oku yu cu ya ta mam lat tı ran bu cüm le le re; ata sö zü ve de yim le ri miz-
de, gün lük ko nuş ma lar da, so ru lu ce vap lı ifa de ler de ve duy gu sal an la tım lar da sık-
ça rast la nır.

Ar mu dun sa pı (var), üzü mün çö pü (var).
Har man yel ile, dü ğün el ile (ger çek le şir).
İn san lar ko nu şa ko nu şa (an la şır), hay van lar kok la şa kok la şa (an la şır).
Az ve ren can dan (ve rir), çok ve ren mal dan (ve rir).
        (Ata sö zü)
Anan ba ban var mı?
–Yal nız anam var. Ba bam siz le re ömür...
      (Ömer Sey fet tin)
– On dan en ehem mi yet siz bir za af gös te ri le mez de me di niz mi?
– Evet. ( Evet de dim.)
        (Re şat Nu ri Gün te kin)
 –Kaç yıl dır esir sin?
 –Kırk! (Kırk yıl dır esi rim.)
 –Kap tan mıy dın?
 –Evet... (Kap tan dım).
        (Ömer Sey fet tin)
 Bü tün şe hir ni hâ yet siz bir nûr için de... (için de dir.)
 Kış meh tâ bı da ha par lak, da ha le ke siz, (le ke siz dir.)
 Ne bu lut tan bir eser var, ne kü çük bir iz...(var)
 Gü lüm sü yor gi bi se mâ sü rûr için de.   
        (Or han Sey fi Or hon)
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Her ta ra�a yük sek lik, her ta ra�a ıs sız lık (var),
Yal nız ara ba cı nın du da ğın da bir ıs lık! (var),
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bu ço cu ğun öy le ümit edil me yen tu haf söz le ri var ki...
      (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Her is tas yon da inen, bi nen, gi dip ge len, ağ la yan sız la yan hal kın ara sın da in san 
es ki yol cu lu ğun ma na sı nı ya pan ha na, ker va na yak laş mış olu yor. Han lar, ker van-
sa ray lar... İş te es ki yol cu luk la rın sih ri ni ya pan şey ler... Bir ker va na ka tıl mak, bir 
han da ge ce le mek...” 

      (Ah met Ham di Tan pı nar, Beş Şe hir) 

Aşa ğı da ki cüm le le rin ya pı la rı na gö re tür le ri ni bu lu nuz.

Fır tı na ya kar şı yap rak de ğil kö kü nü top ra ğın de rin li ği ne sal mış çı nar da ya nır. 

Tah tın önü ne gel di. An sı zın, göz le gö rül me ye cek bir ça buk luk la ha va ya kal dır dı ğı 
bu müt hiş to pu zu pren sin el mas lı ta cı na öy le bir in dir di ki...

De mek ki Türk çe nin, Al lah esir ge sin, bir gö nül ke li me si atı la cak ol sa, onun la bir lik-
te ne ma na lar, ne in ce lik ler, ne de yim ler gi der miş. 

Ha va dur gun du; ne dal ga fı sıl tı sı, ne yap rak hı şır tı sı...

Hiç bir şey bo şan mak ka dar ayıp gö rül me di. Hat ta bu yüz den ai le ye gi ren da mat-
la rın ço ğu bü tün ka ba hat le rin a�e di le ce ği ni ev vel den bil dik le ri için şı mar mış tı lar. 
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Özet
Sı ra lı cüm le le ri ve sı ra lı cüm le ler de cüm le le rin 
bir bi ri ne bağ lan ma bi çim le ri ni açık la mak
 Ya pı la rı ba kı mın dan ba sit ve bir le şik ola rak de-
ğer len di ri len cüm le ler, ta şı dık la rı an lam özel lik-
le ri ne gö re de bir bir le riy le iliş ki len di ri lir. An lam 
et ra fın da şe kil le nen bu ya pı sal olu şum, bağ laç-
la rın iş lev le riy le de il gi li ola rak, ba sit ve bir le şik 
cüm le le rin yan ya na sı ra lan ma sıy la sı ra lı ve bağ-
lı cüm le le ri mey da na ge ti rir.

 Sı ra lı cüm le, ar ka ar ka ya sı ra lan mış ba sit cüm-
le ler den olu şur. Bu yö nüy le bir söz bü tü nü, bir 
me tin için de ki bü tün cüm le ler, met nin uzun lu-
ğu ne olur sa ol sun, ara la rın da ko nu yu ta mam-
la yan bir bü tün oluş tur mak üze re sı ra lan mış 
cüm le ler hâ lin de sa yı la bi lir. Bir gra mer bi ri mi 
ola rak sı ra lı cüm le yi ayı ran ya pı özel li ği, cüm le-
le rin sı ra la ma / bağ la ma edat la rıy la ve ya bu edat 
de ğe rin de ki vir gül le bir bi ri ne bağ lan ma sı dır. 
Cüm le ler ara sın da ana cüm le-yan cüm le il gi si 
de ğil ar da ar da ol ma, eş za man da ol ma ve ya kar-
şı laş tır ma - denk leş tir me il gi si var dır. Sı ra la nan 
cüm le ler de ba ğım sız hü küm ler söz ko nu su dur. 

Ba ğım lı ve ba ğım sız sı ra lı cüm le le ri çö züm le mek
 Ba ğım sız sı ra lı cüm le ler de her cüm le nin öge le-
ri ay rı ay rı dır. Öge ler ara sın da şe kil ce or tak lık 
yok tur. Or tak lık, an lam ya kın lı ğın da dır. Ya ni 
bu cüm le le rin bir ara da bu lun ma la rı nın se be bi, 
ara la rın da ki an lam ya kın lı ğı dır; öz ne, tam la yı cı 
ve yük lem le ri or tak de ğil dir.

 Ba ğım lı sı ra lı cüm le ler, hem an lam yö nün den 
hem de öge le ri nin or tak ol ma la rı yö nün den bir-
bi ri ne bağ lı dır. Bu cüm le le rin yal nız ba şı na kul-
la nıl ma la rı du ru mun da da bir an lam la rı var dır; 
an cak öge ler den ba zı la rı nın or tak ol du ğu gö rü-
lür. Ya ni bu cüm le ler, yal nız baş la rı na kul la nıl-
dık la rın da an la mı bu lu nan ve bir ara ya ge lin ce 
de ara la rın da an lam iliş ki si nin ya nın da or tak 
cüm le öge le ri ne de sa hip olan cüm le ler dir. 

 

Bağ lı cüm le, ara söz lü cüm le ve ek sil ti li cüm le le ri 
açık la mak
 Bağ lı cüm le ler, cüm le ba şı bağ laç la rıy la bir bi ri ne 
bağ la nan ve ara la rın da bu cüm le ba şı bağ la cı nın 
iş le vi ne bağ lı bir an lam il gi si bu lu nan cüm le le-
rin kur du ğu cüm le ler dir. Cüm le ba şı bağ laç la rı, 
cüm le le ri an lam ba kı mın dan bir bi ri ne bağ lar. 

 Ya pı sın da ara söz ve ya ara cüm le bu lun du ran 
cüm le le re “ara söz lü (cüm le li) cüm le” adı ve ri lir. 
Cüm le de ki bu ara söz ler, açık la ma ve ek bil gi ifa-
de eder  ve cüm le nin öge le ri ara sı na gi rer; an cak 
ken di le ri bir öge ola rak de ğer len di ril mez. Ara 
söz ler ya zı da iki vir gül ve ya iki kı sa çiz gi çiz gi 
ara sın da ya zı lır.

 Yar gı ifa de si söz ve ya me tin bü tün lü ğü için de 
din le yen ve ya oku yan ta ra fın dan al gı la nan bit-
me miş cüm le le re “ek sil ti li cüm le” de nir. Da ha 
çok bit miş bir cüm le den son ra bu cüm le de ki bir 
öge yi açık la mak, ta mam la mak üze re kul la nı lır. 
Gün lük ko nuş ma lar da özel lik le ba zı uya rı söz le-
ri ve kı sa ce vap ifa de siy le yük lem ola rak kul la nı-
lan söz ler de ek sil ti li cüm le du ru mun da dır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si ya pı sı bakımından 
di ğer le rin den fark lı dır?

a.  Du va rı nem, in sa nı gam yı kar.
b.  Ağa cı kurt, in sa nı dert yer.
c.  El de li ye, biz akıl lı ya has ret kal dık.
d.  İt da laş tan, ba cı kar deş ten kor kar.
e.  Al lah bi lir ama kul da se zer.

2. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si, öz ne si or tak olan 
sı ra lı bir cüm le dir?

a.  Ko nuş ma cı an la tı yor, otu ran lar onu il giy le din-
li yor lar dı.

b.  Ev den ace ley le çık tık, du rak ta kim se cik ler yok tu.
c.  Ko şa ko şa gel di ler, bah çe ka pı sı nın önün de dur-

du lar.
d.  Şeh rin gü ne yi ne ba kı yo rum, bi na lar sis ten gö-

zük mü yor.
e.  Ka la ba lık ar tı yor, kim se kim sey le ko nuş mu yor du.

3. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi sin de iki cüm le yi bir-
bi ri ne bağ la yan bir bağ laç kul la nıl ma mış tır? 

a.  Bu hi kâ ye yi ki tap lar da oku du ğum za man bi raz 
şa şır mış ve hat ta gül müş tüm.

b.  Şo för le re kök sök tü ren bir yo kuş muş bu; ama 
gü zel li ği ne di ye cek yok.

c.  Bü tün ha tı ra la rın tam ko run ma sı im kân sız dır; 
fa kat biz en ya kın za man la rı da ça bu cak unut tuk.

d.  Na za ra gel di di yor, kim gör düy se bu hâ li.
e.  Bi zi bu ge ce uyut ma ya cak lar, ba ri bir yer le re 

git sek.

4. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si or tak öz ne li sı ra lı 
bir cüm le dir?

a.  Has ta ol be nim için, öle yim se nin için.
b.  Gü ven me var lı ğa, dü şer sin dar lı ğa.
c.  Baş ya rı lır börk için de, kol kı rı lır yen için de.
d.  İt da laş tan, ba cı kar deş ten kor kar.
e.  El ağ lar sa gö zün den, anam ağ lar sa özün den ağ lar.

5. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si ek sil ti li cüm le özel-
li ği ta şı mak ta dır?

a.  Bu ka pı hâ lâ ta mir edil me di mi?
b.  Bu ço cuk ni ye ağ lı yor?
c.  Ga ze te de ki re sim le ri gö rün ce o ka dar şa şır dım ki!
d.  Bü tün bu ha di se le re se bep olan ken di de ğil mi?
e.  Be nim mi Al la hım bu çiz gi li yüz!

6. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si ya pı sı bakımından 
di ğer le rin den fark lı dır?

a.  Atı lan ok ge ri dön mez.
b.  Aşu re ye me ğe gi den ka şı ğı nı ya nın da ta şır.
c.  Kol ke si lir ken par mak acı maz.
d.  Arı kah rın çek me yen, ba lın kah rın ne bil sin.
e.  Ak gün ağar tır, ka ra gün ka rar tır.

7. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si ba sit ya pı lı bir cüm-
le dir?

a. Me zar ta şı ile övü nül mez.
b.  Göz bir pen ce re dir, gö nü le ba kar.
c.  Aya ğı mı yer den kes sin de is ter se eşek ol sun.
d.  Dağ la rın du ma nı gi der am ma sev da lı ba şın du-

ma nı git mez.
e. Ada mak ko lay, öde mek güç tür.

8. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si öz ne si ve yer tam la-
yı cı sı or tak sı ra lı bir cüm le dir?

a.  Gel de me si ko lay, git de me si zor dur.
b.  Adam adam dan kork maz, uta nır.
c.  Dü ğün aşıy la mi sa fir ağır lan maz.
d.  Ak sak at la yük sek dağ la ra çı kıl maz.
e.  Hay va nın ala sı dı şın da, in sa nın ala sı için de 

olur.

9. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi sin de cüm le öge si ol-
ma yan açık la yı cı bir kı sım var dır?

a. Ha va dur gun du; ne dal ga fı sıl tı sı, ne yap rak hı-
şır tı sı... 

b.  Ge ce ça lı şır, gün düz oku la gi der di.
c.  Eri şil mez yol la ra da ğıl dı nız, git ti niz.
d.  Bu ge len köy lü, se sin den ta nı dım, bir kız dı. 
e.  Ge ce meh ta ba dal mak, sen de dal mış sın di ye.

10. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si ara söz lü cüm le 
özel li ği ta şı maz?

a. En âdi eş ya yı, öy le bi çi me ge ti ri yor lar ki, mü-
cev her gi bi gö rü nü yor. 

b.  Şim di efen di ler, mü saa de bu yu rur sa nız, si ze bir 
su al so ra yım.

c.  Ci han yı kıl sa, emin ol, bu cep he sar sıl maz.
d.  Ses, iyi ve et ki li kul la nı lır sa, oyun cu yu ba şa rı ya 

ulaş tı ran bir araç tır.
e.  Ten kit le ri ni ze, bu na ikaz de mek da ha doğ ru 

olur, te şek kür ede rim.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar
1. e  Ya nı tı nız fark lıy sa “Bağ lı Cüm le” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin.
2. c  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ba ğım lı Sı ra lı Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
3. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Bağ lı Cüm le” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin. 
4. b Ya nı tı nız fark lıy sa “Ba ğım lı Sı ra lı Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
5. c Ya nı tı nız fark lıy sa “Ek sil ti li Cüm le” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin.
6. e Ya nı tı nız fark lıy sa “Sı ra lı Cüm le” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin.
7. a Ya nı tı nız fark lıy sa “Sı ra lı Cüm le” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin. 
8. b Ya nı tı nız fark lıy sa “Ba ğım lı Sı ra lı Cüm le” bö lü-

mü nü tek rar in ce le yin.
9. d  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ara Söz lü (Cüm le li) Cüm-

le” bö lü mü nü tek rar in ce le yin.
10. a  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ara Söz lü (Cüm le li) Cüm-

le” bö lü mü nü tek rar in ce le yin.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Top rak ko ku su ci ğer le ri me, top rak ko ku su ru hu ma 
do lu yor.
Yük lem
Türk su ba yı biz le ri dik kat le süz dü, ba şıy la se lam la dı.
 Öz ne        Nes ne

Mü te ad dit de fa ye rin den kalk tı ve oda da do laş tı.
Zarf Tüm le ci

Sıra Sizde 2
•	 Fırtınaya	karşı	yaprak	değil	kökünü	toprağın	derin-

liğine salmış çınar dayanır. (Bağlı Cümle)
•	 Tah	tın	 önü	ne	 gel	di.	 An	sı	zın,	 göz	le	 gö	rül	me	ye	cek	

bir ça buk luk la ha va ya kal dır dı ğı bu müt hiş to pu zu 
pren sin el mas lı ta cı na öy le bir in dir di ki... (Ek sil ti li 
Cüm le)

•	 De	mek	ki	Türk	çe	nin,	Al	lah	esir	ge	sin,	bir	gö	nül	ke	li
me si atı la cak ol sa, onun la bir lik te ne ma na lar, ne in-
ce lik ler, ne de yim ler gi der miş. [Ara Söz lü (Cüm le li) 
Cüm le]

•	 Ha	va	dur	gun	du;	ne	dal	ga	fı	sıl	tı	sı,	ne	yap	rak	hı	şır	tı
sı... (Ek sil ti li Cüm le)

•	 Hiç	bir	şey	bo	şan	mak	ka	dar	ayıp	gö	rül	me	di.	Hat	ta	
bu yüz den ai le ye gi ren da mat la rın ço ğu bü tün ka-
ba hat le rin a�e di le ce ği ni ev vel den bil dik le ri için şı-
mar mış tı lar. (Bağ lı Cüm le)
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5
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Fi il cüm le le ri ni açık la ya bi le cek,
İsim cüm le le ri ni açık la ya bi le cek,
Ku ral lı cüm le le ri çö züm le ye bi le cek,
Dev rik ya pı lı cüm le le ri çö züm le ye bi le cek si niz.
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Fi	il	cüm	le	si
•	 İsim	cüm	le	si

•	 Ku	ral	lı	cüm	le
•	 Dev	rik	cüm	le

İçerik Haritası
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•	 FİİL	CÜMLESİ
•	 İSİM	CÜMLESİ

TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II



Türk çe söz di zi min de yar gı ifa de si ni ta şı yan dil bi ri mi, çe kim li bir fi il dir. Bu ba-
kım dan bir cüm le nin var lı ğı için ge rek li ve ye ter li şart, çe kim li bir fi il dir. Çe kim li 
fi il yar gı yı şek le, za ma na ve ki şi ye bağ lı ola rak kar şı la yan fi il dir. Çe kim li fi il tek 
ba şı na cüm le de ğe ri ta şır ve çe kim li fii lin so nun da ki şa hıs eki “ki şi”yi de be lirt ti-
ğin den çe kim li fi il ay nı za man da öz ne yi de be lirt miş olur.

Yük lem, cüm le nin te mel öge si dir. Öte ki öge ler, yük le min an la mı nı çe şit li yön-
ler den ta mam la mak ve onu da ha be lir gin du ru ma ge tir mek üze re cüm le de yer 
alır; ya ni di ğer öge ler yük lem sa ye sin de de ğer ka za nır. Bu ba kım dan yük lem, 
cüm le nin dü ğüm len di ği ke li me ya da ke li me gru bu dur.

Yük lem, bil dir me ve ya ta sar la ma ki pin de çe kim li bir fi il ola bi le ce ği gi bi ek fi il-
le çe ki me gir miş bir isim ve ya isim gi bi kul la nı lan bir ke li me gru bu da ola bi lir. Ya-
ni Türk çe de yük le min tü rü ne gö re cüm le, ya fi il cüm le si dir ya da isim cüm le si dir.

Fİ İL CÜM LE Sİ

Fi il cüm le le ri ni açık la mak

Yük le mi çe kim li bir fi il ve ya bir le şik fi il olan cüm le ye fi il cüm le si de nir. Fi il cüm-
le le ri öz ne nin yap tı ğı işi bil di rir. Fi il cüm le le ri, ya bil dir me ya da ta sar la ma kip-
le riy le ku ru lur. Bil dir me kip le riy le ku ru lan cüm le ler; bir olu şu, bir du ru mu yar gı 
yo luy la bil di rir. Ta sar la ma kip le riy le ku ru lan fi il cüm le le ri ise bir duy gu yu, bir 
is te ği be lirt me ifa de si ta şır. Bil dir me kip le rin den şart ki pi ise cüm le ye sa de ce şart 
an la mı ka tar, yar gı bir şar ta bağ la nır.

Bil dir me kip le ri, fii lin olum lu ve ya olum suz ni te lik te ki ya pı lı şı nı; ya ni olu şu ve 
kı lı şı be lir li bir za man kav ra mı için de ve rir. Bu za man lar da ge niş za man, şim di-
ki za man, gö rü len geç miş za man, öğ re ni len geç miş za man ve ge le cek za man dır. 

Ta sar la ma kip le rin de ise ke sin bir za man an la mı yok tur. Bu kip ler; fii lin olum-
lu ve ya olum suz ni te lik te ki ger çek leş me si ni di lek, is tek, ge rek li lik ve emir kav-
ram la rı için de ve ren kip ler dir.

Fi il cüm le le rin de yük lem ba sit, tü re miş ve ya bir le şik ya pı lı bir fi il ola bi lir. Yük-
lem olan bu fi il ler, bil dir me ve ta sar la ma kip le rin den bi riy le ba sit ya da bir le şik 
çe ki me gi rer. 

Yüklemin Türüne ve Yerine 
Göre Cümleler

1

Fi il cüm le si: Yük le mi çe kim li 
bir fi il ve ya bir le şik fi il olan 
cüm le dir.
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Ge çiş li fi il ler le ku ru lan cüm le ler de cüm le nin bü tün öge le ri (öz ne, nes ne, zarf 
tüm le ci, yer tam la yı cı sı) bu lu na bi lir. 

Ge çiş siz fi il ler le ku ru lan cüm le ler de ise nes ne bu lun maz.
Meç hul fi il ler le (ge çiş siz-edil gen fi il ler le) ku ru lan cüm le ler de ise öz ne bu lun maz.

Basit Çekimli Fiillerle Kurulan Cümleler 
Ba sit çe kim li fi il ler; bir dü şün ce yi, bir yar gı yı bir tek çe kim li fi il le an la tan cüm le ler-
dir. Bil dir me ve ya ta sar la ma ki pin de ki çe kim li fi il le rin hep si cüm le de yük lem olur.

Bil dir me Kip le riy le Ku ru lan Cüm le ler
Bil dir me kip le ri, ger çek ha re ket le ri bil di ren ka lıp lar dır. Bil dir me kip le ri ile oluş-
tu ru lan cüm le ler de oluş ve kı lış lar, bel li bir za man için de an la tı lır. Bu kip le ri ifa de 
et mek üze re fii le ge ti ri len ek ler, hem ki pin şek li ni hem de za ma nı içi ne alır. Ya ni 
bu ek ler; şe kil ola rak bil dir me, za man ola rak da “ge niş za man, şim di ki za man, gö-
rü len geç miş za man, öğ re ni len geç miş za man ve ge le cek za man” ol mak üze re beş 
za man ifa de eder:

a) Ge niş Za man Ki piy le Ku ru lan Cüm le ler

Tat lı dil, yı la nı de li ğin den çı ka rır.
İt da laş tan, ba cı kar daş tan kor kar.
El ağ lar sa gö zün den, anam ağ lar sa özün den ağ lar.
Al lah bi lir ama kul da se zer.
Dağ la rın du ma nı gi der am ma sev da lı ba şın du ma nı git mez.
Al lah ki mi ne bal ve rir, par mak ver mez; ki mi ne par mak ve rir, bal ver mez. 
Ya vuz it ne ken di yer, ne baş ka sı na ye di rir.
Ba ba sı ölen ağa ol dum sa nır; ana sı ölen ha nım ol dum sa nır.
Kurt ağ zın dan ku zu alı nır mı?

(Ata sö zü)

Gül sen kah ka ha lar la in ce hüz nün bi li rim
Dün ya mız ay na lar la kap lı bir oda bi zim
Uzak lar ya kın lar la, kah ka ha lar hü zün le
İç içe an la şıl maz... Ben se ni bil mez mi yim?

(Ah met Tev fik Ozan)

b) Şim di ki Za man Ki piy le Ku ru lan Cüm le ler

Bom ba şim şek le ri bey nin den inip her si pe rin
Sö nü yor göğ sü nün üs tün de o ars lan ne fe rin

(Meh met Akif Ersoy)

Ne bü yük sün ki ka nın kur ta rı yor tev hî di...
Bedr’in ars lan la rı an cak bu ka dar şan lı idi.

(Meh met Akif Ersoy)

Se ni dü şün dük çe 
Gül di ki yo rum eli min değ di ği ye re
At la ra su ve ri yo rum
Da ha bir se vi yo rum dağ la rı.

(İl han Berk)
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Te kir ke di, min de rin üs tü ne uzan mış, dört aya ğı nı ger miş uyu yor. 
(Mem duh Şev ket Esen dal)

ÇA RE
Ben can sı kın tı sı na ça re bul dum
İşim var mış gi bi dav ra nı yo rum
Âşık mı şım gi bi ya pı yo rum
Bek li yo rum or da bu ra da
Ne bu te laş di yor bi ri
Tre ni ka çı ra ca ğım di yo rum
Ne bu dal gın lık di yor ya nım dan ge çen
İş te ba kın an la mı yor mu su nuz
Ya siz
Ne ya pı yor su nuz?

(Na hit Ul vi Ak gün)

c) Gö rü len Geç miş Za man Ki piy le Ku ru lan Cüm le ler

Ben se ni en me hîb dağ la ra sor dum;
Adı nı du yun ca hep tit re di ler;
Yüz ler ce gün gör müş di ya ra sor dum:
“O bur dan za fer le geç ti!” de di ler.

(Meh met Emin Yur da kul)

GİZ Lİ SEV DA
Ha ni bir sev gi lin var dı
Ye di se kiz se ne ön ce.
Dün yol da rast la dım,
Se vin di be ni gö rün ce.

So kak ta aya küs tü
Ko nuş tuk or dan bur dan.
Ev len miş, ço cuk la rı ol muş
Bir kız, bir oğ lan.

Se ni sor du.
Hiç de ğiş me di de dim.
Bil di ğin gi bi...
An lı yor du.

Me sut muş, ko ca sı nı se vi yor muş,
Ken di le ri nin miş ev le ri.
Bir suç lu gi bi ezik,
Sa na se lam söy le di.

(Beh çet Ne ca ti gil)

Mü dür gül me ğe baş la dı ve onu inan dı rın ca ya ka dar hay li uğ raş tı.
(Re şat Nu ri Gün te kin)

Ya ğız at lar kiş ne di, me şin kır baç şak la dı,
Bir da ki ka ara ba ye rin de du rak la dı
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Ne den son ra sar sıl dı al tım da de mir yay lar,
Göz le ri min önün den geç ti ker van sa ray lar. 

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

d) Öğ re ni len Geç miş Za man Ki piy le Ku ru lan Cüm le ler

AL TRO
Şar kı lar söy lü yor mu şum 
So kak lar da,
Gör müş ler.
Ye re ye re ba kı yor mu şum
Yü rür ken,
Duy muş lar.
Son ra sı nı ken di le ri uy dur muş lar.

(Öz de mir Asaf)

Es ki bir sev da dan kur tul mu şum
Ar tık bü tün ka dın lar gü zel;
Göm le ğim ye ni, 
Yı kan mı şım,
Tı raş ol mu şum;
Sulh ol muş,
Ba har gel miş, 
Gün aç mış;
So ka ğa çık mı şım, in san lar ra hat,
Ben de ra ha tım.

(Or han Ve li Ka nık)

e) Ge le cek Za man Ki piy le Ku ru lan Cüm le ler

sis ler bul va rı’nda öle ce ğim
sol ka sı ğım dan vu ra cak lar
bul var du ra ğın da dü şe ce ğim
göz lük le rim kı rı la cak lar
sen rü ya sı nı gö re cek sin

çığ lık çığ lı ğa uya na cak sın
sa bah ka pı nı ça la cak lar
elin den tu tup ge ti re cek ler
be ni gö rün ce taş ke si le cek sin
ağ la ma ya cak sın! ağ la ma ya cak sın!

(At ti lâ İl han)

Ya şa san da iki üç yüz se ne hat ta bin yıl
Bil ki vi ra ne sa ray bir gün elin den gi de cek
Bir so kak sai li ya pa di şah ol san ger dun
Ay nı nar hı her iki su re te tak dir ede cek

 (Hü se yin Ri fat)
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ZİL LER ÇA LA CAK
Zil ça la cak... Siz ler ders le re gi re cek si niz bir bir.
Zil ça la cak, zil ler ça la cak be nim çin, 
Du ya ca ğım ev ler den, kır lar dan, de niz ler den;
Tâ içim den bi ri si gi de cek uça ese...
Ama ben, ben ar tık gi de me ye ce ğim

Zil ça la cak... Siz ge mi ni ze, tre ni ni ze gi re cek si niz bir bir.
Zil ça la cak, zil ler ça la cak be nim çin,
Du ya ca ğım is ke le ler den, is tas yon lar dan bü tün;
Tâ içim den bi ri si ko şa cak ar dı nız dan...
Ama ben, ben ar tık ge le me ye ce ğim.

Son ra bir gün bir zil ça la cak yi ne
Hiç kim se ler, kim se ler duy ma ya cak...
Ne sı nı�ar, ne is ke le ler, ne is tas yon lar, ne siz...
Tâ içim den bi ri si ka la cak ora lar da...
Ben gi de ce ğim. 

(Ze ki Ömer Def ne)

Ta sar la ma Kip le riy le Ku ru lan Cüm le ler
Ta sar la ma kip le ri, ger çek ol ma yan ha re ket le ri an lat mak için kul la nı lan fi il ka lıp la-
rı dır. Ta sar la ma kip le ri, şe kil gös te ren be lir li ek ler ile ku ru lur. Bu ek le rin, bil dir me 
kip le rin de ol du ğu gi bi, za man ifa de si yok tur, yal nız şe kil ifa de si var dır. 

Ta sar la ma kip le ri nin “di lek-şart, emir, is tek ve ge rek li lik” ol mak üze re dört şek li var dır:

a) Şart Ki piy le Ku ru lan Cüm le ler
Şart ki pi, is tek ve te men ni ifa de le ri nin dı şın da tam bir yar gı bil dir mez. Bu ba-
kım dan te mel cüm le ye yan cüm le ha zır lar. Bu yan cüm le ler te mel cüm le yi şart, 
za man, se bep, tah min, ben zet me vb. an lam la rıy la ta mam lar. Şart cüm le si te mel 
cüm le den ön ce ge lir ve çok de fa da zarf iş le viy le te mel cüm le ye bağ la nır:

Ağıl da oğ lak doğ sa, ya zı da otu bi ter.
(Ata sö zü)

Al tın dan ça rık giy sen ge ne de adı ça rık tır.
(Ata sö zü)

Eşe ğin boy nu zu ol sa, dün ya da mah luk bı rak maz.
(Ata sö zü)

Bir ke re gör se gö züm kö yün ay dın lı ğı nı
Kül bağ lar içe rim de bu kı zıl kor yı ğı nı.

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Şart ki pi ba zen is tek iş le viy le de kul la nı lır. Bu kul la nı lı şın da bir is tek ve te-
men ni ifa de si var dır. Şart ki pi, is tek ve te men ni ifa de et ti ği za man tam bir yar gı 
bil di rir; an cak bu yar gı da tam an la mıy la ken di ni his set tir mez, da ha çok bir ka-
lıp laş ma ifa de si ta şır.

Bir ga rip in san ol sam, ben ze mez hiç kim se ye,
Tek he ce bil mez, tek renk gör mez, tek ses işit mez



Türkçe Cümle Bilgisi II116

Ka ran lı ğı yo ğur sam nu ra dön dü re si ye
Tır man sam o âna ki, yek pa re dir ve bit mez. 

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

DÜN YA YI DO LAŞ SAM
Bir gün kü çük bir ge mi ye bi nip
Dün ya yı do laş ma ya çık sam,
Ön ce ku zey de niz le ri ne açıl sam,
Ya nın dan geç sem buz dağ la rı nın,
Gör sem na sıl ya şa dı ğı nı Es ki mo la rın.

Buz dan ya pıl mış ku lü be ler de...
Son ra gü ne ye kı ra rak dü me ni
Ok ya nu su ge çip git sem Çin’e, Hind’e.

Gün ler den son ra bir ak şam
Kü çük bir li man da de mir at sam
Sey ret sem kıp kı zıl ufuk la rı.
Be ni he men ara la rı na al sa lar
Çıp lak zen ci ço cuk la rı.

Bi ri may mu nu nu ver se ba na
Öte ki bam bu oyun ca ğı nı.
At la yıp bir fil yav ru su nun sır tı na,
Fet het sem bal ta gir me miş or ma nı!

(Şük rü Enis Re gü)

b) İs tek Ki piy le Ku ru lan Cüm le ler

Şim di çı ka yım, iki se ne dir yü zü nü gör me di ğim ay dın lık so kak la rı, rüz gâr lı sa hil-
le ri gö re yim.

(Ömer Sey fet tin) 

Bı rak be ni hay kı ra yım su sar sam sen ma tem et;
Unut ma ki şâ ir le ri hay kır ma yan bir mil let,
Se ven le ri top rak ol muş ök süz ço cuk gi bi dir.

(Meh met Emin Yur da kul)

Sa na dar gel me ye cek mak be ri kim ler kaz sın 
Gö me lim gel se ni ta ri he de sem sığ maz sın 

(Meh met Akif Ersoy)

c) Emir Ki piy le Ku ru lan Cüm le ler

Gur bet ten gel mi şim yor gu num han cı
Şu ra ya bir ya tak ser ya vaş ya vaş
Aman ka ran lı ğı gör me sin gö züm
Be yaz per de le ri ger ya vaş ya vaş 

(Be kir Sıt kı Er do ğan)

Ken di ne iyi bak, za rar lı eğ len ce le re git me, yü zün gül sün.
(Arif Ni hat As ya, Sev gi Mek tup la rı)
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DU A
Bı çak sok san göl ge me
Sı ca cık ka nım dam lar
Gir de bir bak ül ke me
Baş sız baş sız adam lar 

Ağ la yın su yük sel sin!
Bel ki kur tu lur ge mi.
An ne, sec ca den gel sin;
Bi ze du a et, e mi! 

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

TE RE KE
Da ha ben öl me den pay la şın,
Sab rım za ma nım ka rı mın ol sun.
İş te boş cüz da nım ce bim de,
Oğul la rı ma kal sın.

Dost la rı ma bı rak tım tür kü le ri,
Göz le ri mi de li kan lı la ra.
Ha yal le rim hep si ne ye ter,
Bol ca da ğı tıl sın kız la ra.

Göv de mi şö len et tim bö cek le re,
Me za rı ma mil yon lar ca dol sun.
Öz gür lü ğü du yar dı saç la rım
Bü tün şa ir le re se lam ol sun.

(Ca hit Kü le bi)

d) Ge rek li lik Ki piy le Ku ru lan Cüm le ler

YA ŞA DIK LA RIM DAN ÖĞ REN Dİ ĞİM BİR ŞEY VAR 
Ya şa dık la rım dan öğ ren di ğim bir şey var: 
Ya şa dın mı, yo ğun lu ğu na ya şa ya cak sın bir şe yi 
Sev gi lin bit kin kal ma lı öpül mek ten 
Sen bit kin düş me li sin kok la mak tan bir çi çe ği 
...
İn san bü tün gü zel mü zik le ri din le me li ala bil di ği ne 
Hem de tüm ben li ği ses ler le, ez gi ler le do lar ca sı na 

İn san ba lık la ma dal ma lı içi ne ha ya tın 
Bir ka ya dan züm rüt bir de ni ze da lar ca sı na 

Uzak ül ke ler çek me li se ni, ta nı ma dı ğın in san lar 
Bü tün ki tap la rı oku mak, bü tün ha yat la rı ta nı mak ar zu suy la yan ma lı sın 
De ğiş me me li sin hiç bir şey le bir bar dak su iç me nin mut lu lu ğu nu 
Fa kat ne ka dar se vinç var sa ya şa mak öz le miy le dol ma lı sın 

Ve ke de ri de ya şa ma lı sın, na mus lu ca, bü tün ben li ğin le 
Çün kü acı lar da, se vinç ler gi bi ol gun laş tı rır in sa nı 
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Ka nın ka rış ma lı ha ya tın bü yük do la şı mı na 
Do laş ma lı da mar la rın da ha ya tın son suz ta ze ka nı 

(Ata ol Beh ra moğ lu) 

Birleşik Çekimli Fiillerle Kurulan Cümleler
Ek fii lin gö rü len geç miş za man (-DI), öğ re ni len geç miş za man (-mIş) ve şart 
(-sA) ek le ri nin fi il le rin ba sit çe kim le ri ne ge ti ril me siy le fi il le rin bir le şik çe kim le ri 
mey da na ge lir.

Fi il le rin bir le şik çe kim le rin de iki kip eki üst üs te ge lir. İlk ek ba sit çe kim, ikin ci 
ek de bir le şik çe kim eki dir. Ya ni asıl fi il ön ce, yar dım cı fi il ise son ra ge lir. Bir le şik 
çe ki min üç ki pi var dır: Hi kâ ye, ri va yet ve şart.

Hi kâ ye Bir le şik Çe ki miy le Ku ru lan Cüm le ler
Ba sit çe kim li fii lin üs tü ne ek fii lin gö rü len geç miş za ma nı nın ek leş miş bi çi mi -DI 
ge lir se hi kâ ye bir le şik çe ki mi or ta ya çı kar. Emir ki pi dı şın da ki bü tün kip le rin hi-
kâ ye bir le şik çe ki mi var dır:

Bu ac zin den tik si ni yor, ken di ni tır ma la mak, yum ruk la mak, ken di bo ğa zı nı sık-
mak is ti yor du. 

(Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu)

Bel ki de ar tık bir bi ri ni gö re me ye cek olan bu iki in sa nın bu ay rı lık da ki ka sın da 
bir bir le ri ne söy le ye cek bir şey le ri olur du.

(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Da ha dün sey re der di es ki rü’yâ la rı nı, 
Kal bi min dört du va rı böy le de ğil di, ka dın! 

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

At las tan ba kar dım ne re ye git ti,
Öy le öy le ez ber et tim gur be ti.

Se vinç ten uçar dım has ta ol dum mu,
Kır kı ge çer se ateş, ça ğı rır lar İs tan bul’a
Bi he lal laş mak is ter el bet, diğ’mi oğ luy la!

Ti foy ken ba şar dım bu aşk oy’nu nu,
Ohh de dim, göğ sü ne göm düm bur nu mu 

(Can Yü cel) 

O gün ler de Gi rit’ten bir mek tup al mış tı.
(Se vinç Ço kum, Bi zim Di yar)

Ka rı sı, ab la sı na git tik ten son ra, oğ lu nun evin de, Re şit Efen di’nin du ru mu da 
büs bü tün si lik leş ti. Hiz met çi ler ça ma şı rı nı al ma yı unu tu yor lar dı. Ken di yı ka dı. Bir 
gün ye me ğe otu ra cak lar, ih ti yar ba ba yı unu tup ça ğır ma ya cak lar di ye kor ku yor du.

(Mem duh Şev ket Esen dal, Ka rı sı nın Ko ca sı)

Türk le rin bir ufuk tan öbür u�a ka dar ken di le ri için nur lar la çiz di ği lâ-ye mût 
İs tan bul!... Ah, o İs tan bul’u ku cak la ya bil sey dim, öp sey dim; öp sey dim.

(Ru şen Eş ref Ünay dın, Ay rı lık lar)
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Ri va yet Bir le şik Çe ki miy le Ku ru lan Cüm le ler
Asıl fi il kip le ri ne ek fii lin öğ re ni len geç miş za ma nı nın ek leş miş bi çi mi -mIş ge lir-
se ri va yet bir le şik çe ki mi or ta ya çı kar. Gö rü len geç miş za man ve emir kip le ri nin 
dı şın da ki kip le rin ri va yet bir le şik çe kim le ri var dır:

AL TRO
Şar kı lar söy lü yor mu şum 
So kak lar da,
Gör müş ler.
Ye re ye re ba kı yor mu şum
Yü rür ken,
Duy muş lar.
Son ra sı nı ken di le ri uy dur muş lar.

(Öz de mir Asaf)

An lat tı eren ler: Bir ba har de ğil
Âşı kın öm rün de bin ba har var mış.
Hic ran la ağa ran bu saç lar de ğil,
Sev gi siz ka lan kalp ih ti yar lar mış.

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Şart Bir le şik Çe ki miy le Ku ru lan Cüm le ler
Asıl fi il kip le ri ne ek fii lin şart şek li -sA ge lir se şart bir le şik çe ki mi or ta ya çı kar. 
Şart, is tek ve emir kip le ri nin şart bir le şik çe kim le ri yok tur:

Kal dır ni ka bı nı gö rem yü zü nü
Aç ba şı nı Ya ra dan’ı se ver sen
Si yah zül fü mah ce ma lin üs tü ne
Tel tel ey le Ya ra dan’ı se ver sen

(Ka ra ca oğ lan)

Rab bim is ter se, su lar bük lüm bük lüm bu ru lur,
Sır tı na Sa kar ya’nın, Türk ta ri hi vu ru lur.

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Aşa ğı da ki cüm le ler de ge çen bir le şik çe kim le ri in ce le yi niz.

Ey Ma raş lı Şey hoğ lu, ev li ya lar ada ğı!
Bah tı na la net ol sun aş ma dın sa bu da ğı.

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Ha san Us ta ta şı na cak mış, ya rın çı rak la rı nı zı yol la yın da yar dım et sin ler.
(Ah met Ra sim, Gü lüp Ağ la dık la rım)

Ça lı ku şu, ta ma mıy la es ki Ça lı ku şu ol muş tu.
(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Birleşik Fiillerle Kurulan Cümleler
Bir le şik fi il, isim ve ya fi il cin sin den bir ke li me nin bir yar dım cı fi il ile bir ara ya gel-
me siy le olu şan ke li me gru bu dur. Grup ta iki öge var dır: İsim ve ya fi il öge le ri ve yar-

İsim ve ya fi il tü rün den bir 
ke li me nin bir yar dım cı fi il ile 
bir ara ya gel me siy le olu şan 
ke li me gru bu na bir le şik fi il 
de nir.

1
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dım cı fi il. İsim öge si ile yar dım cı fi il ek siz bir ara ya ge lir ken fi il öge si ile yar dım-
cı fi il le rin bir leş me le rin de ara ya zarf-fi il ek le ri ge ti ri lir. Bir le şik fi il ler de gru bun 
an la mı, isim ve ya ana fii lin üze rin de dir. Yar dım cı fi il, ya ken di sin den ön ce ge len 
is me fi il iş le vi ni ka zan dı rır ya da yi ne ken di sin den ön ce ge len ana fii lin an la mı na 
ye terli lik, de vam lı lık, ça buk luk, ko lay lık, de ne me ve yak laş ma iş le vi yük ler.

Bir le şik fi il ler de gru bu oluş tu ran öge ler, asıl an lam la rın dan az ve ya çok fark lı 
ye ni bir an lam ifa de et mek üze re bir ara ya ge lir. İs ter bir isim ile fi il öge sin den 
is ter se bir fi il le baş ka bir fii lin bir leş me sin den mey da na gel miş ol sun bir le şik fi-
il ler de an lam ca bir kay naş ma söz ko nu su dur ve bun lar tek bir kav ra mı kar şı lar. 
Ha re ket ve oluş ifa de eden kav ram la rı kar şı la mak için ba sit ve tü re miş fi il ler den 
na sıl ya rar la nı yor sak bir le şik fi il ler den de ay nı şe kil de ya rar la nı rız. Ba sit ve tü re-
miş fi il ler le bir le şik fi il ler ara sın da ifa de ve an la tım ba kı mın dan fark yok tur. Fark, 
sa de ce ya pı lış la rı ba kı mın dan dır.

İsim + Yar dım cı Fi il Ka lı bın da ki Bir le şik Fi il ler le Ku ru lan Cüm le ler
Bu ka lıp ta ki bir le şik fi il ler de bir isim öge si ile “et-, ey le-, yap-, kıl-, ol-, bu lun-” 
yar dım cı fi il le ri bir ara ya ge lir. Bu yar dım cı fi il ler den “et-, ey le-, yap-, kıl-” ge çiş li 
fi il ler ya par ken “ol-” ve “bu lun-” ge çiş siz fi il ler mey da na ge ti rir. 

“İsim + yar dım cı fi il” ka lı bın da ku ru lan bir le şik fi il ler den ba zı la rı “et-, ey le-, yap-, 
kıl-, ol-, bu lun-” yar dım cı fi il le ri nin dı şın da ki ba zı fi il ler le ku ru lur. “İsim + yar dım cı 
fi il” ku ru lu şun da ki bu bir le şik fi il le ri oluş tu ran fi il öge si ise as len ana fi il ol du ğu hâl de 
ba zen yar dım cı fi il iş le vin de kul la nı lan bir fi il ol mak ta dır (bul-, ver-, kal-, düş-, koş-, 
çık-, at-, baş la-, sür-, gel-, bak- vb.). Bun la ra “ge çi ci yar dım cı fi il ler” adı ve ri lir:

Şi ir yaz ma has ta lı ğım
Hep böy le ha va lar da nük set ti;
Be ni bu gü zel ha va lar mah vet ti.

(Or han Ve li Ka nık)

Da ha dün sey re der di es ki rü’yâ la rı nı, 
Kal bi min dört du va rı böy le de ğil di, ka dın! 

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Kan tü kür sün adı nı can dan anan du dak lar, 
Sa na be nim gö züm le ba kan göz ler kör ol sun!
...
Düş man lar elin den, ne çı kar, dön se de mec rûh 
Ma dem ki ni hâ yet sa na tes lîm ola cak rûh! 

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

O za ma na ka dar ara mız da ki me sa fe yi hal let me li yiz. 
(Ha li de Edip Adı var)

Ma hal le li gi re mi yor du; ce na ze yi uzak tan gör me ye ra zı olu yor lar, du var lar da bi-
ri ki yor lar dı.

(Mit hat Ce mal Kun tay)

Bo yun eğ miş tir, ümit et miş tir... di ye
Bu ga fil ba şı teş hir ede ce ğim!

(Ce lâl Sı lay)
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Emin ol, bat ma ya ca ğı na, se la me te çı ka ca ğı na emin ol. 
(Pe ya mi Sa fa, Yal nı zız)

Fa kat kor ku la rı na hak ve ri yo rum.
(Arif Ni hat As ya, Sev gi Mek tup la rı)

Bu na mu ka bil Bi zans hem ken di po li ti ka sı hem de as rın ör fü ica bı ken di ne baş-
vu ran la rın hiç bi ri ni ge ri çe vir mi yor du.

(Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

Âşık olan mis kin olur Hak yo lu na tes lim olur
Her ne der sen bo yun tu tar çâ re yok gö nül yık ma ğa 

 (Yu nus Em re Di va nı)

Tas vir Fi ile ri Ka lı bın da ki Bir le şik Fi il ler le Ku ru lan Cüm le ler
Zarf-fi il bi çi min de ki bir esas fi il le “bil-, ver-, yaz-, dur-, gel-, git-, kal-, koy-, gör-” 
yar dım cı/tas vir fi il le rin den bi ri nin bir leş me si so nu cu or ta ya çı kan ya pı lar da bir-
le şik fi il gru bu nu oluş tu rur. 

Bu bir leş me de yar dım cı fi il ler ana fii lin an lat tı ğı kı lış ve olu şu tas vir eder ve onun 
na sıl, ne şe kil de ol du ğu nu ve ya ya pıl dı ğı nı be lir tir. Bu fi il ler as lın da esas fi il ol duk la rı 
hâl de an lam kay ma sı na uğ ra ya rak hem söz lük an la mın dan ay rı bir an lam ka zan mış 
hem de esas fii le ay rı bir an lam in ce li ği ka tan yar dım cı fi il du ru mu na geç miştir.

Bu tas vir fi il le rin den “bil-” ye ter li lik, “ver-” tez lik, “yaz-” yak laş ma, “dur-, koy-
, git-, kal-, gör-” ve “gel-” fil le ri ise sü rek li lik bil di rir. -Ip zarf-fi il ekiy le bir le şik fi il 
oluş tu ran fi il le re ise “ya rı tas vir fi il le ri” de nir:

Ben bir ha ta et miş ola bi li rim, fa kat se nin bu na kar şı yap tı ğın çok ağır dır.
(Pe ya mi Sa fa, Fa tih-Har bi ye)

Elim de kâ ğıt ve zarf ne ka dar otu ra kal dım, bil mi yo rum. Bo ğa zım ku rur muş, göz 
pı nar la rım fe na hâl de ya nı yor du.

(Emi ne Işın su, Çi çek ler Bü yür)

Bir öğ re ne gör sün aş kı
Ağa cı o va kit sey re din.

(Me lih Cev det An day)

Umu mun hay re ti be ni utan cım dan öl dü re bi lir.
(Pe ya mi Sa fa, Fa tih-Har bi ye)

“Ben bir hi çim” di ye za afı nı iti raf edi ve ri yor.
(Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

Zih ni me bir dur gun luk çök müş tü. “Akı bet” di yo rum ne aca yip bir se vinç le de rin 
bir ke der or ta sın da do nup ka lı yo rum. 

(Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Ya ban)

Aç lık, uy ku suz luk, kız gın gü neş, kum fır tı na la rı ve ölüm le bir da ha, bir da ha, 
bel ki bin de fa pen çe leş me ler ka vu rup git miş ti de, iyi yim di yor du.

Her şe yi kay bet tik ten son ra ümi di de kay be de nin kar şı sı na ney le çı kı la bi lir, za fer 
için ne ye gü ve ni lir di?

(Ta rık Buğ ra, Kü çük Ağa)
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Çatılarına Göre Fiil Cümleleri
Fi il ler, öz ne le ri ne ve nes ne le ri ne gö re de ği şik lik ler gös te rip fi il ta ba nı na ge ti ri len 
ba zı ek ler le fark lı du rum la rı be lir tir. Fi il ta ba nı na çe kim den ön ce fi il den fi il tü-
re ten ba zı ek le rin ge ti ril me siy le de ği şik gö rü nüş te ye ni fi il göv de le ri ya pı lır. İş te 
fii lin bün ye sin de an lam de ği şik li ği yap ma yan, öz ne ve nes ne il gi si ne bağ lı ola rak 
or ta ya çı kan bu şe kil de ği şik li ği ne ça tı de nir.

Et ken Ça tı lı Fi il ler le Ku ru lan Cüm le ler
Et ken ça tı, yük lem ta ra fın dan be lir ti len işin öz ne ta ra fın dan doğ ru dan doğ ru ya 
ya pıl dı ğı nı gös te ren ça tı dır. Ya ni böy le fi il le rin ya pı cı özne le ri var dır. Et ken ça tı lı 
bir fi il le ku rul muş cüm le ler de yük le min be lirt ti ği işin öz ne ta ra fın dan ya pıl dı ğı 
açık ça gö rü lür. Edil gen fi il le rin dı şın da ki (dö nüş lü, iş teş, ge çiş li, ge çiş siz, et tir gen, 
ol dur gan) fi il ler et ken fi il ler dir. Ger çek öz ne si bel li olan ve işi öz ne nin yap tı ğı 
fi il le rin hep si et ken ça tı lı fi il ler dir. Et ken fi il ler de nes ne alıp al ma ma la rı na gö re 
iki ye ay rı lır:

a) Ge çiş li Fi il ler le Ku ru lan Cüm le ler
Bu cüm le ler, yük le mi ge çiş li bir fi il olan cüm le ler dir. Fii lin gös ter di ği ha re ket hem 
şah sı hem nes ne yi et ki li yor sa bu fi il ler ge çiş li dir. Ge çiş li fi il ler le ku ru lan cüm le-
ler nes ne is ter. Bu fi il le rin gös ter di ği ha re ket, nes ne ol ma dan ger çek leş mez. Nes-
ne, cüm le de öz ne nin yap tı ğı iş ten et ki le nen öge dir. O ba kım dan bu ya pı da ki bir 
cüm le de cüm le öge le rin den yük lem, öz ne ve nes ne mut la ka bu lu nur. Öte ki öge ler 
ba zen bu lun ma ya bi lir:

Fa ik Bey, o gün ler de çı kın tı la rın da kar bi ri ken pen ce re ler önün de borç la rı nı dü-
şü nü yor du. 

(Se vinç Ço kum, Bi zim Di yar)

Şi şe si is bağ la mış bir lâm ba nın ışı ğı,
Her yü ze çi zi yor du bir hü zün kı rı şı ğı. 
...
Fâ nî bir iz bı rak mış bur da yat mış sa kim ler,
Ay gın bay gın mâ nî ler, açık sa çık re sim ler...

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Sa na dar gel me ye cek mak be ri kim ler kaz sın
Gö me lim gel se ni ta ri he de sem sığ maz sın 

(Meh met Akif Ersoy)

Göğ sü me da ya dı gü zel ba şı nı 
San dım vü cu du ma dol du o meh tap  

(Ha lit Fah ri Ozan soy)

Fik ret’in ve fa tıy la biz bü yük bir şa ir, bü yük bir sa nat kâr, bâ hu sus pek bü yük bir 
Türk kay bet tik.

(Ce nap Şa ha bet tin, Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh)

Ya vaş ko nuş, adam ki tap oku yor. 
(Aziz Ne sin, Gül me ce Öy kü le ri)

Çatı: Fiilin yapısında anlam 
değişikliği yapmayan, özne 
ve nesne ilgisine bağlı olarak 
ortaya çıkan şekil değişikliğine 
denir.

Etken fiiller nesne alıp 
almamalarına göre ikiye 
ayrılır:
a) Geçişli fiillerle kurulan 
cümleler
b) Geçişsiz fiillerle kurulan 
cümleler
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Al dır ma. Biz bu ra da böy le yiz iş te. Kö tü gün ler de ge çir dik. 
(Ta rık Buğ ra, Kü çük Ağa)

Bu ge çit san ki yaz dan kı şı ayı rı yor du,
Bu ra da son fır tı na son da lı kı rı yor du. 
...
Çı tır da yan ça lı lar dört ca na can ka tı yor
Ki mi hay dut, ki mi kurt ma sa lı an la tı yor... 

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

b) Ge çiş siz Fi il ler le Ku ru lan Cüm le ler
Fii lin gös ter di ği ha re ket ya pa na yö ne li yor, ya ni öz ne yi et ki li yor ve nes ne al mı-
yor sa, bu fi il ler ge çiş siz dir. Ge çiş siz fi il ler le ku ru lan cüm le ler de, et ki len me öz ne 
üze ri ne kay dı ğı için, nes ne bu lun maz: 

Pem be, kar şı ko yul maz bir duy guy la çep çev re sar sıl mış tı.
(Se vinç Ço kum, Bi zim Di yar)

Te kir ke di, min de rin üs tü ne uzan mış, dört aya ğı nı ger miş uyu yor.
(Mem duh Şev ket Esen dal)

Bul ga ris tan’da ölü yor, Yu na nis tan’da ölü yor, Ace mis tan’da ölü yor, Sır bis tan’da 
ölü yor, yal nız yur dun da, kö yün de öl mü yor sun. 

(Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağ la yan lar)

Ağ la yın âşi nâ sız, ses siz can ve ren le re
Otel oda la rın da, otel oda la rın da...

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Edil gen Ça tı lı Fi il ler le Ku ru lan Cüm le ler
a) Ge çiş li et ken fi il ler, edil gen ça tı ya dö nüş tü rü lün ce ge çiş siz olur. Edil gen fi il, fii lin 
gös ter di ği işin ki min ta ra fın dan ya pıl dı ğı bel li ol ma yan, öz ne si be lir siz fi il dir. Bu 
fi il ler le ku rul muş cüm le ler de, fii lin gös ter di ği işin ki min ta ra fın dan ya pıl dı ğı bel li 
de ğil dir. Ya ni bu cüm le ler de ger çek öz ne yok tur. Böy le cüm le ler de cüm le nin asıl 
nes ne si olan öge, öz ne gö rü nü şün de dir; ama bu öz ne, cüm le nin asıl öz ne si de ğil 
pa sif öz ne si dir. Bu ba kım dan böy le öz ne le re “söz de öz ne” adı ve ril mek te dir: 

Ev ler uzak tan gö rü lü yor du.
Ço cuk lar taş atın ca cam lar kı rıl dı.
Sı nıf iyi ce te miz len di.
Bor cu na kar şı lık mal la rı alı ko nul du.
Bu bi na da çok kötü mal ze me kul la nıl mış.

Sü ley man Na zif ’in me za rı hâ lâ ya pıl ma mış. Bu nu me zar yap mak için bir he ye-
tin ye ni ku rul du ğu ha be rin den öğ re ni yo ruz.

(Ah met Ha şim, Frank furt Se ya hat na me si)

Şeh re hâ kim yük sek nok ta la ra her bi ri dev gi bi yüz ler ce pro jek tör ko nul du. 
(Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu)

b) Ge çiş siz et ken fi il ler, edil gen ça tı ya dö nüş tü rü lün ce “meç hul fi il ler” olur. 
Meç hul ça tı lı fi il ler le ku rul muş cüm le ler de öz ne bu lun maz:
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Çok sa at ler ge çin ce hic ran da,
Dü şü lür bir ha ya le, zevk alı nır.

(Yah ya Ke mal Be yat lı)

Açı lan yol cu la rın hep si his set miş ti ki
Bu gün de eri şil mez o di ya ra ya rın da

(Ali Müm taz Aro lat)

Dö nüş lü Ça tı lı Fi il ler le Ku ru lan Cüm le ler
Fii lin gös ter di ği ha re ke tin doğ ru dan doğ ru ya öz ne ye dön dü ğü nü gös te ren fi il ler 
dö nüş lü fi il ler dir. Dö nüş lü fi il ler de işi ya pan da ya pı lan iş ten et ki le nen de ay nı 
ki şi dir.

Dö nüş lü fi il le ku ru lan cüm le ler de oluş ve kı lış, ya pı lan iş öz ne ta ra fın dan ken-
di ken di ne ya pı lır. Ya ni dö nüş lü fi il ler le ku ru lan cüm le de öz ne, hem işi ya pan 
hem de on dan et ki le nen öge dir.

Dö nüş lü fi il ler ge çiş li fi il kök ve göv de le ri ne “-n-”, ba zen de “-l-” ve “-ş-” fi il-
den fi il yap ma ek le ri ge ti ri le rek ya pı lır:

Ke di ya lan dı.
Ka dın süs len di.
Adam, çev re sin de olup bi ten le re ba kıp dur ma dan söy le ni yor du.

Bu cüm le ler de ki ya lan-, süs len-, söy len- fi il le ri dö nüş lü ça tı da dır. 

Bu ha ber kar şı sın da yı kıl dı.
Düş man bü tün mev zi le ri terk ede rek ge ri ye çe kil di.
Olay lar kar şı sın da yü zü bir an da do nuk laş tı.

Bu ör nek ler de ise yı kıl dı, çe kil di, do nuk laş tı fi il le ri dö nüş lü ça tı da dır.

Hem “-n-” hem de “-l-” eki ile edil gen fi il ler de tü re til mek te dir: 

El bi se alın dı. (edil gen)
Sö züm den alın dı. (dö nüş lü)
Ara ba lar ke na ra çe kil di. (edil gen)
Düş man kuv vet le ri çe kil di. (dö nüş lü)

Şu hâl de ay nı ek le hem dö nüş lü hem de edil gen fi il ler ya pı la bi li yor. Fii lin dö-
nüş lü mü yok sa edil gen mi ol du ğu nu cüm le de ki kul la nı lı şın dan an la ya bi li riz:

Ağa ca da yan ma ku rur, in sa na da yan ma ölür.
(Ata sö zü)

De ni ze dü şen yı la na sa rı lır.
(Ata sö zü)

Se ne ler ce sa na has ret ta şı yan
Bir gö nül le kol la rı na atıl sam,
Ben de bir gün ku ca ğın da ya şa yan
Bah ti yar lar ara sı na ka tıl sam.

(Or han Sey fi Or hon)
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Ke rim Can kı lı cı nı dü zelt ti, ye ni ka�a na sım sı kı sa rıl dı. Es ne di, ge rin di.
(Ke mal Ta hir, Dev let Ana)

Bir Ak şam öy le bir su ali me ce vap ola rak, Hu ri ye Ha nım’ın biz de bu lun du ğu nu 
öğ re nin ce se vin miş tim.

(Ab dul hak Şi na si Hi sar, Fa him Bey ve Biz) 

Bu yıl lar da her kes ye me ye ek mek bu la maz ken on lar ra hat ge çi ni yor lar dı.
(Mem duh Şev ket Esen dal, Ev Ona Ya kış tı)

İş teş Ça tı lı Fi il ler le Ku ru lan Cüm le ler
Fii lin gös ter di ği ha re ke tin bir den çok öz ne ta ra fın dan bir lik te ve ya kar şı lık lı ola-
rak ya pıl dı ğı nı gös te ren fi il ler iş teş fi il ler dir. İş teş fi il ler ba zen de ey le min bel li 
sü re için de ki du rum de ği şik li ği ni be lir tir. İş teş fi il ler, ge çiş li ve ya ge çiş siz fi il kök 
ve ya göv de le ri ne “-ş-” ça tı eki nin ge ti ril me siy le ya pı lır.

Yük le mi iş teş fi il olan cüm le ler de bir den faz la öz ne bu lu na bi lir. Eğer öz ne bir-
den faz la ise bun lar da ya kar şı kar şı ya dır ya da yan ya na dır:

Göl ge le nen göz le rin önün de her ta ra�an ko pup ge len şe�af ha yal ler bi rer ke le bek 
gi bi uçu şur.

(Su ut Ke mal Yet kin)

Ha la sı nın ya nın da ki ka dın lar da sa rıl dı lar öp tü ler, söy leş ti ler, gü lüş tü ler.
(Re fik Ha lit Ka ray, Es ki ci)

Ta kip et ti ği hiç bir in san la yüz yü ze çar pış ma mış, her za man ar ka dan vur muş tur.
(Ya şar Ke mal, İn ce Me med)

Kü çük bir ka sa ba da ki ka rar gâ hın da im pa ra tor la bu luş tu lar.
(Fa lih Rı�ı Atay, Çan ka ya)

Ka le nin te pe si ne do lan as ker ler bağ rı şı yor lar dı.
(Ömer Sey fet tin, Kü tük)

Et tir gen Ça tı lı Fi il ler le Ku ru lan Cüm le ler
Ge çiş li ve ya ge çiş siz fi il ler; “-r-, -t-, -tır-/-tur-” ek le rin den bi ri ni ve ya iki si ni üst 
üs te ala rak et tir gen ça tı lı olur lar. Et tir gen lik ek le ri ge çiş siz fi il le ri ge çiş li hâ le dö-
nüş tü rür, ge çiş li fi il le ri ise ikin ci de re ce de ge çiş li du ru ma ge ti rir. Bu fi il ler oluş 
ve kı lı şın öz ne dı şın da baş ka bir nes ne ye ak ta rıl dı ğı nı, asıl ha re ke tin baş ka la rı na 
yap tı rıl dı ğı nı gös te rir :

Âsım’ın nes li... di yor dum ya...ne sil miş ger çek:
İş te çiğ net me di na mu su nu, çiğ net me ye cek.

(Meh met Akif Er soy) 

Bu ca hil, fa kat ze ki halk ada mı nı ken di ye tiş tir miş ti.
(Re şat Nu ri Gün te kin, Ye şil Ge ce)

Din dir mez an la dım bu nu hiç bir gü zel kı yı;
Bir bit me yen su suz lu ğa ben zer bu ağ rı yı

(Yah ya Ke mal Be yat lı)
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Bir kâ ğıt tan ka yık ya pıp yüz dür düm.
Ke na rı na se lam sa bah diz dir dim.
Ta gö nül den sa na mek tup yaz dır dım.
Mek tup git sin ben ka la yım si tem dir.

(Or han Şa ik Gök yay)

İSİM CÜM LE Sİ

İsim cüm le le ri ni açık la mak

Yük le mi ek fi il ile çe ki me gir miş isim, isim cin sin den bir ke li me ve ya ke li me gru-
bu olan ve cüm le ye isim cüm le si de nir. İsim cüm le le rin de yar gı ek fi il ile sağ la nır.

İsim soy lu ke li me le rin yük lem ola rak kul la nıl ma la rı nı sağ la yan “-DI, -mIş, 
-sA” ek le riy le fi il le rin hi kâ ye, ri va yet ve şart bir le şik çe kim le ri ni mey da na ge ti ren 
fii le “ek fi il” de nir.

Ek fi il Es ki Türk çe de “er-” bi çi min de idi, Da ha son ra r’si nin dü şüp e ün lü sü-
nün de i’ye dön me siy le i- bi çi mi or ta ya çık mış tır. Za man la i- kö kü de eri yen ek 
fi il, bu gün yal nız ca ek ler den (-Im, -sIn, -dIr / -Iz, -sI nIz, dIr lAr; -DI, -mIş, -sA) 
iba ret bir yar dım cı fi il ni te li ği ta şı mak ta dır.

Ek fii lin hep si bil dir me ifa de si ta şı yan dört ki pi var dır: Ge niş za man (-Im, 
-sIn, -dIr / -Iz, -sI nIz, dIr lAr), gö rü len geç miş za man (-DI), öğ re ni len geç miş za-
man (-mIş) ve şart (-sA). Ek fii lin ge niş za man ek le ri ne (-Im, -sIn, -dIr / -Iz, -sI-
nIz, -dIr lAr) “bil dir me ek le ri” de nir.

İş te isim ler, an cak bu kip ler le çe kim le ne rek yük lem olur. Bu çe kim le rin en çok 
kul la nı la nı ise, ge niş za ma nın tek lik üçün cü şa hıs eki olan “-dIr” ekiy le kul la nı lan 
şe kil dir. Ba zen -dIr fi il kip le rin de de kul la nı lır. O za man yük le me kuv vet len dir me 
ve ya ih ti mal an la mı ka tar.

Do ğa cak tır sa na va at et ti ği gün ler Hakk’ın

İsim Cüm le le ri nin Özel lik le ri
1. İsim cüm le le ri, yap ma ve ol ma de ğil öz ne nin ne ol du ğu nu ve ya bir du ru mu 
bil di rir:

Bu duy gu da gu rur la te va zu, edep le is tiğ na ku cak ku ca ğa dır.
(Ce mil Me riç)

Da ha de niz gör me miş bir ço ban ço cu ğu yum
Bu dağ la rın es ki den âşi na sı dır so yum.
Bek çi le ri gi bi yiz eben ced bu ra la rın,
Bu ten ha de re le rin, bu vah şi ka ya la rın
Gör me di ği gün yok tur sü rü pe şin de bi zi.

(Ke ma let tin Ka mu)

Fa kat bu kah ka ha nın için de de min ki gü lü şe ben ze me yen, tu haf bir şey, bir kı-
rık lık var dır.

(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

2

İsim cüm le si: Yük le mi ek � il 
ile çe ki me gir miş isim ve ya 
isim soy lu cüm le dir.
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2. İsim cüm le le ri çoğunlukla öz ne ve yük lem den olu şur:

Bu za val lı ka dın, mek te bin es ki ho ca sıy mış.
 öz ne yük lem 

(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Dok tor cu ğum saf ve te miz bir adam dı.
 öz ne yük lem 

(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Ne çap kın kom şu muz dun sen Fah ri ye Ab la!
 Yük lem öz ne cüm le dı şı öge

(Ah met Mu hip Dı ra nas)

Or tak ko nuş ma ve ya zı di li nin ke li me le ri ni de ğiş tir me ğe ça lış mak ma na sız dır.
 öz ne yük lem

(Fa ruk Kadri Ti mur taş)

İş te, be nim de is te di ğim, ru hu nun dai ma böy le kuv vet li ol ma sı idi.
c.d.ö. öz ne yük lem    

(Zi ya Gö kalp)

Dil siz ka ran lık lar da be li ren uy ku suz luk
 öz ne
İçim den dı şa rı ya ak se den bir yan gın dır
 yük lem
Ba na yal nız lı ğı mı sez di ren uy ku suz luk
 öz ne
Koy num da boş lu ğu nu duy du ğum bir ka dın dır
 yük lem

(Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

3. İsim cüm le le rin de bil dir me öge si, ya ni ek fi il ba zen kul la nıl ma ya bi lir; an cak 
ek fi il ken di si ni cüm le nin an la mın da his set tir mek te dir: 

Rüz gâr şid det li (dir), ha va so ğuk (tur).

Du da ğın et li, ka nın şeh vet li,
Diş le rin kaz ma ka dar kuv vet li!
Öy le dim dik ki bo yun, tıp kı sı rık,
Ada len sert ama ak lın pı sı rık

(Or han Sey fi Or hon)

Her şey yek ne sak ve her şey boş, bom boş.
(Pe ya mi Sa fa, Fa tih-Har bi ye)

Şa kak la rı ma kar mı yağ dı ne var?
Be nim mi Al la hım bu çiz gi li yüz  

(Ca hit Sıt kı Ta ran cı)
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4. İsim cüm le le rin de ge rek ti ği za man zarf tüm le ci ve bu lun ma hâ lin de ki yer 
tam la yı cı sı yer ala bi lir. An cak uzak laş ma hâ lin de ki yer tam la yı cı sı bu lun maz; 
yak laş ma hâ lin de ki yer tam la yı cı sı ise çok az bu lu nur:

Mek tep te bir kaç er kek mu al lim de var.
yer tam la yı cı sı

(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Şeyh Ede bâ li yet miş ya şın da ol du ğu hâl de dinç ti. 
 zarf tüm le ci

(Ke mal Ta hir)

Onun gö zün de ben bir par şö men idim.
yer tam la yı cı sı

(İs ken der Pa la, Ba bil’de Ölüm İs tan bul’da Aşk)

Doğ ru dü rüst bir mü ze le ri de yok ya, şe hir de ve Si de ka zı ye rin de en fes par ça lar
 yer tam la yı cı sı
var.

(Ah met Kut si Te cer)

İn san kal bi o za man lar da var dı.
 zarf tüm le ci

(Ca hit Kü le bi)

KİM DİM
Ma zi ye sor ec da dı mı söy ler sa na kim di;
Bir bit mez ufuk tum, kü re vak tiy le be nim di.
 zarf tüm.
Tu fan lar, alev ler be ni bir kal’a sa nır dı
Tac lar uçu şur, dal ga la nır, par ça la nır dı.

Kah hâr atı mın kan lı, kı vıl cım lı izin de
Bir baş ka de niz dim, ebe diy yet de ni zin de.
 yer taml.
Çar par dı gö ğün kal bi hi la lin avu cun da,
Tit rer di ye rin ta lii mer mi nin ucun da

Gün ler eli min çiz di ği yer ler den akar dı;
Üç kı ta da kor kunç atı mın iz ler li var dı.
 yer taml.
Üs tün de uçar ken o ne şî bin bu fi râ zın,
En şan lı, şe ha met li hü küm da rı na ar zın

Tek bir ba kı şım san ki ina yet ti, ke rem di;
İk li li he di yem di, ara zi si hi bem di.

Han çer di ha ya lim, bü tün ak vâm ona kın dı;
 yer taml.
Baş tan ba şa dün ya bir esi rim di; ka dın dı.
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A’sâ bı na nab zım da ki ahen gi ve rir dim
Kas dey le di ğim şek li ve rir, ren gi ve ri ri dim

Dün ya bi lir ic lâ li mi ben böy le de ğil dim
 zarf tüm.
Ben al tı asır dan be ri bir ke re eğil dim

(Mit hat Ce mal Kun tay)

5. İsim cüm le le ri nes ne al maz; an cak “borç lu” ke li me si nin yük lem ol du ğu 
cüm le ler de nes ne bu lu na bi lir:

Be tül za yı�ı ğı nı her za man az ye me si ne ve spor yap ma sı na boç lu dur.
öz ne nes ne yer tam la yı cı sı yük lem

Mil let ve kil le ri her ye re ra hat lık la gi rip çık ma la rı nı do ku nul maz lık la rı na 
 öz ne nes ne yer tam la yı cı sı
borç lu dur lar.
yük lem

İs tan bul fa ti hi, bü yük hü küm dar lı ğı nı böy le bir ba ba nın oğ lu olu şu na borç lu dur.
 öz ne nes ne yer tam la yı cı sı yük lem

(Yah ya Ke mal Be yat lı, Ede bi ya ta Da ir)

6. “Var” ve “yok” ke li me le ri nin yük lem is mi ola rak kul la nıl dı ğı isim cüm le le ri, 
en çok kul la nı lan isim cüm le le ri dir. “Var” ve “yok” ke li me le ri ek fi il ala rak ve ya 
al ma ya rak yük lem ola rak kul la nı lır :

Gün ler eli min çiz di ği yer ler den akar dı;
Üç kı ta da kor kunç atı mın iz ler li var dı.

(Mit hat Ce mal Kun tay)

Şim di bir ben va rım bir de an nem var,
Za ti on dan baş ka dün ya da nem var?

(Yu suf Zi ya Or taç)

Bu ten ha de re le rin, bu vah şi ka ya la rın
Gör me di ği gün yok tur sü rü pe şin de bi zi.
...
Oku ma yok, yaz ma yok, bil me yiz es ki ye ni,
Ku zu lar bi ze söy ler yıl la rın geç ti ği ni.

(Ke ma let tin Ka mu)

Be nim doğ du ğum köy ler de 
Buğ day tar la la rı yok tu.
Da ğıt saç la rı nı be bek,
Sa vur bi raz.

(Ca hit Kü le bi)

7. İsim cüm le le ri nin yük le mi, ek fi il ile çe ki me gir miş tek bir isim ola bi le ce ği 
gi bi, isim iş lev li bir ke li me gru bu da ola bi lir:
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Yük le mi Tek Ke li me Olan İsim Cüm le le ri

Ağaç bü tün
Mey ve bü tün,
Işık bü tün
Be nim dün yam pa ram par ça.

(Bed ri Rah mi Eyü boğ lu)

Bi li rim ne yap sam ha ta,
Yan lış at dı ğım her adım.
El le rim el ma da lın da,
Âdem ve Hav va ec da dım.

(Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Şeyh Ede bâ li yet miş ya şın da ol du ğu hâl de dinç ti. 
(Ke mal Ta hir)

Dün yi ne kah ka ha lar yük se li yor ken de niz den
Ben dim ge çen ey sev gi li san dal la de niz den

(Yah ya Ke mal Be yat lı)

Al tın da ya tar ken de bi zim dir ye rin üs tü.
(Mit hat Ce mal Kun tay)

Ba na ke fen dir ya tak, sa na ta but tur ha vuz;
Sen kıv rıl, ben gi de yim, Son Pey gam ber kı la vuz!

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Yer yü zün de yal nız be nim ser se ri,
Yer yü zün de yal nız ben der be de rim.
Dü ya da her ke sin var bir ye ri,
Ben de bü tün dün ya be nim dir de rim.

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Yük le mi Ke li me Gru bu Olan İsim Cüm le le ri

Bu, esa sın da, Şark ve Garp me se le si dir. (yük lem, isim tam la ma sı)
(Pe ya mi Sa fa, Fa tih-Har bi ye)

Fi ru ze kub be ler le bi zim şeh ri miz di o; (yük lem, iye lik gru bu)
Yal nız bi zim di, çeh re ve ru hiy le biz’di o. 

(Yah ya Ke mal Beyatlı)

Her gün al nın da ze hir den acı rüz gâr lar esen, 
Gur bet ak şam la rı nın bağ rı ya nık yol cu su yum. (yük lem, sı fat tam la ma sı)

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Ge niş, si yah göl ge si ha ya tı mı kap la yan,
Te pem de ka nat ger miş bir kar tal dır yal nız lık
Kalp çar pın tı la rıy la gün le ri he sap la yan
Bir be nim, be nim olan bir ma sal dır yal nız lık. (yük lem, sı fat tam la ma sı)

(Ca hit Sıt kı Ta ran cı)
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Al nın da hal ka hal ka dır âşü�e gü lü,
Göğ sün de yos ma Gır na ta’nın en gü zel gü lü... (yük lem, tek rar gru bu)

(Yah ya Ke mal Be yat lı)

Hü se yin Pa şa ya lı sın da ki zi ya fe tin ta ri hi bin ye di yüz dür. (yük lem, sa yı gru bu)
(Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

Kon ya’da bu lun du ğum yıl lar da be ni sık sık meş gul eden ler den bi ri de Şeyh Ga-
lib’di. (yük lem, bir le şik isim gru bu) 

(Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

O, Ne ri man’ın ce vap ver mek te ge cik me sin den mağ rur gi biy di. (yük lem, edat 
gru bu)

(Pe ya mi Sa fa, Fa tih-Har bi ye)

Ya ge zen bir ölü, yâ hud gö mü len bir di ri yim; 
Mum ya dır, can lı da, can sız da, bu kab ris tan da. (yük lem, bağ la ma gru bu)

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Bi rin ci va zi fen, Türk is tik la li ni, Türk Cum hu ri ye ti’ni ile le bet mu ha fa za ve mü-
da fa a et mek tir. (yük lem, isim-fi il gru bu)

(Mus ta fa Ke mal Ata türk)

En çir kin mer ha met he de fi ni şa şı ran dır. (yük lem, sı fat-fi il gru bu)
(Pe ya mi Sa fa, Yal nı zız)

Ye ni ca mi in kub be sis te mi Sul tan Ah med’e çok ya kın dır. (yük lem, yak laş ma 
gru bu)

(Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

Gur bet adem den ka ra, has ret ölüm den acı,
Ne za man tü ke ne cek bu yol lar ara ba cı? (yük lem, uzak laş ma gru bu)

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

YÜK LE MİN YE Rİ NE GÖ RE CÜM LE LER
Türk çe de söz di zi min de ke li me le rin sı ra sı nı be lir le yen te mel ku ral, esas öge nin 
cüm le nin so nun da gel me si dir. Yük lem de cüm le nin esas öge si ola rak son da yer 
alır. Yük le mi ta mam la yan yar dım cı öge ler, yük le me yak laş tı rı la rak sı ra la nır. An-
cak söz di zi min de yük le min de ye ri de ği şe bil mek te dir. Hat ta ba zen ek sil ti li ya-
pı lar da yük lem kul la nıl ma ya bi lir de. Söz di zi min de cüm le öge le ri nin di zi li şin de 
yük le min bu lun du ğu ye re gö re cüm le ler “ku ral lı” ve ya “dev rik” ya pı lı olur .

Kurallı Cümle

Ku ral lı cüm le le ri çö züm le mek

İs ter isim cüm le si ol sun is ter fi il cüm le si ol sun yük le mi son da bu lu nan cüm le ye 
ku ral lı cüm le de nir. Türk çe de söz di zi min de cüm le ya pı sı nın esas özel li ği, yar-
dım cı öge den esas öge ye doğ ru di zi liş tir. O ba kım dan cüm le nin te mel öge si ola-
rak yük lem de son da yer alır. Cüm le de özel lik le be lir til mek is te nen öge yük le me 
yak laş tı rı lır:

3

Kurallı cümle: İster isim 
cümlesi olsun ister �il cümlesi 
olsun yüklemi sonda bulunan 
cümledir.
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Ar tık sa na dar gın de ği lim.
(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu) 

Pek az yer de sa nat ve mi ma rî gün de lik ha ya ta bu ka dar ya kın dan ka rı şır. 
(Ah met Ham di Tan pı nar, Beş Şe hir) 

Uy ku ya var mak için bu ha zin gün de, er ken,
Ka pan ma yan göz le rim du var lar da ge zer ken
Bir den bi re kıp kı zıl bir kaç sa tır la yan dı;
Bu dört mıs ra de ğil di, san ki dört dam la kan dı.

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Ka fes ten ka çın ca ya ka dar tür lü tür lü üzün tü ler için de çır pı nı yor du. 
(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Kon ya’da bu lun du ğum yıl lar da be ni sık sık meş gul eden ler den bi ri de Şeyh Ga-
lib’di. 

(Ahmet Hamdi Tan pı nar, Beş Şe hir)

Şim di çı ka yım, iki se ne dir yü zü nü gör me di ğim ay dın lık so kak la rı, rüz gâr lı sa-
hil le ri gö re yim.

(Ömer Sey fet tin) 

Devrik Cümle

Dev rik ya pı lı cüm le le ri çö züm le mek

Yük le mi son da bu lun ma yan cüm le ye dev rik cüm le de nir. Dev rik cüm le ler de 
yük le min il le cüm le nin ba şın da yer al ma sı ge rek mez. Dev rik cüm le ya pı sın da ki 
te mel man tık, yük lem dı şı öge le rin vur gu lan ma sı dır. Bu ba kım dan vur gu lan mak 
is te nen öge yük le min ye ri ne kay dı rıl mak ta dır. Yük le min baş ta ve ya or ta da ol ma-
sın da ki amaç; yar gı ya bir duy gu de ğe ri ka zan dır mak, an la tım da bir sı cak lık sağ-
la mak tır.

Dev rik cüm le, da ha çok şi ir di lin de kar şı la şı lan cüm le tü rü dür. An cak ata söz-
le rin de, gün lük ko nuş ma lar da, soh bet ya zı la rın da da dev rik cüm le le re rast la nır. 
Hi kâ ye ve ro man lar da da dev rik ya pı lı cüm le ler sık ça kul la nıl mak ta dır. Esa sen di-
li mi zin es ki me tin le rin de de dev rik cüm le ler bu lun mak ta dır. Dev rik ya pı lı cüm-
le ler, di lin doğal akı şı na uy gun ola rak kul la nıl dı ğında an la tı ma bir sa mi mi lik, 
can lı lık ve sı cak lık ka tar. Ama sırf fark lı ol mak, ye ni lik yap mak ve bir özen tiy le 
dev rik cüm le kul la nı lır sa yap ma cık olur ve dü şün ce anlatımın akışını bo zar: 

Gül me kom şu na, ge lir ba şı na.
(Ata sö zü)

YAĞ MUR DA DÜ ŞÜN CE LER
Al dım ken di mi kar şı ma
Sen böy le miy din de dim
Bir yağ mur yağ ma ya gör sün
Ye rin de du ra bi lir miy din?

Devrik cümle: Yüklemi sonda 
bulunmayan cümledir.

4
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Yü rür dün göl gen uçar dı du var lar da
Çe kip üst üs te ci ga ran dan
Bir sa vur man var dı du ma nı
Şim di de ğil ama es ki den

Ko şar mıy dın bir ora ya bir bu ra ya
İş yü zün den miy di üzün tün?
Böy le dar mıy dı va kit
Ye ter ar tar dı se viş me ye?

(Na hit Ul vi Ak gün)

Yen gem da vet et ti ği za man dok to ra yal var dım âde ta “ne olur gi de lim” di ye.
(Ta rık Buğ ra)

Kal dır ni ka bı nı gö rem yü zü nü
Aç ba şı nı ya ra da nı se ver sen
Si yah zül fü mah yü zü nün üs tü ne
Tel tel ey le ya ra da nı se ver sen   

(Ka ra ca oğ lan)

Elim kı rıl say dı da at ma say dım ta şı.
Bir de leş te bel leş ol muş tu tek ne ye.

(Fe rit Ed gü)

Düş mez ye re hâ şâ o, bi zim bay ra ğı mız dır,
Bir fecr ola rak doğ ma da dır her da ğı mız dan.
Ay yıl dız o ma zi de ki süs tür, emin ol,
Âti de gü neş ler do ğa cak bay ra ğı mız dan.

(Mit hat Ce mal Kun tay)

Tit rek bir dam la dır ak si, se vin cin
Yü zü nün sa rar mış yap rak la rın da;
Ne za man ke der den ta şar sa için
Şar kı lar ta şır sın du dak la rın da.

(Ah met Mu hip Dı ra nas)

Şey hi miz, ek mek ye me di bu gün ölüm acı sıy la... Ağ laş tı bi len bil me yen, diz le ri ni 
dö ver ken.

(Ke mal Ta hir) 

Atı yor sı zı la rın çıp lak du va rın da nab zı,
Çi vi ya ra la rın da, çi vi ya ra la rın da. 

(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)
Be nim doğ du ğum köy ler de 
Buğ day tar la la rı yok tu,
Da ğıt saç la rı nı be bek
Sa vur bi raz! 

(Ca hit Kü le bi)

Fâ ni bir iz bı rak mış bur da yat mış sa kim ler,
Ay gın bay gın ma ni ler, açık sa çık re sim ler... 

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
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Aşa ğı da ki cüm le ler de ge çen yük lem le ri yer le ri ne gö re in ce le yi niz.

Yi ne bir ba har sa ba hı alıp ba şı nı git miş ti. İn cey di, sıs kay dı ama hiç bir yor gun luk 
duy mu yor du.

(Tah sin Yü cel)

Her bi ri miz, et ra fı mı zı çe vi ren sa yı sız var lık lar ara sın da yal nız, ya pa yal nı zız Ke zi ban.
(Nu rul lah Ataç)

Ben bu ra ya se nin için gel me dim Fe ri de...
(Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Her ya nı al lı pul lu bay rak lar la be zen miş bir ge mi nin so ka ğa ya naş tı ğı nı gör dü.
(Fü ru zan)

Dev rik cüm le ler, cüm le nin öge le ri nin yük lem den son ra ge li şi ne gö re bir kaç 
sı nı fa ay rı la bi lir:

Öz ne Ba kı mın dan Dev rik Cüm le ler

Bel ki bir di ken li ya maç ta, bel ki de or man da doğ muş tu bu kuş lar... 
Bi zim ço ok ku şu muz var di ye, Se mih’in ya nı na gel di Uzun Sü ley man.

(Ya şar Ke mal, Kuş lar da Git ti)

Fâ ni bir iz bı rak mış bur da yat mış sa kim ler,
Ay gın bay gın ma ni ler, açık sa çık re sim ler... 

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Se ni zam bak gi bi gör dük çe açık pen ce re de
Gül açar bah tı mın ev vel ki ha zan lık ko ru su. 

(Ce nap Şa ha beddin)

Nes ne Ba kı mın dan Dev rik Cüm le ler

Tam otuz beş li ra ya Çin ge ne Ha lil’e sat tı lar şa hi ni.
(Ya şar Ke mal, Kuş lar da Git ti)

Şim di ağır ağır kal dır göz ka pak la rı nı.
(Pe ya mi Sa fa, 9. Ha ri ci ye Ko ğu şu)

Sa nı yo rum her so kak ba şı nı kes miş dev ler.
(Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Yer Tam la yı cı sı Ba kı mın dan Dev rik Cüm le ler

Anam bir yaz ge ce si do ğur muş be ni bu ra da
(Ke ma let tin Ka mu)

Biz es ki za man in sa nı, ne an la rız ye ni le rin key fin den eğ len ce sin den.
(Sa it Fa ik Aba sı ya nık)

2
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De niz den sa bah su la rı nın be ya zı vu ru yor du be le di ye pla jı nın önün de ki ulu çı-
nar ağa cı nın dal la rı na.

(Ya şar Ke mal, Kuş lar da Git ti)

Zarf Tüm le ci Ba kı mın dan Dev rik Cüm le ler

Be ni içe ri ne al dın ağ gi bi,
Dol dun göz le ri me bir rü ya gi bi.
Ben de gü neş gi bi, yü ce dağ gi bi
İçin de kay bol sam yay la du ma nı.

(Ömer Bed ret tin Uşak lı)

“Öl sün ler” de di, elin de ki beş al tı ku şu da ar tık ağ zı na ka dar dol muş, içer de ki 
kuş la rın ka nat la rı dı şa rı ya çık mış ka fe se te per ken.

(Ya şar Ke mal, Kuş lar da Git ti)

Aşa ğı da ki dev rik cüm le le ri cüm le nin öge le ri ba kı mın dan in ce le yi niz.

Şey hi miz, ek mek ye me di bu gün ölüm acı sıy la... Ağ laş tı bi len bil me yen, diz le ri ni dö-
ver ken. 

(Ke mal Ta hir) 

Bir se lam gi bi git ti Er zu rum’a
Bir se lam gi bi gel di Si vas’a Er zu rum’dan.
Dağ lar al çal dı yol ver me ğe
Te miz len di, ıl kı mın dan, ka rın dan.

(Ca hit Kü le bi) 

Kork ma! Sön mez bu şa fak lar da yü zen al san cak,
Sön me den yur du mun üs tün de tü ten en son ocak.

(Meh met Akif Er soy)

Sak la sa ma nı, ge lir za ma nı.
(Ata sö zü)

3
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Özet

Fi il cüm le le ri ni açık la mak
 Yük lem, cüm le nin te mel öge si dir. Öte ki öge ler 
yük le min an la mı nı çe şit li yön ler den ta mam la-
mak ve onu da ha be lir gin du ru ma ge tir mek üze-
re cüm le de yer alır. Bu ba kım dan yük lem, cüm-
le nin dü ğüm len di ği ke li me dir. 

 Yük lem, bil dir me ve ya ta sar la ma ki pin de çe kim-
li bir fi il ola bi le ce ği gi bi ek fi il le çe ki me gir miş 
bir isim ve ya isim gi bi kul la nı lan bir ke li me gru-
bu da ola bi lir. Ya ni Türk çe de yük le min tü rü ne 
gö re cüm le ya fi il cüm le si dir ya da isim cüm le si-
dir.

 Yük le mi çe kim li bir fi il ve ya bir le şik fi il olan 
cüm le ye “fi il cüm le si” de nir. Fi il cüm le le ri öz ne nin 
yap tı ğı işi bil di rir. Fi il cüm le le ri ya bil dir me ya 
da ta sar la ma kip le riy le ku ru lur. Bil dir me kip-
le riy le ku ru lan cüm le ler bir olu şu, bir du ru mu 
yar gı yo luy la bil di rir. Ta sar la ma kip le riy le ku ru-
lan fi il cüm le le ri ise bir duy gu yu, bir is te ği be-
lirt me ifa de si ta şır lar. Bil dir me kip le rin den şart 
ki pi ise cüm le ye sa de ce şart an la mı ka tar; yar gı 
bir şar ta bağ la nır.

İsim cüm le le ri ni açık la mak
 Yük le mi ek fi il ile çe ki me gir miş isim, isim cin-
sin den bir ke li me ve ya ke li me gru bu olan cüm-
le ye “isim cüm le si” de nir. İsim cüm le le rin de 
yar gı ek fi il ile sağ la nır.

Ku ral lı cüm le le ri çö züm le mek
 Türk çe de söz di zi min de ke li me le rin sı ra sı nı be-
lir le yen te mel ku ral, esas öge nin cüm le nin so nu-
na gel me si dir. Yük lem de cüm le nin esas öge si 
ola rak son da yer alır. Yük le mi ta mam la yan yar-
dım cı öge ler, yük le me yak laş tı rı la rak sı ra la nır. 
Söz di zi min de cüm le öge le ri nin di zi li şin de yük-
le min bu lun du ğu ye re gö re iki çe şit cüm le var-
dır: Fiil ve isim cümlesi.

 İs ter isim cüm le si ol sun is ter fi il cüm le si ol sun, 
yük le mi son da bu lu nan cüm le ye “ku ral lı cüm le” 
de nir. Türk çe de söz di zi min de cüm le ya pı sı nın 
esas özel li ği, yar dım cı öge den esas öge ye doğ ru 
di zi liş tir. O ba kım dan cüm le nin te mel öge si ola-
rak yük lem de son da yer alır.

Dev rik ya pı lı cüm le le ri çö züm le mek
Yük le mi son da bu lun ma yan cüm le ye “dev rik cüm le” 
de nir. Dev rik cüm le ler de yük le min il le cüm le-
nin ba şın da yer al ma sı ge rek mez. Dev rik cüm le 
ya pı sın da ki te mel man tık, yük lem dı şı öge le rin 
vur gu lan ma sı dır. Bu ba kım dan vur gu lan mak 
is te nen öge yük le min ye ri ne kay dı rıl mak ta dır. 
Yük le min baş ta ve ya or ta da ol ma sın da ki amaç; 
yar gı ya bir duy gu de ğe ri ka zan dır mak, an la tım-
da bir sı cak lık sağ la mak tır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si nin yük le mi et tir-
gen ça tı lı bir fi il de ğil dir?

a.  So nun da an ne si ne is te di ği ni al dır dı.
b.  An lat tı ğı fık ra bü tün sı nı fı gül dür dü.
c.  Be le di ye bü tün so kak la rı kaz dır dı.
d.  Bu ara ba la rın gü rül tü sü in sa nın ba şı nı ağ rı tı yor.
e.  Ço cuk lu ğu mun geç ti ği o yer ler gö züm de can-

lan dı.

2. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yük lem dö nüş lü 
ça tı lı dır?

a.  Sı nav da otuz so ru so ru la cak.
b.  Boş tor ba ile at tu tul maz.
c.  Ar ka da şı nın söz le rin e çok alın mış tı.
d.  Isı ra cak it di şi ni gös ter mez.
e.  Ak şam la rı er ken ya tı la cak.

3. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yük lem bir le şik 
fi il de ğil dir?

a.  Göl gen de ba na da ba na da yer ver.
b.  Sa na be nim gö züm le ba kan göz ler kör ol sun.
c.  Bir de leş te bel leş ol muş tu tek ne ye.
d.  Da ha dün sey re der di es ki rü ya la rı nı.
e.  Her yü ze çi zi yor du bir hü zün kı rı şı ğı.

4. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yük lem, ger çek 
öz ne ta ra fın dan ya pıl mak ta dır?

a.  Fa ni bir iz bı rak mış bu ra da yat mış sa kim ler.
b.  Çok sür me di düş man ta ar ru za ge çe cek miş de-

nil di.
c.  Bu ra lar da sa de ce sa nat mü zi ği din le nir di.
d.  Bü tün ka pı lar yü zü mü ze ka pan dı.
e.  Dü şü lür bir ha ya le, zevk alı nır.

5. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yük lem, tas vir fii-
li ile ku rul muş bir le şik fi il de ğil dir?

a.  Ba ka ka lı rım gi den ge mi nin ar dın dan.
b.  Fe lek ben den be ter et sin ha li ni.
c.  Uza nı ver se göv dem taş la ra boy dan bo ya.
d.  El ma cık lar iki baş tan çı kı ver miş ile ri.
e.  Aş kın dan od la ra tu tu şup ya na yaz mı şım.

6. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yük lem, bir le şik 
çe kim lidir?

a.  Bı ra kır lar mı eğer git me miş ol sam aca ba?
b. Kar de şim, kur du ğun âmâ li de vir mek te ölüm.
c.  Anam öl müş, ba ba mın bil mi yo rum hiç yü zü nü.
d.  Bir ay ev vel bi li yor dum ne va him ol du ğu nu.
e.  Uza mış saç gi bi kir pik le ri nin her bi ri.

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si isim cüm le si dir?
a. O gü ze lim man za ra gö züm de can lan dı.
b.  Sa ba ha ka dar mum ışı ğın da ça lış tım.
c.  Kom şu kom şu nun kü lü ne muh taç tır.
d.  Isı na cak it di şi ni gös ter mez.
e.  Aç kö pek fı rın de ler.

8. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si nde yük le m tek rar 
gru bu dur?

a.  Öm rü nüz taş ol sa da gi de gi de yo ru lur.
b.  Ya tak di ken di ken, yas tık ba tı yor.
c.  Ce ma at ya vaş ya vaş par ça lan dı.
d.  Sus sun, sus sun uzak ta ölü mü ne ağ la yan.
e.  Gö ze çar par ölüm âyet le ri sağ dan sol dan.

9. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yük lem bir isim 
tam la ma sı de ğil dir?

a.  Te pem de ka nat ger miş bir kar tal dır yal nız lık.
b.  Fi ru ze kub be ler le bi zim şeh ri miz di o.
c.  On la rın meş re bi, ik li mi ve ır kın dan sın.
d.  Yar dım cı sı dır doğ ru la rın Haz re ti Al lah.
e.  Du yu lan gök te ka nat, yer de ayak ses le ri dir.

10. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de yük lem, bir kı-
salt ma gru bu dur?

a.  Te nin buğ day sı, bo yun bir ba şak ka dar dı.
b.  Göğ sü nü gök yü zü ne aç mış gi biy di kı yı.
c.  En ah lak lı adam dan da ha za rar sı zım.
d.  Ma zi yo sun la ör tü lü bir göl ki yok di bi.
e.  Bu za val lı ka dın mek te bin es ki ho ca sıy mış.
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ça tı la rı na Gö re Fi il Cüm le-

le ri” bö lü mü nü tek rar in ce le yin.
2. c  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ça tı la rı na Gö re Fi il Cüm le-

le ri” bö lü mü nü tek rar in ce le yin.
3. e Ya nı tı nız fark lıy sa “Bir le şik Fi il ler le Ku ru lan 

Cüm le ler” bö lü mü nü tek rar in ce le yin. 
4. a Ya nı tı nız fark lıy sa “Ça tı la rı na Gö re Fi il Cüm le-

le ri” bö lü mü nü tek rar in ce le yin.
5. b Ya nı tı nız fark lıy sa “Bir le şik Fi il ler le Ku ru lan 

Cüm le ler” bö lü mü nü tek rar in ce le yin.
6. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Bir le şik  Çekimli Fi il ler le 

Ku ru lan Cüm le ler” bö lü mü nü tek rar in ce le yin.
7. c Ya nı tı nız fark lıy sa “İsim Cüm le si” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin. 
8. b  Ya nı tı nız fark lıy sa “İsim Cüm le si” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin.
9. a  Ya nı tı nız fark lıy sa “İsim Cüm le si” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin.
10. c  Ya nı tı nız fark lıy sa “İsim Cüm le si” bö lü mü nü 

tek rar in ce le yin.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Ey Ma raş lı Şey hoğ lu, ev li ya lar ada ğı!
Bah tı na la net ol sun aş ma dın sa bu da ğı.
(şart bir le şik çe kim)

Ha san Us ta ta şı na cak mış, ya rın çı rak la rı nı zı yol la yın 
da yar dım et sin ler.
(ri va yet bir le şik çe kim)

Ça lı ku şu, ta ma mıy la es ki Ça lı ku şu ol muş tu.  
(hi kâ ye bir le şik çe kim)

Sıra Sizde 2
Yi ne bir ba har sa ba hı alıp ba şı nı git miş ti. İn cey di, sıs-
kay dı ama hiç bir yor gun luk duy mu yor du.
(ku ral lı cüm le)

Her bi ri miz, et ra fı mı zı çe vi ren sa yı sız var lık lar ara sın-
da yal nız, ya pa yal nı zız Ke zi ban. 
(dev rik cüm le)

Ben bu ra ya se nin için gel me dim Fe ri de... 
(dev rik cüm le)
      

Her ya nı al lı pul lu bay rak lar la be zen miş bir ge mi nin 
so ka ğa ya naş tı ğı nı gör dü.   
(ku ral lı cüm le)

Sıra Sizde 3
Şey hi miz, ek mek ye me di bu gün ölüm acı sıy la... Ağ laş tı 
bi len bil me yen, diz le ri ni dö ver ken. (zarf tüm le ci)

Bir se lam gi bi git ti Er zu rum’a
Bir se lam gi bi gel di Si vas’a Er zu rum’dan.  (yer tam la-
yı cı sı)
Dağ lar al çal dı yol ver me ğe
Te miz len di, ıl kı mın dan, ka rın dan.

Kork ma! Sön mez bu şa fak lar da yü zen al san cak,  (öz-
ne)
Sön me den yur du mun üs tün de tü ten en son ocak.

Sak la sa ma nı, ge lir za ma nı. (nes ne)
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Olum lu ve olum suz cüm le le ri açık la ya bi le cek,
So ru cüm le le ri ni açık la ya bi le cek,
Emir cüm le le ri ni ta nım la ya bi le cek,
Ün lem cüm le le ri ni çö züm le ye bi le cek si niz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Olum	lu	cüm	le
•	 Olum	lu	fi	il	cüm	le	si
•	 Olum	lu	isim	cüm	le	si
•	 Olum	suz	cüm	le
•	 Olum	suz	isim	cüm	le	si	

•	 Olum	suz	fi	il	cüm	le	si	
•	 So	ru	cüm	le	si
•	 Emir	cüm	le	si
•	 Ün	lem	cüm	le	si
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Gİ RİŞ
Her an la tım te mel de bir cüm le ler zin ci ri dir. Ya ni an la tı mın te mel ka lı bı cüm le dir. 
Bu ba kım dan an la tım da cüm le, bü yük önem ta şı mak ta dır. Dil de her ke li me nin, 
her ke li me gru bu nun ken di ne öz gü bir an la mı ol mak la bir lik te bu ke li me ler ve ya 
ke li me grup la rı tek baş la rı na tam bir di lek, duy gu ve dü şün ce bil dir mez. Duy gu-
la rı mı zı, dü şün ce le ri mi zi an lat mak is te di ği miz za man ke li me le ri bir dü zen içe-
ri sin de; an lam, an la tım ve yar gı bir li ği oluş tu ra cak bi çim de bir leş ti ri riz. Böy le ce 
is te ği mi zi ifa de eden bir söz di zi si mey da na ge ti ri riz. An cak is tek le ri mi zin an la-
tıl ma sı her za man ay nı doğ rul tu da ol maz. Her cüm le; ken di ni oluş tu ran ke li me 
grup la rı nın, ke li me le rin ve ek le rin yön len dir me si ne gö re çe şit li an lam özel lik le ri-
ne sa hip tir. Ba zen bir işin ya pıl ma sı nı is te riz, ba zen ya pıl ma ma sı nı is te riz. Ba zen 
is tek le ri mi zi so ruy la ifa de et me ye ça lı şır ken ki mi za man da dü şün ce le ri mi zi emir 
yo luy la di le ge tir mek is te riz. İş te bü tün bu du rum lar, an lam ba kı mın dan fark lı 
ni te lik te cüm le le rin bi çim len me si ne se bep olur. An la tım da böy le ce çe şit li an lam 
özel lik le ri ne sa hip cüm le ler or ta ya çı kar. An lam özel lik le ri ne gö re cüm le ler bir-
kaç gru ba ay rı lır:

OLUM LU CÜM LE 

Olum lu ve olum suz cüm le le ri açık la mak

Yar gı nın ger çek leş ti ği ni an la tan cüm le ler, “olum lu cüm le” dir. Ya ni bu cüm le ler; 
bir işin, bir olu şun, bir ha re ke tin, bir dü şün ce nin ger çek leş ti ği ni ve ya ger çek le-
şe ce ğini bil di ren cüm le ler dir. Olum lu cüm le ler de yük lem; yap ma, ya pıl ma, ol ma 
an la mı ta şır. 

Olum lu luk ve olum suz luk, Türk çe cüm le le rin te mel an lam özel li ği dir. Türk-
çe de bü tün fi il ler, isim ler, isim soy lu ke li me ler; özel ek ler le olum suz şek le dö-
nüş tü rül me dik le ri sü re ce olum lu dur; an cak bun lar, özel ek ler le olum suz bi çi me 
dö nüş tü rü lür.

Olumlu Fiil Cümlesi
Yük le mi fi il olan ve yar gı nın ya pıl dı ğı nı, ol du ğu nu bil di ren cüm le ler olum lu fi il 
cüm le si dir: 

Anlamlarına Göre Cümleler

Anlamlarına göre cümleler:
•	 Olumlu	cümle
•	 Olumsuz	cümle
•	 Soru	cümlesi
•	 Emir	cümlesi
•	 Ünlem	cümlesi	
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Ya lan söy lü yor o fal cı ka dın, o Hint li par ya!
Ben yal nız sa na ina nı yo rum, 
Yal nız sa na Mar ya!
   (Be kir Sıt kı Er do ğan)

İs tan bul’u din li yo rum göz le rim ka pa lı;
Ön ce ha fi�en bir rüz gâr esi yor;
Ya vaş ya vaş sal la nı yor
Yap rak lar, ağaç lar da;
Uzak lar da, çok uzak lar da,
Su cu la rın hiç dur ma yan çın gı rak la rı;
İs tan bul’u din li yo rum göz le rim ka pa lı.
   (Or han Ve li Ka nık)

Dar ka pı sın dan baş ka ay dın lık gi re cek hiç bir ye ri ol ma yan dük kâ nın da, tek ba-
şı na, ge ce gün düz kı vıl cım lar sa ça rak ça lı şan Ko ca Ali, tıp kı ka fe se kon muş ter bi ye li 
bir as la nı an dı rı yor du.

   (Ömer Sey fet tin, Di yet)

İ�et Ha nım, oğ lu ile ge li ni ni, ab la sı nın kom şu la rı na çe kiş tir mek le avu nu yor, her 
çe kiş tir me den son ra da bi raz ağ lı yor du.

   (Mem duh Şev ket Esen dal, Ka rı sı nın Ko ca sı)

Siz ar tık ida re ye ya zar sı nız bir se bep gös te re rek baş ka bir ye re gön der me le ri ni 
is ter si niz.

   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Mar ma ra’nın ge niş le di ği nok ta da, dün ya nın en gü zel yer le rin den bi ri olan Sa-
ray bur nu, su yun ke na rın da, ağaç la rı nın kub be le ri nin, ku le si nin ve dam la rı nın al-
tın da top la nır.

   (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

Ba zı cüm le ler şe kil ce olum suz ol du ğu hâl de an lam ca olum lu dur. Olum suz luk 
ifa de si ta şı yan bir yük lem den son ra “de ğil” ve ya “yok” ke li me si ge ti ri lir se cüm le, 
olum lu bir an lam ifa de eder:

Ha ya tın bir fe la ket ten son ra dai ma bir saa det ver di ği ni, o gü zel dar bı me se lin 
söy le di ği gi bi, ayın on be şi ka ran lık sa, on be şi nin mut la ka ay dın lık ola ca ğı nı bil mi-
yor de ği lim.

   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Ba zı cüm le ler ya pı ba kı mın dan olum suz ol ma la rı na rağ men so ru ile olum lu 
bir an lam ka za nır:

Bü yük ler bu nu duy ma sa lar ve gü le rek in kâr et se ler de, biz, on la rın söy le dik le ri ni 
san ki duy mu yor muy duk?

   (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

Si ze gü zel bir oda ve ri riz, ol maz mı?
   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)
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Gül sen kah ka ha lar la in ce hüz nün bi li rim
Dün ya mız ay na lar la kap lı bir oda bi zim
Uzak lar ya kın lar la, kah ka ha lar hü zün le
İç içe an la şıl maz... Ben se ni bil mez mi yim?
   (Ah met Tev fik Ozan)
Gay ra bak ma yü zün gös ter
Ben gön lü mü bil mez mi yim
Gün de pa di şah lık is ter
Ben gön lü mü bil mez mi yim
   (Kö roğ lu)
De ğil dim ben sa na ma il sen et tin ak lı mı zâ il.
Be ni ta’n ey le yen gâ fil se ni gör geç utan maz mı?
   (Fu zu li)

Olumlu İsim Cümlesi
Yük le mi isim ya da isim soy lu bir ke li me ve ya ke li me gru bun dan mey da na ge len 
ve olum lu yar gı bil di ren cüm le ye “olum lu isim cüm le si” de nir:

Az za man da çok ve bü yük iş ler yap tık. Bu iş le rin en bü yü ğü, te me li Türk kah-
ra man lı ğı ve yük sek Türk kül tü rü olan Tür ki ye Cum hu ri ye ti dir. Bun da ki mu va�a-
ki ye ti, Türk mil le ti nin ve onun de ğer li or du su nun bir ve be ra ber ola rak azim kâ ra ne 
yü rü me si ne borç lu yuz.

   (Mustafa Kemal Ata türk)

Di yar ba kır lı, Van lı, Er zu rum lu, Trab zon lu, Trak ya lı ve Ma ke don ya lı hep bir ır-
kın ev lât la rı, hep ay nı cev her le rin da mar la rı dır. 

   (Mustafa Kemal Ata türk)

İs tan bul fet he dil di ği za man çok ha rap bir şe hir di.
   (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Bu Ha ti ce Ha nım iri ya pı lı, ko ca man yüz lü, bi raz kam bu ru çık mış, yet miş lik bir 
ih ti yar dı.

   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Mu hi ti miz bi ze kar şı her an kör, sa ğır ve şu ur suz dur.
   (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

Her me de ni yet te, bil has sa Garp ta, kom şu ve fark lı me de ni yet le rin dil le rin den 
alın mış ke li me ler var dır.

   (Sa mi ha Ay ver di)

Bir mer ha met tir ya nan, da ra cık oda la rın
İs li lâm ba la rın da, is li lâm ba la rın da. 
   (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Gü zel sev me der ler, na sıl sev me yim
Kaş lar ara sın da çi�e ben ler var.
   (Ka ra ca oğ lan)
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Çeh re ler baş ka, li san lar, de ri ler ren gâ renk;
Sâ de bir ha di se var or ta da: Vah şet ler denk.
    (Meh met Akif Er soy)

Eze lî var lı ğa can dan vu ru lan âşık lar
Ses alır tâ öte sin den ebe dî dün ya nın.
Ye rin al tın da de vam et me si dir ben ce ölüm
Ye rin üs tün de gö rüp geç ti ği miz rü ya nın
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Göz le rin ka ra ran yol lar da üz gün
Ve bir zam bak ka dar be yaz dır yü zün;
Sü zü lüp akas ya dal la rın da gün
Erir dam la dam la ayak la rın da.
  (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Olum suz luk ifa de si ta şı yan bir yük lem den son ra “de ğil” ve ya “yok” ke li me si 
ge ti ri lir se cüm le olum lu bir an lam ifa de eder. Bu ba kım dan ba zı cüm le ler bi çim ce 
olum suz ol du ğu hâl de an lam ca olum lu dur:

Ba na kar şı faz la so ğuk du ran lar, oda nın bir kö şe sin de yan yan ba ka rak be nim 
için her hal de iyi ol ma yan şey ler fı sıl da şan lar yok de ğil.

   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

OLUM SUZ CÜM LE 
Yük le mi olum suz yar gı bil di ren, ya ni yar gı nın ger çek leş me di ği ni bil di ren cüm le 
“olum suz cüm le ”dir. Olum suz cüm le de olum suz fi il cüm le si ve olum suz isim cüm-
le si ol mak üze re iki ye ay rı lır.

Olumsuz Fiil Cümlesi
Yük le mi fi il olan ve yar gı nın ya pıl ma dı ğı nı, ol ma dı ğı nı bil di ren cüm le ler “olum suz 
fi il cüm le si” dir; ya ni olum suz fi il cüm le le rin de ola yın ger çek leş me di ği bil di ri lir.

Fi il cüm le le rin de olum suz luk, yük le me “-mA-” olum suz luk eki nin ge ti ril me-
siy le ya pı lır. Ba zen de olum suz luk kav ra mı “de ğil” ve “ne... ne...” olum suz luk söz-
le riy le sağ la nır:

Her ku şun eti yen mez.
   (Ata sö zü)

Ta şı ma su ile de ğir men dön mez.
   (Ata sö zü)

Kel ya nın da ka bak anıl maz.
   (Ata sö zü)

Gü neş bal çık la sı van maz.
   (Ata sö zü)

Ser çe den kor kan da rı ek mez.
   (Ata sö zü)



6. Ünite - Anlamlarına Göre Cümleler 145

Mum di bi ne ışık ver mez.
   (Ata sö zü)

Uz vi ve cis ma ni mi ras la rı mı zın te sir le rin den ko ru na ma dı ğı mız ka dar ah la kî ve 
ma ne vî te sir ler den de ka çı na ma yız.

   (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

Bu yüz ler ce kız ço cu ğu nun çıl gın ne şe si, se vin ci ba na dal gın bir hü zün den baş ka 
bir şey ver mi yor.

   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Hiç böy le ısın ma mış tım;
Dal da ki viş ne ye,
Vit rin de ki ay dın lı ğa,
Sal ça ko ku su na mut fa ğı mın,
Akan de re ye, uçan bu lu ta,
Hiç böy le ısın ma mış tım ya şa ma ya.
   (Edip Can se ver)

“Ne...ne...” olum suz luk bağ la cıy la bir bi ri ne bağ la nan cüm le ler, bi çim ba kı mın-
dan olum lu gö rün se bi le an lam ca olum suz dur:

Ne ci var da bir köy var ne bir evin ha ya li
So nun adem dir di yor in sa na yo lun hâ li
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Gün ler ce ne gör düm ne de bir kim se ye sor dum
“Yâ rab! He le kalp ağ rı la rım dur du.” di yor dum
   (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Ne hü kû met ler ka lır, ne or du lar, ne bu gün kü ya şa yış, ne de bu gün kü ai le 
   (Memduh Şev ket Esen dal)

Ne do ğan gü ne hük müm ge çer,
Ne hâl den an la yan bu lu nur.
   (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Ka bi ne üye si ol duk tan son ra ne kı ya fet le ri ni de ğiş tir di, ne tu tu mu nu. 
   (Ha li de Edip Adı var, Ye ni Tu ran ve Ra ik’in An ne si)

Na ne sa tan su sa tan ye tim ço cuk lar
Şar kı söy le me di ler, gü ne şe, aya...
Bi li yo rum ne ma sal din le me ye doy du lar
Ne oyun oy na ma ya...
      (Ya vuz Bü lent Ba ki ler)

Ne şa ir yaş dö ker, ne âşık ağ lar,
Ta ri he ka rış tı es ki sev da lar;
Bey hu de ses le nir, bey hu de çağ lar
Bir so la, bir sa ğa ço ban çeş me si!.. 
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
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Ne ya nar kim se ba na âteş-i dil den öz ge
Ne açar kim se ka pım bâd-ı sa bâ dan gay rı
   (Fu zu li) 

(Ba na gö nül ate şin den baş ka kim se yan maz; sa ba rüz gâ rın dan baş ka kim se 
ka pı mı aç maz.)

Ba zen de çe kim li fi il ler den son ra “de ğil” olum suz luk sö zü ge ti ri le rek cüm le-
ler de olum suz luk sağ la nır:

Ha yat mec mu ala rı nı oku yor de ği lim. (Oku mu yo rum.)
   (Sab ri Esat Si ya vuş gil)

Dil bes te yiz ah ba ba esi riz ya re
On lar dır açan gö nül de bin bir ya re
Bi gâ ne le rin kah rı nı gör müş de ği liz
Ta’n et ti ği miz nâ fi le dir ağ yâ re
   (Yah ya Ke mal Be yat lı)

Ba zen de cüm le ler de olum suz luk, so ru bi çi miy le sağ la nır. An cak böy le cüm le-
ler de so ru bi çi mi nin so ru mu, olum suz luk mu ol du ğu me tin bağ la mın dan çı ka rı lır:

El li alt mış ku ruş ufak pa ra mi ras bı rak mış olan bu bü yük Türk edi bi nin me za-
rı nı bun dan son ra da yap ma sak pek âlâ olur. Bu gi bi aç ölen le rin çü rü müş ke mik-
le ri ne mer mer den bir köşk yap ma ya kal kış mak tan ne çı kar? Sa da kay la di ke ce ği miz 
iki taş, o tunç li sa nın, ken di sa hi bi ne yap tı ğı tan nân me zar dan da ha gü zel ve da ha 
sağ lam mı ola cak?

   (Ah met Ha şim, Bi ze Gö re)

Ayol, be nim di lim dö ner mi böy le şey le re?
(Hü se yin Rah mi Gür pı nar)

Ço cu ğu nu it en ci ği gi bi ka pı ya bı ra kan dan ana mı olur?
   (Fü ru zan)

De ve nin yü kü nü ka rın ca çe ker mi?
   (Ata sö zü)

Bil gi li ile bil gi siz mü sa vi olur mu?
   (Ata sö zü)

Olumsuz İsim Cümlesi
Yük le mi isim ya da isim soy lu bir ke li me ve ya ke li me gru bun dan mey da na ge len 
ve olum suz yar gı bil di ren cüm le ye “olum suz isim cüm le si” de nir. İsim cüm le le-
rin de olum suz luk, “de ğil” ve “yok” olum suz luk söz le riy le sağ la nır:

Muh sin Çe le bi, yap tı ğı ile i�i har ede cek ka dar kü çük ruh lu de ğil di.
   (Ömer Sey fet tin, Pem be İn ci li Ka�an)

Buz la rın so ğu ğu yok, alev ler sı cak de ğil.
   (Meh met Çı nar lı)
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-Ben ce dok tor, onu siz bir so ya rak din le yi niz;
Has ta lık çün kü de ğil öy le ehem mi yet siz
   (Meh met Akif Er soy)

Ca mi le rin ne fes le ısı nan ha va sı, do nuk ışık lar, na kış lı ki lim ler, ha lı lar yok tu.
   (Se vinç Ço kum, Bi zim Di yar)

Git me ey yol cu, be ra ber otu rup ağ la şa lım:
Ele mim bir yü re ğin kâ rı de ğil, pay la şa lım
   (Meh met Akif Er soy)

Şim di bu dün ya dan hiç bir ha ber yok;
Yok bi zi ara yan, so ran kim se miz.
Öy le si ne ka ran lık ki ge ce miz,
Ha ol muş ha ol ma mış pen ce re miz;
Akar su da ak si miz den eser yok.
   (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Ga ri bi yim bu ye rin şev ki yok, ha ra re ti yok;
Do ğan, ba tan gü ne şin gün le rim le nis be ti yok.
   (Sü ley man Na zif)

Ba zı cüm le ler, ya pı ca olum lu ol sa lar da so ru ekiy le ve ya so ru ke li me siy le olum-
suz bir an lam ifa de ede bil mek te dir:

O ka dar uzak ye re kim gi der? (Kim se git mez.)
Se nin yap tı ğı nı kim ya par? (Kim se yap maz.)
Ke ser vur ma dan ağaç yon tu lur mu? (Yon tul maz.)
Ada let le oyun olur mu? (Ol maz.)

Aşa ğı da ki cüm le le ri olum lu luk - olum suz luk ba kı mın dan in ce le yi niz.

BEK LE NEN
Ne has ta bek ler sa ba hı,
Ne ta ze ölü yü me zar,
Ne de şey tan, bir gü na hı,
Se ni bek le di ğim ka dar.
   (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Her me de ni yet te, bil has sa Garp ta, kom şu ve fark lı me de ni yet le rin dil le rin den alın-
mış ke li me ler var dır.
   (Sa mi ha Ay ver di)

SÜB YAN
Öl dü, öl dü ğü nü bil mi yor
İki eli ya nı na gel di; gö tü re cek ler,
Git mem di ye mi yor.
Ta da ma dı hel va dan ve lok ma dan,
Bir te şek kür ol sun ede me di
Ta bu tu nu ta şı yan dost la ra.
Ah, ölü mü kim se nin ki ne be ze mi yor.
   (Ok tay Ri fat)

1
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SO RU CÜM LE Sİ 

So ru cüm le le ri ni açık la mak

So ru cüm le si, so ru yo luy la bil gi al ma yı amaç la yan cüm le dir. So ru cüm le si; bir işin 
olup ol ma dı ğı nı, bir dü şün ce nin ka bul edi lip edil me di ği ni so ran cüm le dir. Olum-
lu ve ya olum suz so ru şek lin de ku ru la bi lir. So ru an la mı; so ru eki, so ru sı fa tı, so ru 
za mi ri, so ru zar fı ve so ru eda tı yar dı mıy la sağ la nır. Hat ta bu dil öge le ri ni kul lan-
ma dan yal nız vur gu ve ton la may la da cüm le ye so ru an la mı ve ri le bi lir. 

So ru yo luy la cüm le ye “ih ti mal, ya lan la ma, kü çüm se me, bek len mez lik, be ğen-
me, öv me, şaş ma, ri ca, ya kın ma üzün tü, kü çüm se me, kı na ma vb.” çok de ği şik 
an lam lar yük le ne bil mek te dir. Bun lar, di li kul la na nın ama cı doğ rul tu sun da şe kil-
le nir ve me tin bağ la mı için de or ta ya çı kar.

Soru Ekiyle Kurulan Cümleler
So ru kav ra mı ve ren “mi (mı, mu, mü)” eki ne so ru eki de nir. Bu ek, il gi li ol du ğu 
ke li me den ay rı ya zı lır; fa kat ün lü uyu mu na gi rer. So ru bi çi min de ki yük lem ler de 
şa hıs ek le ri ni ala bi lir. So ru eki, yal nız ca yük le min de ğil onay lan ma sı is te nen öge-
nin so nu na ge ti ri lir. So ru eki, vur gu suz olup vur gu yu ken din den ön ce ki he ce ye 
ak ta rır:

Eğil miş ar za, ka nar, mut ta sıl ka nar gül ler,
Du rur alev gi bi dal lar da kan lı bül bül ler,
Su lar mı yan dı? Ne den tun ca ben zi yor mer mer? 
   (Ah met Ha şim)

Bin bir emel ve gu ru run iri li ufak lı yel ken le ri ni he ve sin tat lı rüz gâ rıy la şi şi rip 
ha yat de ni zin de pu pa yel ken iler le yen ben de ğil mi yim?

   (Ali Ni hat Tar lan)

Bed-as la ne câ bet mi ve rir hiç üni for ma
Zer-dûz pâ lân ur san eşek yi ne eşek tir.
   (Zi ya Pa şa)
  
ÜZÜN TÜ
Yü zün de bir çiz gi, sa çın da bir ak
Gö rün ce: “En son ra ha zan!” de din mi?
Eli ni al nı na ko yup da la rak:
“Ba ha ra dö ne yim bir an!” de din mi?

Ge çi yor ge ce ler gün ler bir ör nek,
Bir ko ku ve ri yor iş te her çi çek,
Bil mi yor ses ler le renk ler de ğiş mek...
“Boş ye re dö nü yor ci han!” de din mi?
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Ne çe lik tab ya lar is ter, ne si ner has mın dan;
Alı nır kal’a mı san dın göğ sün de ki kat kat iman?

(Meh met Akif Er soy)

2
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Ey de niz, şöy le bir gün sa na ba ka cak mı yım,
El ma bah çe le rin den, fın dık bah çe le rin den?.
   (Ömer Bed ret tin Uşak lı)

Ağ la sam, se si mi du yar mı sı nız,
Mıs ra la rım da;
Do ku na bi lir mi si niz?
Göz yaş la rı ma, el le ri niz le?
   (Or han Ve li Ka nık)

Bir yaz gü nü, zer re le ri niz sa at ler ce gü ne şi iç tik ten son ra bir ağaç al tın da hiç ar ka 
üs tü uzan dı nız mı?

   (Su ut Ke mal Yet kin)

Bu mu rü ya lar da iç ti ğim cen net,
Sır rı nı arar ken pat la yan gül le,
Ye şil as ma la rı kav ra yan şeh vet.
   (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Şa kak la rı ma kar mı yağ dı ne var?
Be nim mi Al la hım bu çiz gi li yüz?
   (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Zu lüm ve hak sız lık tan bu ka dar zevk du yan in san la rı ıs la ha uğ raş mak ço cuk ça 
bir ha yat de ğil miy di?

   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ye şil Ge ce)

O çay ağır akar, yor gun mu bil mem?
Meh ta bı has ta mı, sol gun mu bil mem?
Yas lı ge lin gi bi mah zun mu bil mem?
Yü ce dağ ba şın da si yah gül var dır. 
   (Rı za Tev fik Bö lük ba şı)

Soru Sıfatlarıyla Kurulan Cümleler
On lar
Han gi bir bel de-i ha yâ le gi der,
Böy le ses siz ve kim se siz, şim di?
   (Ah met Ha şim)

Ben ezel den be ri dir hür ya şa dım, hür ya şa rım.
Han gi çıl gın ba na zin cir vu ra cak mış? Şa şa rım!
   (Meh met Akif Er soy)

Na sıl mek tep bu?
   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Kaç ki şi nin lok ma sı bo ğa zın da kal mış tı?
   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Han gi cey lan se ni kes miş de ço cuk ken me me den,
Han gi kap lan sa na süt ver miş öz an nen ye ri ne?
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
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Soru Zamirleriyle Kurulan Cümleler
Bir gün bi le sor ma dım ken di me: Ki mim? Ne yim?
Yal nız sa nat aş kı na ta pan bir di va ne yim!
   (Yu suf Zi ya Or taç)

On lar ki bu gün gök te bi rer kas ra çe kil di,
Dev rin de fa kat han gi si mes’ûd ola bil di?
Var sın se ni öm rün ce ateş çem be ri sar sın,
Şâ ir! Sen üzül dük çe ve öl dük çe ya şar sın!
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Çat lı yor, yır tı nı yor yo ku şu sök mek için.
Hey Sa kar ya, kim de miş su ya vu rul maz per çin?
...
Gel di ölüm lü ya lan, git ti ölüm süz ger çek;
Siz, ha yat sü ren leş ler, si zi kim di ril te cek?
   (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

De rin den de ri ne ır mak lar ağ lar,
Uzak tan uza ğa ço ban çeş me si.
Ey su yun se sin den an la yan bağ lar,
Ne söy ler şu da ğa ço ban çeş me si?
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

So rar bu dün ya ya:
-Ne is ter sin?
   (Or han Sey fi Or hon)

İn sa na mah sus bir şey ola bi le ce ği ni zan net mek de gu ru ru mu zu mem nun eden 
bir te sel li den baş ka ne dir?

   (Nu rul lah Ataç)

Bir ölüm mel te mi hâ lin de eser ken ne fe sin
Öm rü bir dal gi bi âşık la rın sal la nı yor
İh ti yar lar ya nı yor, kör pe ço cuk lar ya nı yor;
Sen kö yün sıt ma lı bağ rın da ce hen nem mi, ne sin?
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Tak si ri ne dir kü çük se in san 
   (Ab dül hak Hâ mit Tar han)

Kim bu cen net va ta nın uğ ru na ol maz ki fe da? 
   (Meh met Akif Er soy)

Es ki es vap la rım tu tun elim den,
Ay na lar, söy le yin ba na, ben ki mim?
     (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)
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Soru Zar�arıyla Kurulan Cümleler
Ben ha zır ol sam da, de ği şik li ğe
Ka lan la rı na sıl ha zır la ma lı?
   (Arif Ni hat As ya)

Şu ya kın su la rın
Ko lu ne den bü kül mez?
Fı rat ni çin, Dic le ni çin, Aras ni çin
Ben den do ğar, ba na dö kül mez?
   (Arif Ni hat As ya)

Yo lu nu bek le mek ten göz le ri miz ka rar dı,
Ne ye geç kal dın, Ağa?
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Şa kak la rı ma kar mı yağ dı ne var?
Be nim mi Al lah’ım bu çiz gi li yüz.?
Ya göz ler al tın da ki mor hal ka lar?
Ne den böy le düş man gö rü nür sü nüz?
Yıl lar yı lı dost bil di ğim ay na lar?
   (Ca hit Sıt kı Ta ran cı)

Tan rı’m na sıl ke sil di kö pü ren, ta şan su lar?
Dağ lar mı yas sı laş tı? Ova lar mı de lin di?
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Na sıl ya şa ya ca ğım ey de niz sen den uzak!
    (Ömer Bed ret tin Uşak lı)

Ya ban cı la rın ağ zın dan işi te ce ğin o iğ renç it ham la ra na sıl ce vap ve re bi lir din?
   (Re şat Nu ri Gün te kin)

Soru Edatlarıyla Kurulan Cümleler
Ha ni Yu nus Em re ki, kı yın da ge zi yor du;
Ha ni ar dı na çil çil kub be ler ser pen or du?

Can iş te!.. Ca nan ha ni?
Dert iş te!.. Der man ha ni?
Gö nül sa ra yı bom boş,
Bek le nen sul tan ha ni?
   (Or han Sey fi Or hon)

Aca ba tüt sü yak sam
Gö rü nür mü yü zü nüz,
Aca ba tüt sü yak sam?
   (Ne cip Fa zıl Kı sa kü rek)

Si zi ilk bal kon da gör dü ğüm gün dü,
Yü zü nüz sa rar mış gi bi gö rün dü,
Aca ba ru hu nuz çok has ta mıy dı?
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
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Aceb şu yer de var m’ola
Şöy le ga rib ben ci le yin?
   (Yu nus Em re)

Ba zen so ru eki ve so ru sö zü kul la nıl ma dan “ya” , “ha” ve “de mek” gi bi söz ler le 
de cüm le le re so ru an la mı ve ril mek te dir: 

Gön lü nü yo ra rak bü tün bü tü ne
Ben ze din sa rar mış ya ban gü lü ne.
Gü ven me sa na and iç ti ği gü ne,
Ya bü tün söz le ri ya lan sa, Ay şe?
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

EMİR CÜM LE Sİ

Emir cüm le le ri ni ta nım la mak

Fi il cüm le le ri nin yük le mi emir ki pin de olan la rı na “emir cüm le si” de nir:
 
Hay di ede bin le çık, git, çe kil kar şım dan!
   (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)
 
 Ken di ne iyi bak, za rar lı eğ len ce le re git me, yü zün gül sün.
   (Arif Ni hat As ya, Sev gi Mek tup la rı)

Oku yun, ne bu lur sa nız oku yun; hiç ol maz sa bir ke re açın.
   (Nu rul lah Ataç)

Böy le bir yaz gü nü zer re le rim gü ne şin bü tün alev le ri ni iç tik ten son ra ben ar ka 
üs tü uzan mış, el le rim ba şı mın al tın da, göz le ri mi yap rak lar da do laş tı rır ken ba na 
hiç bir şey, hiç bir şey sor ma yı nız!

   (Su ut Ke mal Yet kin)

Ağ la ma di yo rum sa na! Ağ la ma!
   (Re fik Ha lit Ka ray, Es ki ci)
 
Ne du ru yor sun be, at ken di ni de ni ze:
Ge ri de bek le ye nin var mış al dır ma;
Gör mü yor mu sun, her yan da hür ri yet;
Yel ken ol, kü rek ol, dü men ol, ba lık ol, su ol;
Git gi de bil di ğin ye re.
    (Or han Ve li Ka nık) 
Sey re çık sev di ğim ak şam la rı kur ban la rı nı
Ya rı yor kal bi ni her kes sa na gös ter mek için
Ah, o taş kal bi ne bir gün he ye can ver mek için
Ye di köy hal kı se bil et ti bu yıl kan la rı nı  
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
       

3
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Emir ki pi ile ku ru lan ba zı cüm le ler “di lek, is tek, yal var ma, ya kar ma, üzün tü, 
bed du a” gi bi de ği şik an lam özel lik le ri ne sa hip tir:

Al lah ev lat acı sı gös ter me sin.
Al lah kim se yi mu ha ne te muh taç et me sin.

Kan tü kür sün adı nı can dan anan du dak lar,
Sa na be nim gö züm le ba kan göz ler kör ol sun! 
   (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)

Fe lek ben den be ter et sin hâ li ni
Ben ölür sem yâd lar sar sın be li ni
Ga rip bül bül gü le ver sin mey li ni
Fi ga nım ar tı ran yâr da nem kal dı
   (Ka ra ca oğ lan)

DU A
Ulu Tan rım, şu ka ran lık yol la rı,
Bi zi sa na ulaş tı ran yol lar et!
İh ti ras la ki lit len miş kol la rı,
Bir bi ri ni ku cak la yan kol lar et!

Mu hab be tin gö nü müz de hız ol sun;
Güt tü ğü müz Hak ka va ran iz ol sun,
Önü müz de uçu rum lar düz ol sun,
Yo lu muz da di ken le ri gül ler et!

Da la let te bı ra kıp da in sa nı,
Yap ma ar zın en kor ku lu hay va nı.
Unut tur ma doğ ru lu ğu, vic da nı,
Bi zi sa na lâ yık olan kul lar et!
   (Or han Sey fi Or hon)

ÜN LEM CÜM LE Sİ 

Ün lem cüm le le ri ni çö züm le mek

İçin de ün lem bu lu nan ve ya ün lem kav ra mı ve ren cüm le ye “ün lem cüm le si” de-
nir. Bu cüm le ler in san la rın se vinç le ri ni, mut lu luk la rı nı, öz lem le ri ni, üzün tü le ri ni, 
he ye can la rı nı, acı la rı nı, ke der le ri ni, coş ku la rı nı, hay ret le ri ni vb. an la tan cüm le-
ler dir. Bu ba kım dan ün lem cüm le le rin de mut la ka bir dü şün ce nin an la tıl ma sı ge-
rek mez. Çün kü ün lem cüm le le rin de bir duy gu nun di le ge ti ril me si esas tır. Ün lem 
cüm le le ri nin so nu na, ün lem işa re ti ( ! )ko nur; an cak her ün lem cüm le si nin so-
nun da ün lem işa re ti bu lun ma ya bi lir:

Ey vah, ne yer ne yâr kal dı!
Gön lüm do lu âh u zâr kal dı.
   (Ab dül hak Ha mit Tar han)

4
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Çal gı se si ba na ka dar ge li yor du, âh!
Ne uzun muş ge ce, Rab bim, gel mi yor sa bah!  
   (Enis Be hiç Kor yü rek)

Kork ma! Sön mez bu şa fak lar da yü zen al san cak;
Sön me den yur du mun üs tün de tü ten en son ocak.
   (Meh met Akif Er soy)

Or du lar! İlk he de fi niz Ak de niz’dir, ile ri!
   (Mustafa Kemal Ata türk)

Ey Türk genç li ği, bi rin ci va zi fen Türk is tik lâ li ni, Türk Cum hu ri ye ti ni ile le bet mu-
ha fa za ve mü da fa a et mek tir!

   (Mustafa Kemal Ata türk)

 Dü şün, ya hu, Ni hat Bey, se kiz se ne bu be, dü şün, be ni gö rün ce on la rın du ya cak-
la rı se vin ci dü şün!

   (Nu rul lah Ataç)

Olur re za let de ğil bu kız ço cuk la rı nın mas ka ra lı ğı be!
   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Ne re de o, ba şı mı alıp sa at ler ce kır lar da do laş tı ğım, bah çe ke na rın da ki çit le re 
değ nek ler le vu ra rak, sık yap rak lı ağaç la rı taş la ya rak kuş kal dır dı ğım gün ler!

   (Re şat Nu ri Gün te kin, Ça lı ku şu)

Em sa li dün ya da bu lun maz! Ger çi onu tak dir ede me ye cek ler çok tur ama, ke za lik 
onun kad ri ni iyi bi len ler de var dır! O, dün ya nın en iyi kalp li adam la rın dan bi ri dir; 
bir bü yük adam dır ves se lam!

   (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Fa him Bey ve Biz)

Şü he da fış kı ra cak top ra ğı sık san şü he da! 
   (Meh met Akif Er soy)
 
Ne ler yap ma dık şu va tan için!
Ki mi miz öl dük;
Ki mi miz nu tuk söy le dik.
   (Or han Ve li Ka nık)

Ah, zan nım ca bü tün in san lık gü neş siz!
Ey ateş! Na sıl da se ni yi tir mi şiz!
   (Ah met Mu hip Dı ra nas)

Ey Tür ke li, ey va ta nım! Sen her yer de ulu sun!
Es ki, ye ni, tat lı, ya nık ses ler ile do lu sun!
   (Meh met Emin Yur da kul)

Ey dost, me ğer ne ka dar ga fil ve saf de run imi şiz!
   (Ya kup Kad ri Ka ra os ma noğ lu, Eren le rin Ba ğın dan)
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Aşa ğı da ki cüm le le ri an lam la rı na gö re in ce le yi niz. 

Ta nı dı ğım ve her za man cid di hal le ri ni gör dü ğüm yaş lı adam lar böy le ö�e le nin ce 
ne ka dar çir kin le şi yor lar dı!
   (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

Sen Rab bim bu lun du ğu muz ka ran lı ğı aş kı mı zın ara dı ğı nu run la ay dın la ta rak, bi ze 
mut lu ve çı kar bir yol gös ter!
   (Ab dül hak Şi na si Hi sar, Çam lı ca da ki Eniş te miz)

Bi ze ha ber ver me den git tin ha?
De mek böy le kö tü bir ni ye ti var dı?
İyi lik bek ler ken kö tü lük bul dun ha?
En so nun da se ni ton ga ya bas tır dı lar ha?

Ey ha fı za! Cö mert me men den be ni em zir,
Zen gin renk le ri ni u�u ma dök ey ba har!
      (Ah met Mu hip Dı ra nas)

2
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Özet

Olum lu ve olum suz cüm le le ri açık la mak
Her cüm le, ken di si ni oluş tu ran ke li me grup la rı-
nın, ke li me le rin ve ek le rin yön len dir me si ne gö-
re çe şit li an lam özel lik le ri ne sa hip tir. Bu ba kım-
dan an la tım da çe şit li an lam özel lik le ri ne sa hip 
cüm le ler or ta ya çı kar. An lam özel lik le ri ne gö re 
cüm le le rin tür le ri var dır.

 Yük le mi olum lu olan, olum lu yar gı ta şı yan cüm-
le le re olum lu cüm le de nir. Bu cüm le ler, yar gı-
nın ger çek leş ti ği ni an la tan cüm le ler dir. Ya ni bu 
cüm le ler; bir işin, bir olu şun, bir ha re ke tin, bir 
dü şün ce nin ger çek leş ti ği ni ve ya ger çek le şe ce-
ğini bil di ren cüm le ler dir. Olum lu cüm le ler de 
yük lem; yap ma, ya pıl ma, ol ma an la mı ta şır. 

 Yük le mi olum suz yar gı bil di ren, ya ni yar gı nın 
ger çek leş me di ği ni bil di ren cüm le ye olum suz 
cüm le de nir.

So ru cüm le le ri ni açık la mak
 So ru yo luy la bil gi al ma yı amaç la yan cüm le ye so-
ru cüm le si de nir. So ru cüm le si bir işin olup ol-
ma dı ğı nı, bir dü şün ce nin ka bul edi lip edil me di-
ği ni so ran cüm le dir. Olum lu ve ya olum suz so ru 
şek lin de ku ru la bi lir.

Emir cüm le le ri ni ta nım la mak
 Fi il cüm le le ri nin yük le mi emir ki pin de olan la-
rı na emir cüm le si de nir. Emir ki pi ile ku ru lan 
ba zı cüm le ler “di lek, is tek, yal var ma, ya kar ma, 
üzün tü, bed du a” gi bi de ği şik an lam özel lik le ri ne 
sa hip tir.

Ün lem cüm le le ri ni çö züm le mek
 İçin de ün lem bu lu nan ve ya ün lem kav ra mı ve-
ren cüm le ye ün lem cüm le si de nir. Ün lem cüm-
le le ri nin so nu na, ün lem işa re ti (!) ko nur; an cak 
her ün lem cüm le si nin so nun da ün lem işa re ti 
bu lun ma ya bi lir.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşa ğı da kilerden han gi si, anlam bakımından olum-
suz bir fi il cüm le sidir?

a.  Ya lan söy lü yor o fal cı ka dın, o Hint li par ya.
b.  İs tan bul’u din li yo rum göz le rim ka pa lı.
c.  Be ni ta’n ey le yen ga fil se ni gör geç utan maz mı?
d.  Gül sen kah ka ha lar la in ce hüz nün bi li rim.
e.  Ben ce dok tor, onu siz bir so ya rak din le yi niz.

2. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi si anlam bakımından 
olum suzdur?

a. Ben yal nız sa na ina nı yo rum. / Yal nız sa na Mar ya.
b. Si ze gü zel bir oda ve ri riz, ol maz mı?
c. Gü zel sev me der ler, na sıl sev me yim? / Kaş lar ara-

sın da çi�e ben ler var.
d. Su lar mı yan dı? Ne den tun ca ben zi yor mer mer?
e. Ayol, be nim di lim dö ner mi böy le şey le re?

3. Aşa ğı da ki dize le rin han gi sin de so ru an la mı, so ru 
sı fa tıy la sağ lan mıştır?

a.  On lar
 Han gi bir bel de-i ha yâ le gi der
 Böy le ses siz ve kim se siz şim di?
b.  Bir gün bi le sor ma dım ken di me: Ki mim? Ne yim?
 Yal nız sa nat aş kı na ta pan bir di va ne yim.
c.  Gel di ölüm lü ya lan, git ti ölüm süz ger çek;
 Siz ha yat sü ren leş ler, si zi kim di ril te cek?
d.  Fı rat ni çin, Dic le ni çin, Aras ni çin
 Ben den do ğar, ba na dö kül mez?
e.  Aceb şu yer de var m’ola
 Şöy le ga rip ben ci le yin?

4. Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de so ru eda tı kul la-
nıl mış tır?

a.  Hey Sa kar ya kim de miş su ya vu rul maz per çin?
b.  Ne za man tü ke ne cek bu yol lar ara ba cı?
c.  Han gi kap lan sa na süt ver miş öz an nen ye ri ne?
d.  Ha ni Yu nus Em re ki kı yın da ge zi yor du?
e.  Tan rım, na sıl ke sil di kö pü ren, ta şan su lar?

5. Aşa ğı da kilerden han gi s,i olum lu bir isim cüm le-
sidir?

a.  Buz la rın so ğu ğu yok, alev ler sı cak de ğil.
b.  Kel ya nın da ka bak anıl maz.
c. Ne ci var da bir köy var ne bir evin ha ya li.
d.  Ga ri bi yim bu ye rin, şev ki yok, ha ra re ti yok.
e.  Muh sin Çe le bi yap tı ğı ile i�i har ede cek ka dar 

kü çük ruh lu de ğil di.

6. Aşa ğı da ki di ze le rin han gi sin de, so ru an la mı di ğer-
le rin den fark lı bi çim de sağ lan mış tır?

a.  Be nim mi Al lah’ım bu çiz gi li yüz?
 Ya göz ler al tın da ki mor hal ka lar?
b.  Me le kü’l-mev te na sıl ru hu mu tes lim ede rim
 Da ha nok san du ru yor mus ha fı mın su re le ri? 
c.  Yo lu nu bek le mek ten göz le ri miz ka rar dı.
 Ne ye geç kal dın Ağa?
d.  Ne den böy le düş man gö rü nür sü nüz?
 Yıl lar yı lı dost bil di ğim ay na lar?
e.  Dağ lar saf, ço cuk gi bi
 Kö tü lük ol du ğun ne bi le?

7. Aşa ğı da ki dizelerin han gi si, anlam bakımından 
olum ludur?

a.  Gay ra bak ma yü zün gös ter
 Ben gön lü mü bil mez mi yim?
b.  Ahu göz lü yâ rim se nin elin den
 Şi kâ yet et me dik yer ler mi kal dı?
c.  Bir te şek kür ol sun ede me di
 Ta bu tu nu ta şı yan dost la ra.
d.  Na ne sa tan, su sa tan ye tim ço cuk lar
 Şar kı söy le ye me di ler gü ne şe, aya.
e.  De ğer mi se vin ci ne, ke de ri ne
 Ha tır la dık ça gül dü ğü müz şey ler?

8. Aşa ğı da ki dize le rin han gi si, bed du a içe ren bir emir 
cüm le si dir?

a.  Yü ce Hak’tan bir di le ğim var be nim
 Ya şa dık ça yâr dan ırak et me sin.
b.  Ey vus lat! O âşık la rı râm et!
 Ey tat lı ve ul vi ge ce! Yıl lar ca de vam et!
c.  Ge lin de bay ra mı Fa tih’te sey re din, zi ra
 Ha ya le hâ tı ra sığ maz o her cü merc-i sa fâ
d.  Biz den yüz çe vir miş ve fa sız dil ber
 Ye ni bir yâr sev miş gü lü hâr ol sun
e.  Gur bet ten gel mi şim yor gu num han cı
 Şu ra ya bir ya tak ser ya vaş ya vaş

9. Aşa ğı da ki cüm le ler den han gi si nin so nu na ün lem 
işa re ti ko na maz?

a.  Ey hak, ya şa, ey sev gi li mil let, ya şa... var ol
b.  Ey ateş! Na sıl da se ni yi tir mi şiz
c.  Ah, na sıl ge ri dön mek, yi ne ya şa mak is ter di o 

gün le ri
d.  Al lah’ım! Türk mil le ti ni ko ru
e.  Ötü yor her ta şın üs tün de bir zil li dü dük
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
10. Aşa ğı da ki ün lem cüm le le rden han gi si, se vinç ifa-
de si ta şı mak ta dır?

a.  Bil mem ki na sıl an lat sam; / Na sıl, na sıl, si ze 
der di mi!

b.  Bu dil le siz ler, ne mut lu, biz ler den çok da ha gü-
zel ko nu şa cak sı nız!

c.  Bit sin, ha yır lı sıy la, bu bey hu de son ba har!
d.  Tu na! İç ate şi ne ser pi le cek su sen sin!
e.  İn sa ni ye ti ni ze sı ğı nı yo rum dok tor!

1. c  Ya nı tı nız fark lıy sa “Olum suz Cüm le” bö lü mü-
nü tek rar in ce le yin.

2. e  Ya nı tı nız fark lıy sa “Olum suz Cüm le” bö lü mü-
nü tek rar in ce le yin. 

3. a  Ya nı tı nız fark lıy sa “So ru Cüm le si” bö lü mü nü 
tek rar in ce le yin.

4. d Ya nı tı nız fark lıy sa “So ru Cüm le si” bö lü mü nü 
tek rar in ce le yin.

5. b Ya nı tı nız fark lıy sa “Olum lu Cüm le” bö lü mü nü 
tek rar in ce le yin.

6. a Ya nı tı nız fark lıy sa “So ru Cüm le si” bö lü mü nü 
tek rar in ce le yin.

7. a  Ya nı tı nız fark lıy sa “Olum lu Cüm le” bö lü mü nü 
tek rar in ce le yin.

8. d  Ya nı tı nız fark lıy sa “Emir Cüm le si” bö lü mü nü 
tek rar in ce le yin.

9. e  Ya nı tı nız fark lıy sa “Ün lem Cüm le si” bö lü mü-
nü tek rar in ce le yin.

10. b Ya nı tı nız fark lıy sa “Ün lem Cüm le si” bö lü mü-
nü tek rar in ce le yin.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
BEK LE NEN
Ne has ta bek ler sa ba hı,
Ne ta ze ölü yü me zar,   
(Bi çim ce olum lu, an lam ca olum suz fi il cüm le si)
Ne de şey tan, bir gü na hı,
Se ni bek le di ğim ka dar. 

Her me de ni yet te, bil has sa Garp ta, kom şu ve fark lı 
me de ni yet le rin dil le rin den alın mış ke li me ler var dır. 
(Olum lu isim cüm le si)

SÜB YAN
Öl dü, öl dü ğü nü bil mi yor
İki eli ya nı na gel di; gö tü re cek ler,
Git mem di ye mi yor.
Ta da ma dı hel va dan ve lok ma dan,  
(Olum suz fi il cüm le si )
Bir te şek kür ol sun ede me di
Ta bu tu nu ta şı yan dost la ra.
Ah, ölü mü kim se nin ki ne be ze mi yor.
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Sıra Sizde 2
Ta nı dı ğım ve her za man cid di hal le ri ni gör dü ğüm yaş lı 
adam lar böy le ö�e le nin ce ne ka dar çir kin le şi yor lar dı! 
(Ün lem cüm le si)

Sen Rab bim bu lun du ğu muz ka ran lı ğı aş kı mı zın ara-
dı ğı nu run la ay dın la ta rak, bi ze mut lu ve çı kar bir yol 
gös ter! (Emir cüm le si)
  
Bi ze ha ber ver me den git tin ha?
De mek böy le kö tü bir ni ye ti var dı?  (So ru cüm le si)
İyi lik bek ler ken kö tü lük bul dun ha?
En so nun da se ni ton ga ya bas tır dı lar ha?

Ey ha fı za! Cö mert me men den be ni em zir,
Zen gin renk le ri ni u�u ma dök ey ba har! (Emir cüm le si)
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Ör nek cüm le le ri çö züm le ye bi le cek,
Cüm le lerin için de bu lu nan ke li me grup la rı nın iş lev le ri ni açıkla ya bi le cek si niz. 
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
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TÜRKÇE CÜMLE BİLGİSİ II



CÜM LE ÇÖ ZÜM LE ME Sİ
 
Ör nek cüm le le ri çö züm le mek

Cüm le çö züm le me si bir me tin de kaç cüm le ol du ğu nu, bir cüm le yi mey da na ge-
ti ren öge le ri ve bu öge ler için de ki ke li me grup la rı nın ne ler ol du ğu nu in ce le yip 
be lir le me ye ça lış mak de mek tir. Ya ni cüm le çö züm le me si, öge le rin bu lun ma sıy la 
ger çek le şir. Ki ta bı mı zın bu bö lü mün de öge le ri bu lun muş ve bu öge ler için de ki 
ke li me grup la rı in ce len miş ör nek ler gö re cek si niz. 

1.  Göz le rin ka ra ran yol lar da üz gün
  Ve bir zam bak ka dar be yaz dır yü zün;
  Sü zü lüp akas ya dal la rın da gün
  Erir dam la dam la ayak la rın da.

 (Ah met Mu hip Dı ra nas)
Bu şi ir de iki cüm le var dır; bi rin ci cüm le sı ra lı bir isim cüm le si dir: Göz le rin 

ka ra ran yol lar da üz gün ve bir zam bak ka dar be yaz dır yü zün.

Cüm le nin öge le ri:
üz gün   : Yük lem (As lı üz gün dür şek lin de dir; fa kat 

bildir           me eki -dir düş müş tür.)
göz le rin   : Öz ne
ka ra ran yol lar da  : Yer tam la yı cı sı
ve    : Cüm le dı şı öge (sı ra la ma bağ la cı)
bir zam bak ka dar be yaz dır : Yük lem
yü zün   : Öz ne

Ke li me grup la rı:
göz le rin   : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([se nin] göz le-

rin)
ka ra ran yol lar   : Sı fat tam la ma sı
sı fat        isim

Cümle Çözümlemesi Örnekleri

1
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bir zam bak ka dar be yaz : Sı fat tam la ma sı
sı fat                         isim
bir zam bak / ka dar  : Edat gru bu
isim                 edat
bir   zam bak   : Sı fat tam la ma sı
sı fat    isim
yü zün   : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([se nin] yü zün)
İkin ci cüm le ise ba sit bir cüm le dir: Sü zü lüp akas ya dal la rın da gün erir dam la 

dam la ayak la rın da.

Cüm le nin öge le ri:
erir    : Yük lem
gün    : Öz ne
akas ya dal la rın da sü zü lüp : Zarf tüm le ci
dam la dam la  : Zarf tüm le ci
ayak la rın da   : Yer tam la yı cı sı

Ke li me grup la rı:
akas ya dal la rın da sü zü lüp : Zarf-fi il gru bu
yer tam la yı cı s zarf-fi il
akas ya / dal la rı  : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan
dam la dam la   : Tek rar gru bu (Ay nı ke li me nin tek ra rı ile ya pılmış.)
ayak la rın   : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([se nin] ayak la rın)

2. Dar ka pı sın dan baş ka ay dın lık gi re cek hiç bir ye ri ol ma yan dük kâ nın da, 
tek ba şı na, ge ce gün düz kı vıl cım lar sa ça rak ça lı şan Ko ca Ali, tıp kı ka fe se kon-
muş ter bi ye li bir as la nı an dı rı yor du.

 (Ömer Sey fet tin, Di yet)
Bu cüm le, ba sit bir fi il cüm le si dir .

Cüm le nin öge le ri:
an dı rı yor du      : Yük lem
dar ka pı sın dan baş ka ay dın lık gi re cek hiç bir ye ri ol ma yan dük kâ nın da, tek ba şı-

na, ge ce gün düz kı vıl cım lar sa ça rak ça lı şan Ko ca Ali : Öz ne
tıp kı ka fe se kon muş ter bi ye li bir as la nı    : Be lir ti li nes ne

Ke li me grup la rı:
dar ka pı sın dan baş ka ay dın lık gi re cek hiç bir ye ri ol ma yan dük kâ nın da, tek ba şı-

na, ge ce gün düz kı vıl cım lar sa ça rak ça lı şan Ko ca Ali : Sı fat tam la ma sı
sı fat    isim
Ko ca Ali       : Bir le şik isim gru bu
dar ka pı sın dan baş ka ay dın lık gi re cek hiç bir ye ri ol ma yan dük kâ nın da, tek 

ba şı na,
 yer tam la yı cı sı (sı fat-fii lin)    zarf tüm le ci
 ge ce gün düz kı vıl cım lar sa ça rak ça lı şan   : Sı fat-fi il gru bu
  zarf tüm le ci                sı fat-fi il
dar ka pı sın dan baş ka ay dın lık gi re cek hiç bir ye ri ol ma yan dükkanı
   : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([onun] ...dük kâ nı)
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dar ka pı sın dan baş ka ay dın lık gi re cek hiç bir ye ri ol ma yan / dük kân: Sı fat tam-
la ma sı

   sı fat                 isim
dar ka pı sın dan baş ka ay dın lık gi re cek hiç bir ye ri ol ma yan : Sı fat-fi il gru bu
öz ne                 sı fat-fi il
dar ka pı sın dan baş ka ay dın lık gi re cek hiç bir ye ri : Sı fat tam la ma sı
sı fat    sı fat  isim

dar ka pı sın dan baş ka : Edat gru bu
isim   edat
dar ka pı sı     :Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu
dar / ka pı     : Sı fat tam la ma sı
sı fat  isim
ay dın lık   gi re cek    : Sı fat-fi il gru bu
öz ne         sı fat-fi il
hiç bir / yer     : Sı fat tam la ma sı
sı fat      isim
ge ce gün düz kı vıl cım lar sa ça rak  : Zarf-fi il gru bu
zarf tüm le ci be lir ti siz nes ne zart-fi il
ge ce gün düz     : Tek rar gru bu (zıt an lam lı) 

tıp kı ka fe se kon muş / ter bi ye li bir as lan : Sı fat tam la ma sı
 sı fat    isim
ter bi ye li / bir as lan    : Sı fat tam la ma sı
sı fat           isim
bir / as lan     : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim
tıp kı ka fe se kon muş    : Sı fat-fi il gru bu
c.d.ö. yer.   tam. sı fat-fi il

3. Bir ulu çı nar sın ki kı rı lır, eğil mez sin; ölür, in le mez sin.
 (Ah met Hik met Mü�ü oğ lu, Çağ la yan lar)

Bu cüm le bir bir ki’li bir le şik cüm le dir; cüm le de bir te mel bir de yan cüm le ol-
mak üze re iki cüm le var dır. Yan cüm le ken di içe ri sin de dört cüm le den mey da na 
gel miş bir sı ra lı cüm le dir.

Te mel cüm le: Bir ulu çı nar sın ki
bir ulu çı nar sın : Yük lem
(sen)  : Giz li öz ne
ki   : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Yan cüm le: Kı rı lır, eğil mez sin; ölür, in le mez sin.
kı rı lır(sın)  : Yük lem
eğil mez sin  : Yük lem
ölür(sün)  : Yük lem
in le mez sin  : Yük lem
(sen)  : Giz li öz ne (dört yük le min de öz ne si or tak tır.)
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Yan cüm le, te mel cüm le yi yük le min sı fa tı ola rak ta mam la mak ta dır: (Sen) kı-
rıl[dı ğı hâl de] eğil me yen, öl[dü ğü hâl de] in le me yen bir ulu çı nar sın.

Ke li me grup la rı:
bir / ulu çı nar  : Sı fat tam la ma sı
sı fat     isim

ulu / çı nar   : Sı fat tam la ma sı
sı fat  isim

4. He nüz renk ve gü zel ko ku lar bit me miş, fa kat ba ha rın bol renk le ri his se-
dil mez şe kil de kay bol muş tu. 

(Meh med Ra uf, Ey lül)
Bu cüm le bağ lı bir cüm le dir.

Cüm le nin öge le ri:
bit me miş   : Yük lem
renk ve gü zel ko ku lar  : Öz ne
he nüz   : Zarf tüm le ci
fa kat   : Cüm le dı şı öge (bağ laç)
kay bol muş tu   : Yük lem
ba ha rın bol renk le ri  : Öz ne
his se dil mez şe kil de  : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı:
renk ve gü zel ko ku lar  : Bağ la ma gru bu
isim  bağ laç       isim
gü zel / ko ku   : Sı fat tam la ma sı
sı fat      isim
ba ha rın / bol renk le ri  : Be lir ti li isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan
bol / renk   : Sı fat tam la ma sı 
sı fat  isim
his se dil mez / şe kil  : Sı fat tam la ma sı
sı fat                isim
kay bol-  : Bir le şik fi il ( <ka yıp + ol-, isim + yar dım cı fi il ka lı bın da)
his set-  : Bir le şik fi il (< hiss + et-, isim + yar dım cı fi il ka lı bın da)

5. Dün ya nın bi ze hür met gös ter me si ni is ti yor sak, ev ve la biz ken di mi ze, 
ben li ği mi ze, mil li ye ti mi ze bu hür me ti his sen, fik ren, fii len, bü tün ef ’âl ve ha-
re kâ tı mız la gös te re lim. Bi le lim ki mil lî ben li ği ni bu la ma yan mil let ler baş ka 
mil let le rin şi kâ rı dır.

(Mustafa Kemal Ata türk)
şi kâr: Av.

Bu me tin de iki cüm le bu lun mak ta dır. Bi rin ci cüm le şart lı bir le şik bir cüm le, 
ikin ci cüm le ise ki’li bir le şik bir cüm le dir.
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Bi rirn ci cüm le: Dün ya nın bi ze hür met gös ter me si ni is ti yor sak, ev ve la biz ken-
di mi ze, ben li ği mi ze, mil li ye ti mi ze bu hür me ti his sen, fik ren, fii len, bü tün ef ’âl ve 
ha re kâ tı mız la gös te re lim.

Bu cüm le bir şart lı bir le şik cüm le dir. Bu şart lı bir le şik cüm le de “Dün ya nın 
bi ze hür met gös ter me si ni is ti yor sak” kıs mı yan cüm le dir; te mel cüm le yi zarf tüm-
le ci iş le viy le ta mam la mak ta dır. “Ev ve la biz ken di mi ze, ben li ği mi ze, mil li ye ti mi ze 
bu hür me ti his sen, fik ren, fii len, bü tün ef ’âl ve ha re kâ tı mız la gös te re lim” ise te mel 
cüm le dir.

Yan cüm le nin öge le ri:
is ti yor sak    : Yük lem
(biz)     : Giz li öz ne
dün ya nın bi ze hür met gös ter me si ni : Be lir ti li nes ne

Te mel cüm le nin öge le ri:
gös te re lim    : Yük lem
biz     : Öz ne
ev ve la    : Zarf tüm le ci
ken di mi ze, ben li ği mi ze, mil li ye ti mi ze : Yer tam la yı cı sı
bu hür me ti    : Be lir ti li nes ne
his sen, fik ren, fii len   : Zarf tüm le ci
bü tün ef ’âl ve ha re kâ tı mız la  : Zarf tüm le ci

Yan ve te mel cüm le de ki ke li me grup la rı:
dün ya nın / bi ze hür met gös ter me si : Be lir ti li isim tam la ma sı
tam la yan   tam la nan
bi ze hür met  gös ter me  : İsim-fi il gru bu
yer t. nes ne   isim-fi il
hür met  gös ter-   : Bir le şik fi il 
isim       yar. fi il
ken di miz, ben li ği miz, mil li ye ti miz : Bağ la ma gru bu (vir gül le bağ lı)
his sen, fik ren, fii len   : Bağ la ma gru bu (vir gül le bağ lı)

bü tün ef ’âl ve ha re kâ tı mız la (<ile) : Edat gru bu
 eda ta bağ lı kı sım            edat
bü tün ef ’âl ve ha re kâ tı mız  : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu

bü tün ef ’âl ve ha re kât   : Sı fat tam la ma sı
sı fat   isim

ef ’âl  ve   ha re kât   : Bağ la ma gru bu
isim bağ.    isim

İkin ci cüm le: Bi le lim ki mil lî ben li ği ni bu la ma yan mil let ler baş ka mil let le rin 
şi kâ rı dır.

Cüm le bir ki’li bir le şik cüm le dir ve cüm le de bir te mel bir de yan cüm le ol mak 
üze re iki cüm le var dır. 
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Te mel cüm le: Bi le lim ki
bi le lim : Yük lem
(biz)  : Giz li öz ne
ki  : Cüm le dı şı öge (bağ laç)

Yan cüm le: Mil lî ben li ği ni bu la ma yan mil let ler baş ka mil let le rin şi kâ rı dır.
baş ka mil let le rin şi kâ rı dır  : Yük lem
mil lî ben li ği ni bu la ma yan mil let ler : Öz ne
Yan cüm le bir isim cüm le si olup te mel cüm le yi nes ne öge si ola rak ta mam-

la mak ta dır: Mil lî ben li ği ni bu la ma yan mil let le rin baş ka mil le tin şi kâ rı [ola ca ğı nı] 
bi le lim.

Ke li me grup la rı:
mil lî ben li ği ni bu la ma yan/ mil let ler : Sı fat tam la ma sı
  sı fat         isim
mil lî ben li ği ni bu la ma yan  : Sı fat-fi il gru bu
 nes ne   sı fat-fi il
mil lî ben li ği ni   : Tam la ya nı giz li iye lik gru bu
mil lî / ben lik    : Sı fat tam la ma sı
sı fat  isim
bu la ma-    : Bir le şik fi il (ye ter li lik fi ili nin olum su zu)
baş ka mil let le rin/ şi kâ rı  : Be lir ti li isim tam la ma sı
 tam la yan      tam la nan
baş ka / mil let   : Sı fat tam la ma sı
sı fat      isim

Aşa ğı da ki şi ir de cüm le le ri be lir le yin ve öge le ri ni bu la rak çö züm le yin:

Kes mem ümi di mi Rah mân u Ra hîm den as la
Cürm ü is yan ü gü na hım ne ka dar ol sa azim
Mest-i lâ-ya’kıl olup terk-i ha yat et sem eğer
Çü rü müş cis mi me rah met eder el bet te Ra hîm

 (Hü se yin Rif ’at)

6. Ufuk lar da so lar ken al tın şa fak gül le ri 
  Ya ban cı âlem ler den saa det ler, emel ler,
  İh ti ras lar bek le yen kim se siz gö nül le ri
  Giz li ce sı kı yor du kız gın de mir den el ler.

(Ali Müm taz Aro lat)
Bu şi ir de tek çe kim li fi il (sı kı yor du) bu lun du ğun dan bir cüm le var dır.

Cüm le nin öge le ri:
sı kı yor du    : Yük lem
kız gın de mir den el ler   : Öz ne
giz li ce    : Zarf tüm le ci
al tın şa fak gül le ri ufuk lar da so lar ken : Zarf tüm le ci
ya ban cı âlem ler den saa det ler, emel ler, ih ti ras lar bek le yen kim se siz gö nül le ri 

     : Be lir ti li nes ne

1
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Ke li me grup la rı:
al tın şa fak gül le ri  ufuk lar da / so lar ken: Zarf-fi il gru bu
 öz ne            yer tam.     zarf-fi il

al tın şa fak/ gül le ri    : Be lir ti siz isim tam la ma sı 
tam la yan   tam la nan

al tın/ şa fak     : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim
ya ban cı âlem ler den saa det ler, emel ler, ih ti ras lar bek le yen/ kim se siz gö nül ler: 
   sı fat      isim
Sı fat tam la ma sı

ya ban cı âlem ler den/ saa det ler, emel ler, ih ti ras lar/ bek le yen: Sı fat-fi il gru bu
yer tam la yı cı sı  be lir ti siz nes ne   sı fat-fi il

ya ban cı/ âlem ler   : Sı fat tam la ma sı
 sı fat        isim
kim se siz/ gö nül ler   : Sı fat tam la ma sı
 sı fat          isim
kız gın de mir den/ el ler  : Uzak laş ma gru bu
 hâl ek li isim         isim
kız gın/ de mir   : Sı fat tam la ma sı 
sı fat      isim

7.  Kar lı dağ dan yo lum ay rıl dı ba hâr ül ke si ne;
  Çek ti bir cen ne te hul yâ mı ha yâ lin hız la.
  Ba na göz kır pa lı sen bir bu lu tun ar dın dan, 
  Ko nu şan bir ço cu ğum her ge ce bir yıl dız la.

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
Bu şi ir de üç cüm le bu lun mak ta dır. Bi rin ci ve ikin ci cüm le ler ba sit bi rer fi il 

cüm le si, üçün cü cüm le ise isim cüm le si dir.

Bi rin ci cüm le: Kar lı dağ dan yo lum ay rıl dı ba hâr ül ke si ne;
Cüm le nin öge le ri:
ay rıl dı   : Yük lem
yo lum   : Öz ne
kar lı dağ dan    : Yer tam la yı cı sı
ba hâr ül ke si ne   : Yer tam la yı cı sı

Ke li me grup la rı
yo lum   : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([be nim] yo lum)
kar lı/ dağ   : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim

ba hâr /    ül ke si  : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan
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İkin ci cüm le: Çek ti bir cen ne te hul yâ mı ha yâ lin hız la.
Cüm le nin öge le ri:
çek ti   : Yük lem
ha yâ lin   : Öz ne
bir cen ne te   : Yer tam la yı cı sı
hul yâ mı   : Be lir ti li nes ne
hız la   : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı:
ha yâ lin   : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([se nin] ha ya lin)
bir /cen net   : Sı fat tam la ma sı
hul ya mı  : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([be nim] hul yam)
hız la (< ile)  : Edat gru bu

Üçün cü cüm le: Ba na göz kır pa lı sen bir bu lu tun ar dın dan, 
    Ko nu şan bir ço cu ğum her ge ce bir yıl dız la.

Cüm le nin öge le ri:
her ge ce bir yıl dız la ko nu şan bir ço cu ğum  : Yük lem
Ba na göz kır pa lı sen bir bu lu tun ar dın dan  : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı:
her ge ce bir yıl dız la ko nu şan/ bir ço cu ğum  : Sı fat tam la ma sı
  sı fat    isim

her ge ce  bir yıl dız la  ko nu şan    : Sı fat-fi il gru bu
zarf tüm. zarf tüm.    sı fat-fi il

her /ge ce       : Sı fat tam la ma sı
bir yıl dız la (< ile)     : Edat gru bu 
bir /yıl dız       : Sı fat tam la ma sı
bir/ ço cuk      : Sı fat tam la ma sı

Ba na  göz kır pa lı  sen  bir bu lu tun ar dın dan  : Zarf-fi il gru bu
yer tam. zarf-fi il öz ne     yer tam la yı cı sı
göz kırp-  : Bir le şik fi il (göz + kırp-, isim+ yar dım cı fi il ka lı bın da)
bir /bu lu tun ar dı : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim
bu lu tun / ar dı : Be lir ti li isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan

8. Can evim den bak tım sa na İs tan bul!
 Rüz gâr la rın ana mın dua sı ka dar se rin.
 Be yaz şam dan lar gi bi yük se li yor du
 İn ce ka lem ka lem mi na re le rin.
     (Ya vuz Bü lent Ba ki ler)

Şi ir de üç ba sit cüm le bu lun mak ta dır.
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Bi rin ci cüm le: Can evim den bak tım sa na İs tan bul!

Cüm le nin öge le ri:
bak tım  : Yük lem
(ben)  : Giz li öz ne
sa na   : Yer tam la yı cı sı
can evim den  : Yer tam la yı cı sı
İs tan bul  : Cüm le dı şı öge (ses len me)

İkin ci cüm le: Rüz gâr la rın ana mın dua sı ka dar se rin.

Cüm le nin öge le ri:
ana mın dua sı ka dar se rin : Yük lem
rüz gâr la rın   : Öz ne

Üçün cü cüm le: Be yaz şam dan lar gi bi yük se li yor du in ce ka lem ka lem mi na re-
le rin.

Cüm le nin öge le ri:
yük se li yor du   : Yük lem
in ce ka lem ka lem mi na re le rin : Öz ne
be yaz şam dan lar gi bi  : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı:
can evim  : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([be nim] can evim)
can evi  : Be lir ti siz isim tam la ma sı
rüz gâr la rın  : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([se nin] rüz gâr la rın)

ana mın dua sı ka dar/ se rin : Sı fat tam la ma sı
sı fat                  isim
ana mın dua sı /ka dar  : Edat gru bu
isim  edat
ana mın dua sı  :Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([be nim] ana mın 
     dua sı)
ana mın /   dua sı  : Be lir ti li isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan
be yaz şam dan lar /gi bi : Edat gru bu
isim   edat
be yaz / şam dan lar  : Sı fat tam la ma sı
sı fat           isim
in ce ka lem ka lem mi na re le rin  :Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([se nin]  

     ...mi na re le rin)
in ce / ka lem ka lem /mi na re ler : Sı fat tam la ma sı
sı fat           sı fat isim
ka lem ka lem    : Tek rar gru bu



Türkçe Cümle Bilgisi II170

Cüm le ler için de bu lu nan ke li me grup la rı nın iş lev le ri ni kav ra mak

Yu ka rı da ki ör nek ler de cüm le yi mey da na ge ti ren öge ler ve bu öge ler için de ki ke-
li me grup la rı in ce len miş tir. Bil di ği niz gi bi, ke li me gru bu, bün ye sin de bir den faz la 
ke li me bu lun du ran, ya pı ve an lam ba kı mın dan bir bü tün lük gös te ren, cüm le de 
bir bü tün ola rak kul la nı lan ve her han gi bir yar gı bil dir me yen dil bir lik le ri dir. Bu 
bil gi mi zi ta ze le dik ten son ra cüm le çö züm le me si ör nek le ri ni in ce le me ye de vam 
ede lim. 

9. Ey Türk genç li ği! 
 Bi rin ci va zi fen Türk is tik lâ li ni, Türk Cum hu ri ye ti ni ile le bet mu ha fa za 

ve mü da fa a et mek tir.
Bu cüm le, bir isim cüm le si dir. 

Cüm le nin öge le ri:
Türk is tik lâ li ni, Türk Cum hu ri ye ti ni ile le bet mu ha fa za ve mü da fa a et mek tir 

   : Yük lem
Bi rin ci va zi fen : Öz ne
Ey Türk genç li ği  : Cüm le dı şı öge (Ün lem gru bu)

Ke li me gu rup la rı: 
Ey / Türk genç li ği   : Ün lem gru bu 
ün lem isim
Türk /genç li ği  : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan

Türk is tik lâ li ni, Türk Cum hu ri ye ti ni ile le bet mu ha fa za ve mü da fa a et mek:
İsim-fi il 
 be lir ti li nes ne     zarf t.  isim-fi il gru bu
mu ha fa za ve mü da fa a et mek  : Bir le şik fi il (isim-fi il şek lin de)
 isim   y. fi il
mu ha fa za  ve  mü da fa a   : Bağ la ma gru bu
 isim    bağ laç   isim
Türk /   is tik lâ li   : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan    tam la nan

Türk /   Cum hu ri ye ti   : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan  tam la nan

Bi rin ci va zi fen : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([se nin] bi rin ci va zi fen)
Bi rin ci va zi fe  : Sı fat tam la ma sı
 sı fat     isim

 10.  Öl mek ka der de var, /bi ze ür kün tü ver mi yor, 
  Lâ kin va tan dan ay rı lı şın ız tı ra bı zor.
      (Yah ya Ke mal Be yat lı)
Bu be yit te üç cüm le var dır. 

2
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Bi rin ci cüm le: Öl mek ka der de var.

Cüm le nin öge le ri:
var  : Yük lem (As lı var dır bi çi min de dir fa kat -dır fi il kıs mı düş müş tür.) 
öl mek  : Öz ne 
ka der de  : Yer tam la yı cı sı
 
İkin ci cüm le: Bi ze ür kün tü ver mi yor.

Cüm le nin öge le ri:
ver mi yor : Yük lem
o  : Giz li öz ne
ür kün tü : Be lir ti siz nes ne
bi ze   : Yer tam la yı cı sı

Üçün cü cüm le: Lâ kin va tan dan ay rı lı şın ız tı ra bı zor.

Cüm le nin öge le ri:
zor     : Yük lem (As lı zor dur bi çi min de dir fa kat -dur fi 
     il kıs mı düş müş tür.) 
va tan dan ay rı lı şın ız tı ra bı : Öz ne
lâ kin   : Cüm le dı şı öge (Bağ la ma iş le viy le iki di ze yi bir 
     bi ri ne bağ la mak ta dır.)

Ke li me gu rup la rı:
va tan dan ay rı lı şın / ız tı ra bı : Be lir ti li isim tam la ma sı 
 tam la yan            tam la nan

va tan dan  ay rı lış  : İsim- fi il gu ru bu
yer tam.   isim-fi il

11.  Üç beş se ne ev vel bu da ğın bir gü lü var dı, 
   Yaz gün le ri din len di ği miz yer bu pı nar dı.
   Bir lik te dü şer dik bu uzun yol la ra er ken,
    Kaç ker re şa fak sök tü bu dağ lar da ge zer ken.
       (Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
Bu şi ir de dört cüm le var dır. 

Bi rin ci cüm le: Üç beş se ne ev vel bu da ğın bir gü lü var dı. 

Cüm le nin öge le ri:
var dı  :Yük lem 
bu da ğın bir gü lü  : Öz ne 
üç beş se ne ev vel  : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı :
üç beş se ne ev vel  : Edat gru bu 
 isim            edat
üç beş se ne   : Sı fat tam la ma sı 
sı fat    isim
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üç beş   : Tek rar gru bu ( eş an lam lı tek rar)
bu da ğın / bir gü lü  : Be lir ti li isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan
bu / dağ  : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim
bir / gül   : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim

İkin ci cüm le: Yaz gün le ri din len di ği miz yer bu pı nar dı.

Cüm le nin öge le ri:
bu pı nar dı   : Yük lem 
din len di ği miz yer  : Öz ne 
yaz gün le ri   : Zarf tüm le ci
 
Ke li me grup la rı :
Yaz / gün le ri  : Be lir ti siz isim tam la ma sı 
tam la yan tam la nan
din len di ği miz / yer  : Sı fat tam la ma sı
sı fat   isim
din len di ği miz : Tam la ya nı düş müş iye lik gu ru bu nun ([bi zim] din len di ği 
    miz) 
bu / pı nar    : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim

Üçün cü cüm le: Bir lik te dü şer dik bu uzun yol la ra er ken.

Cüm le nin öge le ri:
dü şer dik   : Yük lem 
biz   : Giz li öz ne 
bu uzun yol la ra  : Yer tam la yı cı sı 
bir lik te   : Zarf tüm le ci (du rum bil dir mek te dir)
er ken   : Zarf tüm le ci ( za man bil dir mek te dir)

Ke li me grup la rı :
bu / uzun yol lar  : Sı fat tam la ma sı 
sı fat      isim
uzun / yol lar  : Sı fat tam la ma sı
sı fat      isim

Dör dün cü cüm le: Kaç ker re şa fak sök tü bu dağ lar da ge zer ken.

Cüm le nin öge le ri:
sök tü    : Yük lem 
şa fak    : Öz ne 
kaç ker re    : Zarf tüm le ci 
bu dağ lar da ge zer ken  : Zarf tüm le ci
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Ke li me grup la rı :
kaç / ke rre   : Sı fat tam la ma sı
bu dağ lar da ge zer ken  : Zarf-fi il gru bu
yer tam. zarf-fi il
bu / dağ lar    : Sı fat tam la ma sı 
sı fat isim

12.  Dil siz ka ran lık lar da be li ren uy ku suz luk
   İçim den dı şa rı ya ak se den bir yan gın dır
   Ba na yal nız lı ğı mı sez di ren uy ku suz luk
   Koy num da boş lu ğu nu duy du ğum bir ka dın dır  

(Ca hit Sıt kı Ta ran cı)
Bu dört lük te iki cüm le bu lun mak ta dır; bun la rın iki si de isim cüm le si dir.

Bi rin ci cüm le: 
Dil siz ka ran lık lar da be li ren uy ku suz luk
İçim den dı şa rı ya ak se den bir yan gın dır

Cüm le nin öge le ri:
İçim den dı şa rı ya ak se den bir yan gın dır   :Yük lem
Dil siz ka ran lık lar da be li ren uy ku suz luk  : Öz ne
 
Ke li me grup la rı:
Dil siz ka ran lık lar da be li ren / uy ku suz luk  :Sı fat tam la ma sı
sı fat                       isim
dil siz ka ran lık lar da be li ren    : Sı fat-fi il gru bu
yer tam la yı cı sı sı fat-fi il
dil siz / ka ran lık lar     : Sı fat tam la ma sı
sı fat          isim
içim den dı şa rı ya ak se den bir yan gın dır  : Sı fat tam la ma sı
  sı fat    isim
içim den dı şa rı ya ak se den   : Sı fat-fi il gru bu
yer tam.          sı fat-fi il
bir /  yan gın     : Sı fat tam la ma sı
sı fat  isim
 
İkin ci cüm le:
Ba na yal nız lı ğı mı sez di ren uy ku suz luk
Koy num da boş lu ğu nu duy du ğum bir ka dın dır 
 
Cüm le nin Öge le ri:
Koy num da boş lu ğu nu duy du ğum bir ka dın dır: Yük lem
Ba na yal nız lı ğı mı sez di ren uy ku suz luk  : Öz ne

Ke li me Grup la rı:
ba na yal nız lı ğı mı sez di ren / uy ku suz luk   : Sı fat tam la ma sı
sı fat     isim
ba na yal nız lı ğı mı sez di ren     : Sı fat-fi il gru bu
yer tam. be lir ti li nes ne sı fat-fi il
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koy num da boş lu ğu nu duy du ğum / bir ka dın dır : Sı fat tam la ma sı
sı fat                 isim
koy num da boş lu ğu nu   duy du ğum    : Sı fat-fi il gru bu
yer tam. be lir ti li nes ne   sı fat-fi il
bir / ka dın      : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim

13.  Ya şa san da iki üç yüz se ne hat ta bin yıl
   Bil ki vi ra ne sa ray bir gün elin den gi de cek
   Bir so kak sai li ya pa di şah ol san ger dun
   Ay nı nar hı her iki su re te tak tir ede cek

 ( Hü se yin Ri fat)
Bu şi ir de iki ta ne cüm le var dır; bun la rın iki si de şart lı bir le şik cüm le dir.

Bi rin ci cüm le:
Ya şa san da iki üç yüz se ne hat ta bin yıl
Bil ki vi ra ne sa ray bir gün elin den gi de cek
 
Bir le şik cüm le ler de bir te mel bir ve ya bir den faz la yan cüm le bu lu nur. Bu şart-

lı bir le şik cüm le de “Ya şa san da iki üç yüz se ne hat ta bin yıl” di ze si yan cüm le dir. 
Te mel cüm le ye zarf tüm le ci il gi siy le bağ lı dır. “Bil ki vi ra ne sa ray bir gün elin den 
gi de cek” di ze si de da te mel cüm le dir. Te mel cüm le de ki’li ya pı lı bir cüm le dir. Şim-
di yan ve te mel cüm le le ri ay rı ay rı ele alıp çö züm le ye lim:

Yan cüm le nin öge le ri:
Ya şa san da iki üç yüz se ne hat ta bin yıl
ya şa san    : Yük lem
(Sen)    : Giz li öz ne
iki üç yüz se ne hat ta bin yıl  : Zarf tüm le ci

Te mel cüm le nin öge le ri:
Bil ki vi ra ne sa ray bir gün elin den gi de cek 
Bu da ki’li bir le şik ya pı da bir cüm le ol du ğun dan bir te mel ve bir yan cüm le si 

var dır:
Te mel cüm le: Bil ki
bil  : Yük lem
ki  : Cüm le dı şı öge ( bağ laç)
sen   : Giz li öz ne

Yan cüm le: Vi ra ne sa ray bir gün elin den gi de cek 
gi de cek   : Yük lem
vi ra ne sa ray   : Öz ne
bir gün   : Zarf tüm le ci
elin den  : Yer tam la yı cı sı
Yan cüm le te mel cüm le ye nes ne ola rak ka tıl mak ta dır: Vi ra ne sa ra yın bir gün 

elin den gi de ce ği ni bil.
Şart lı bir le şik cüm le yi bü tün ola rak ele al dı ğı mız da cüm leyi şu şe kil de ne sir 

cüm le si hâ li ne çe vi re bi li riz: İki üç yüz se ne hat ta bin yıl ya şa san da vi ra ne sa ra yın 
bir gün elin den gi de ce ği ni bil.
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Ke li me grup la rı:
iki üç yüz se ne hat ta bin yıl  : Bağ la ma gru bu
isim   bağ laç  isim
iki üç yüz / se ne  : Sı fat Tam la ma sı
sı fat isim

iki üç / yüz    : Sa yı gru bu (sı fat tam la ma sı ya pı sın da)
sı fat  isim
iki üç   : Tek rar gru bu 
bin / yıl   : Sı fat Tam la ma sı
sı fat isim
vi ra ne / sa ray   : Sı fat Tam la ma sı
sı fat  isim
bir / gün    : Sı fat Tam la ma sı
sı fat isim

İkin ci cüm le:
Bir so kak sai li ya pa di şah ol san ger dun
Ay nı nar hı her iki su re te tak tir ede cek

Bu şart lı bir le şik cüm le de ise “Bir so kak sai li ya pa di şah ol san” kıs mı yan cüm-
le; “Ger dun ay nı nar hı her iki su re te tak tir ede cek” kıs mı da te mel cüm le dir. Yar-
dım cı cüm le te mel cüm le ye zarf il gi siy le bağ lı dır.

Yar dım cı cüm le nin öge le ri:
bir so kak sai li ya pa di şah ol san  : Yük lem
sen       : Giz li öz ne

Te mel cüm le nin öge le ri:
Ger dun ay nı nar hı her iki su re te tak tir ede cek
tak tir ede cek  : Yük lem
ger dun   : Öz ne
ay nı nar hı  : Be lir ti li nes ne
her iki su re te  : Yer tam la yı cı sı

Ke li me Grup la rı:
bir so kak sai li ya pa di şah/  ol-  : Bir le şik fi il
isim          yar. fi il
bir / so kak sai li ya pa di şah   : Sı fat tam la ma sı
sı fat  isim
so kak sai li ya pa di şah   : Bağ la ma gru bu
isim          bağ laç   isim
so kak / sai li    : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan
ay nı / narh     : Sı fat tam la ma sı
sı fat    isim
her iki / su ret    : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim
tak tir / et-     : Bir le şik fi il
isim      yar. Fi il
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Da ha ön ce öge le ri ni bul du ğu nuz aşa ğı da ki şi i rin ke li me grup la rı nı in ce le yin. 

/Kes mem ümi di mi Rah mân u Ra hîm den as la
Cürm ü is yan ü gü na hım ne ka dar ol sa azim/
/Mest-i lâ-ya’kıl olup terk-i ha yat et sem eğer
Çü rü müş cis mi me rah met eder el bet te Ra hîm/

 (Hü se yin Rif ’at)
14.  Bü yük It rî’ye es ki ler der ler :
   Bi zim öz mu sı kî mi zin pî ri.
   O ka dar hal kı sevk edip yer yer
   O şa fak vak ti nin ci han gî ri,
   Ni ce bay ram la rın sa bah er ken
   Gö ğü top ses le riy le gür ler ken
   Söy le miş sal ta nat lı tek bi ri...

(Yah ya Ke mal Be yat lı)
Bu şi ir de iki cüm le var dır. Bi rin ci cüm le iç içe bir le şik cüm le ya pı sın da olup 

yük le mi der ler fii li, ikin ci cüm le ise ba sit ya pı lı bir cüm le olup yük le mi söy le miş 
fi ili dir.

Bi rin ci cüm le: 
/Bü yük It rî’ye es ki ler der ler :
Bi zim öz mu sı kî mi zin pî ri./

Cüm le nin öge le ri:
der ler     : Yük lem 
es ki ler     : Öz ne 
Bü yük It rî’ye     : Yer tam la yı cı sı 
bi zim öz mu sı kî mi zin pî ri   : Be lir ti siz nes ne (iç cüm le)
bi zim öz mu sı kî mi zin pî ri  : Yük lem (-dir fi il kıs mı düş müş)
o     : Giz li öz ne

Ke li me grup la rı:
Bü yük It rî     : Sı fat tam la ma sı dır. 
sı fat     isim
bi zim öz mu sı kî mi zin pî ri   : Be lir ti li isim tam la ma sı
tam la yan                      tam la nan
bi zim öz   mu sı kî miz    : İye lik gru bu. 
tam la yan  tam la nan
öz / mu sı kî     : Sı fat tam la ma sı 
sı fat isim

İkin ci cüm le:
O ka dar hal kı sevk edip yer yer
O şa fak vak ti nin ci han gî ri,
Ni ce bay ram la rın sa bah er ken
Gö ğü top ses le riy le gür ler ken
Söy le miş sal ta nat lı tek bi ri...

2
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Cüm le nin öge le ri:
söy le miş        : Yük lem 
o şa fak vak ti nin ci han gi ri      : Öz ne 
o ka dar hal kı sevk edip yer yer     : Zarf tüm le ci 
ni ce bay ram la rın sa bah er ken, gö ğü top ses le riy le gür ler ken  : Zarf tüm le ci 
sal ta nat lı tek bî ri       : Be lir ti li nes ne
 
Ke li me grup la rı:
o ka dar hal kı sevk edip   yer yer  : Zarf-fi il gru bu 
be lir ti li nes ne zarf-fi il    zarf-tüm le ci
sevk edip     : Bir le şik fi il (isim + yar dım cı fi il ka lı bın  

      da)
o ka dar halk     : Sı fat tam la ma sı 
sı fat isim
0 /   ka dar     : Edat gru bu 
İsim edat
yer yer     : Tek rar gru bu (ay nen tek rar)
o / şa fak vak ti nin ci han gî ri   : Sı fat tam la ma sı 
sı fat  isim
şa fak vak ti nin / ci han gi ri   : Be lir ti li isim tam la ma sı 
tam la yan      tam la nan
şa fak / vak ti     : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan
ni ce bay ram la rın gö ğü sa bah er ken    top ses le riy le   gür ler ken : Zarf-fi il gru bu
  öz ne    zarf tüm le ci     zarf tüm le ci    zarf-fi il
ni ce bay ram la rın / gö ğü   : Be lir ti li isim tam la ma sı
 tam la yan           tam la nan
ni ce / bay ram lar    : Sı fat tam la ma sı
sı fat        isim
sa bah er ken     : İs nad gru bu 
top ses le ri yle < ile   : Edat gru bu 
isim  edat
top / ses le ri    : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan
sal ta nat lı / tek bir    : Sı fat tam la ma sı
 sı fat   isim

15.  Sey re çık sev di ğim ak şam la rı kur ban la rı nı
   Ya rı yor kal bi ni her kes sa na gös ter mek için
   Ah, o taş kal bi ne bir gün he ye can ver mek için
   Ye di köy hal kı se bil et ti bu yıl kan la rı nı

(Fa ruk Na fiz Çam lı bel)
Bu dört lük te üç cüm le bu lun mak ta dır; bu cüm le le rin üçü de ba sit cüm le dir. 

Bi rin ci cüm le: Sey re çık sev di ğim ak şam la rı kur ban la rı nı.



Türkçe Cümle Bilgisi II178

Cüm le nin öge le ri:
çık   : Yük lem
sen   : Giz li öz ne
kur ban la rı nı sey re : Zarf tüm le ci
sev di ğim  : Cüm le dı şı öge (ses len me) 
ak şam la rı   : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı:
kur ban la rı nı se yir : Be lirt me gru bu
isim  isim
sev di ğim  : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([be nim] sev di ğim)

İkin ci cüm le: Ya rı yor kal bi ni her kes sa na gös ter mek için.

Cüm le nin öge le ri:
ya rı yor  : Yük lem
her kes   : Öz ne
kal bi ni   : Be lir ti li nes ne
sa na gös ter mek için  : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı:
sa na gös ter mek için : Edat gru bu
isim       edat
sa na gös ter mek : İsim-fi il gru bu
yer tam.     isim-fi il

Üçün cü cüm le: 
Ah, o taş kal bi ne bir gün he ye can ver mek için
Ye di köy hal kı se bil et ti bu yıl kan la rı nı

Cüm le nin öge le ri:
se bil et ti     : Yük lem
ye di köy hal kı    : Öz ne
kan la rı nı     : Be lir ti li nes ne
bu yıl     : Zarf tüm le ci
o taş kal bi ne bir gün he ye can ver mek için : Zarf tüm le ci
ah      : Cüm le dı şı öge (ün lem)

Ke li me grup la rı:
se bil et-     : Bir le şik fi il (isim+ yar dım cı fi il)
ye di köy hal kı    : Sı fat tam la ma sı
sı fat     isim
köy/ hal kı     : Be lir ti siz isim tam la ma sı
tam la yan tam la nan
 bu/ yıl     : Sı fat tam la ma sı 
sı fat isim
o taş kal bi ne bir gün he ye can ver mek için  : Edat gru bu
 isim                edat
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o taş kal bi ne bir gün he ye can ver mek  : İsim-fi il gru bu
yer tam la yı cı sı zarf tüm. İsim-fi il 
he ye can ver mek    : Bir le şik fi il (isim + yar dım cı fi il)
bir/   gün     : Sı fat tam la ma sı
sı fat  isim
o/ taş kalp     : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim
taş / kalp     : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim

16.  Ya şa ran göz le ri me bak,
   Ben ya lan söy le mek bil mem.
   Her şe yim gü neş te çıp lak
   Ne da met ben de ce hen nem.

(Ca hit Sıt kı Ta ran cı)
Bu şi ir de dört ba sit cüm le bu lun mak ta dır. İlk iki di ze fi il cüm le si; son iki di ze 

ise isim cüm le si dir.

Bi rin ci cüm le: Ya şa ran göz le ri me bak.

Cüm le nin öge le ri:
bak   : Yük lem
sen   : Giz li öz ne
ya şa ran göz le ri me : Yer tam la yı cı sı

Ke li me grup la rı:
ya şa ran göz le rim : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([be nim] ya şa ran göz-

le rim)
ya şa ran / göz ler : Sı fat tam la ma sı
sı fat           isim

İkin ci cüm le: Ben ya lan söy le mek bil mem.

Cüm le nin öge le ri:
bil mem  : Yük lem
ben   : Öz ne
ya lan söy le mek : Be lir ti siz nes ne

Ke li me grup la rı:
ya lan söy le mek : İsim-fi il gru bu
zarf    isim-fi il

Üçün cü cüm le: Her şe yim gü neş te çıp lak.

Cüm le nin öge le ri:
çıp lak  : Yük lem (As lı çıp lak tır şek lin de, -tır fi il kıs mı düş müş tür.)
her şe yim  : Öz ne
gü neş te  : Yer tam la yı cı sı
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Ke li me grup la rı:
her şe yim  : Tam la ya nı düş müş iye lik gru bu ([be nim] her şe yim)
her / şey  : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim

Üçün cü cüm le: Ne da met ben de ce hen nem.

Cüm le nin öge le ri:
ce hen nem  : Yük lem ( As lı ce hen nem dir şek lin de, -dir fi il kıs mı düş  

    müş tür.)
ne da met  : Öz ne
ben de  : Yer tam la yı cı sı

17.  Hep si, sır tın da abâ, gün ler ce
   Git ti ler iç le ri hic ran la do lu;
   Her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce
   De di ler: “Bel ki son ak şam dır bu.”

Bu şi ir de iki cüm le bu lun mak ta dır. Bi rin ci cüm le ba sit bir fi il cüm le si olup yük-
le mi git ti ler fi ili dir. İkin ci cüm le ise iç içe bir le şik cüm le olup yük le mi de di ler fi ili dir.

Bi rin ci cüm le :
Hep si, sır tın da abâ, gün ler ce
Git ti ler iç le ri hic ran la do lu;

Cüm le nin ge le ri:
git ti ler   : Yük lem
hep si  : Öz ne
sır tın da abâ   : Zarf tüm le ci
gün ler ce  : Zarf tüm le ci
iç le ri hic ran la do lu : Zarf tüm le ci

Ke li me grup la rı:
sır tın da / abâ  : Bu lun ma gru bu
isim         isim
iç le ri/ hic ran la do lu : İs nat gru bu
isim          sı fat
hic ran la /do lu : Va sı ta gru bu
 isim         sı fat

İkin ci cüm le:
Her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce
De di ler: “Bel ki son ak şam dır bu.”

Cüm le nin öge le ri:
de di ler    : Yük lem
on lar     : Giz li öz ne
her gü nün u�u nu sar dık ça ge ce : Zarf tüm le ci
bel ki son ak şam dır bu   : Be lir ti siz nes ne (iç cüm le)
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son ak şam dır   : Yük lem
bu     : Öz ne
bel ki     : Cüm le dı şı öge

Ke li me grup la rı:
Ge ce her gü nün u�u nu sar dık ça : Zarf-fi il gru bu
öz ne  nes ne      zarf-fi il
her gü nün/ u�u   : Be lir ti li isim tam la ma sı
tam la yan  tam la nan 
her / gün    : Sı fat tam la ma sı
sı fat isim
son / ak şam    : Sı fat tam la ma sı
sı fat  isim
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Özet

Ör nek cüm le le ri çö züm le mek

•  Yük lem cüm le nin te mel öge si ol du ğun dan, cüm
le çö züm le me si ne ön ce yük lem bu lu na rak baş la-
nır. Bir söz di zi sin de öz ne, nes ne, zarf tüm le ci ve 
yer tam la yı cı sı bir den çok ola bil di ği hâl de yük-
lem tek tir. Söz di zi sin de ne ka dar yük lem var sa, 
o ka dar cüm le var de mek tir. Ya ni bir me tin de ki 
cüm le sa yı sı, o me tin de ki yük lem sa yı sı ka dar dır. 
An cak bun la rın ba sit cüm le mi, bir le şik cüm le mi 
ol duk la rı me tin bağ la mı na gö re be lir le nir. Yük-
lem bil dir me ve ya ta sar la ma ki pin de çe kim li bir 
fi il ola bi le ce ği gi bi, ek fi il le çe ki me gir miş bir isim 
ve ya isim hük mün de bir ke li me gru bu da ola bi-
lir. Ya ni yar gı yük lem üze rin de top lan mış tır. İs ter 
fi il cüm le si ol sun is ter isim cüm le si ol sun ku ral lı 
bir cüm le de yük lem, cüm le nin so nun da bu lu nur. 
Ama ne re de olur sa ol sun yar gı yı üze rin de ta şı dı-
ğın dan bu lun ma sın da bir güç lük çe kil mez. Ba-
zı cüm le ler de yük lem, bir an la tım bi çi mi ola rak 
söy len me ye bi lir. Böy le cüm le ler de yar gı ifa de si, 
söz ve ya me tin bü tün lü ğü için de, din le yen ve ya 
oku yan ta ra fın dan ta mam la nır. Ek sil ti li cüm le 
di ye ni te len di ri len bu tür cüm le ler, ço ğu kez bit-
miş bir cüm le den son ra bu cüm le de ki bir öge yi 
açık la mak, ta mam la mak için kul la nı lır. Ek sil ti li 
cüm le ler, ata sö zü ve de yim ler de, gün lük ko nuş-
ma lar da, so ru lu-ce vap lı an la tım lar da, özel lik le de 
şi ir di lin de ve duy gu sal ifa de ler de es te tik bir söy-
le yiş ola rak sık ça kul la nı la bi lir.

 •  Yük lem den son ra cüm le nin ikin ci te mel öge si 
öz ne dir. Bu nun için yük lem den son ra cüm le nin 
öz ne si bu lu nur. Fii le öte ki öge ler den da ha ya kın 
olan öz ne, ay nı za man da cüm le nin fi il den ay rıl-
ma yan bir un su ru dur. Bu ba kım dan ba zen ay rı 
bir ke li me hâ lin de ol ma yıp fii lin için de şa hıs eki 
hâ lin de ifa de olu nur. Öz ne, yük le min bil dir di ği 
an la mı ta mam la yan, cüm le de bil di ri len hük-
mün mey da na gel me si ni sağ la yan öge dir. Öz ne, 
yal nız et ken ça tı lı fi il le rin yük lem ol du ğu cüm-
le ler ile isim cüm le le rin de bu lu nur. Et ken ça tı-
lı fi il ler, edil gen ça tı nın dı şın da ka lan fi il ler dir. 
Bu fi il le rin ger çek öz ne le ri var dır. Öz ne, bir ki şi 
ve ya nes ne ola bi le ce ği gi bi so yut bir kav ram da 
ola bi lir. Edil gen ça tı lı fi il le rin öz ne si edil gen bir 
öz ne dir, ger çek öz ne de ğil dir. Yük le mi meç hul 

fi il olan cüm le ler de öz ne bu lun maz. Meç hul fi-
il ler, ge çiş siz fi il le rin edil gen ça tı ya so kul ma sıy la 
olu şan fi il ler dir. Ge çiş siz fi il kök ve göv de le ri ne 
-n- ve -l- edil gen lik eki ge ti ri lir se, öz ne si bel li ol-
ma yan fi il ler tü re ti lir. Meç hul fi il ler, öz ne is te-
me yen, ey le mim gös ter di ği ha re ke ti ki min yap-
tı ğı bel li ol ma yan fi il ler dir: dur-u-l-, gül-ü-n-, 
kalk-ı-l- gi bi. Bu fi il le rin yal nız üçün cü şa hıs la rı 
kul la nı lır. Cüm le için de öz ne yi bul mak için yük-
le me kim?, kim ler? ve ne?, ne ler? so ru la rın dan 
bi ri so ru lur. Bu so ru la ra ce vap olan ke li me ve ya 
ke li me gru bu öz ne dir. Kim?, kim ler? So ru la rı in-
san lar için; ne?, ne ler? so ru la rı ise in san dan baş-
ka var lık ve nes ne ler için so ru lur.

•  Cüm le de öz ne den son ra ki önem li öge nes ne dir. 
Yük le mi ge çiş li fi il olan cüm le ler de nes ne nin de 
yer al ma sı şart tır. Çün kü ge çiş li fii lin gös ter di-
ği ha re ket, nes ne ol ma dan ger çek leş mez. Nes ne 
cüm le de yük le min doğ ru dan et ki et ti ği öge dir. 
Ya ni nes ne, yük le min gös ter di ği ha re ket ten doğ-
ru dan et ki le nen var lık ve ya kav ram dır. Ge çiş siz 
fi il ler le ku ru lan cüm le ler de, et ki len me öz ne üze-
ri ne kay dı ğı için, nes ne bu lun maz. İsim cüm le-
le rin de de yal nız ca ni te lik, oluş ve du rum bil di-
ril di ği, her han gi bir et ki söz ko nu su ol ma dı ğı 
için nes ne yer al maz. Nes ne dai ma yük le me hâ-
lin de bu lu nan bir isim ve ya isim iş lev li bir ke li-
me gru bu dur. Türk çe cüm le ler de iki tür lü nes ne 
bu lu nur. Eğer nes ne ek li yük le me hâ lin dey se bu-
na be lir ti li nes ne, ek siz yük le me hâ lin dey se bu na 
da be lir ti siz nes ne de nir. Be lir ti li nes ne, -ı (-i, -u, 
-ü) yük le me hâ li eki ni alır ve be lir li bir var lı ğı 
ifa de eder. Be lir ti li nes ne nin söz di zi min de bel li 
bir ye ri yok tur; cüm le nin her han gi bir ye rin de 
bu lu na bi lir. Özel lik le vur gu lan mak is ten di ğin de 
yük le me yak laş tı rı lır. Be lir ti siz nes ne ise her za-
man yük le min önün de yer alır. Yük lem le be lir-
ti siz nes ne ara sı na da, de, da hi, bi le gi bi kuv vet-
len dir me edat la rı ve so ru eki dı şın da baş ka öge 
gir mez. Cüm le çö züm le me le rin de nes ne öge si ni 
bul mak için yük le me ne?, ne yi?, ne le ri? ve ki mi?, 
kim le ri? so ru la rı yö nel ti lir. Bun la ra ce vap olan 
öge nes ne dir. An cak ne so ru su nun ce va bı olan 
nes ne, be lir ti siz nes ne dir.

•  Cüm le de yük lem, öz ne ve nes ne den so ra öte
ki öge ler bu lu nur. Bun lar da yer tam la yı cı sı ve 

1
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zar�ır. Yer tam la yı cı sı, cüm le de yük le min bil-
dir di ği ha re ket, iş ve ya olu şun ye ri ni ve yö nü nü 
bil di ren öge dir. Ha re ke tin, oluş ve kı lı şın ne re-
ye, ne ye, ki me yö nel di ği ni; ne re de, ne de, kim de 
geç ti ği ni ve ne re den, ne den, kim den ay rıl dı ğı nı 
gös te ren cüm le öge si dir. Bu ba kım dan yer tam-
la yı cı sı mut la ka is min yak laş ma (-a), bu lun ma 
(-da) ve uzak laş ma /ay rıl ma (-dan) hâl ek le rin-
den bi ri ni ala rak yük le me bağ la nır. Yer tam la-
yı cı sı yük lem le do lay lı ola rak il gi li ol du ğu için 
do lay lı tüm leç ola rak da ad lan dı rı lır. Cüm le çö-
züm le me le rin de yer tam la yı cı la rı nı bul mak için 
yük le me “ne re ye?, ne re de?, ne re den?; ki me?, kim-
de?, kim den?, ne ye?, ne de?, ne den?” gi bi so ru lar 
yö nel ti lir. Bu so ru la ra ce vap olan dil bir lik le ri 
yer tam la yı cı sı dır. Zarf tüm le ci, cüm le de yük le-
min an la mı nı za man, yer, yön, du rum, mik tar, 
tarz, se bep, öl çü, araç, so ru, şart vb. yön ler den 
ta mam la yan öge dir. Cüm le çö züm le me le rin de 
yük le me ni çin?, na sıl?, ne za man?, ne ka dar?, ne 
şe kil de?, ne ile?, ki min le?, han gi du rum da?, han gi 
şart lar da? gi bi so ru lar yö nel ti le rek zarf tüm le ci 
öge si nin bu lun ma sı sağ la nır.

 Cüm le ler için de bu lu nan ke li me grup la rı nın iş lev-
le ri ni kav ra mak
 Ke li me gru bu, bün ye sin de bir den faz la ke li me 
bu lun du ran, ya pı ve an lam ba kı mın dan bir bü-
tün lük gös te ren, cüm le de bir bü tün ola rak kul-
la nı lan ve her han gi bir yar gı bil dir me yen dil 
bir lik le ri dir. Bu bir lik ler; bir tek nes ne yi, bir tek 
kav ra mı ve ya tek bir ha re ke ti kar şı la mak üze re 
yan ya na ge le bi lir ve tek bir ke li me gi bi iş lev gö-
rür. 1. üni te de ay rın tı lı ola rak gör dü ğü nüz gi bi 
ke li me grup la rın da, gru bu oluş tu ran ke li me ler 
bel li bir dü zen ve ku ral lar çer çe ve sin de ar ka ar-
ka ya ge lir. Ke li me le rin di zi li şin de ki sı ra yı be lir-
le yen te mel ku ral, ge nel lik le, yar dım cı öge le rin 
ön ce, te mel öge le rin son ra gel me si dir. 
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Ken di mi zi Sı na ya lım
1, 2, 3, 4 ve 5. so ru lar aşa ğı da ki cüm le ye gö re ce vap-
lan dı rı la cak tır.
1. “Ha yat kar şı sın da, ha ya tın ba zı an la rın da de rin ve 
ta rif edil mez bir he ye can du yan, za man için de uzak la-
şır gi bi olan şa ir, bu rast ge le do ğan he ye ca nı her za man 
duy mak ve du yur mak im kân la rı nı arar.”
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden han gi sinde öge le ri-
ne doğ ru olarak ayrılmıştır?

a. Ha yat kar şı sın da, ha ya tın ba zı an la rın da de rin 
ve ta rif edil mez bir he ye can du yan, za man için-
de uzak la şır gi bi olan şa ir,/ bu rast ge le do ğan 
he ye ca nı her za man duy mak ve du yur mak im-
kân la rı nı/ arar.

b.  Ha yat kar şı sın da,/ ha ya tın ba zı an la rın da de rin 
ve ta rif edil mez bir he ye can du yan, za man için-
de uzak la şır gi bi olan şa ir,/ bu rast ge le do ğan 
he ye ca nı her za man duy mak ve du yur mak im-
kân la rı nı/ arar.

c.  Ha yat/ kar şı sın da, /ha ya tın ba zı an la rın da de-
rin ve ta rif edil mez bir he ye can du yan, za man 
için de uzak la şır gi bi olan şa ir,/ bu rast ge le do-
ğan he ye ca nı her za man duy mak ve du yur mak 
im kân la rı nı/ arar.

d.  Ha yat kar şı sın da, ha ya tın ba zı an la rın da/ de rin 
ve ta rif edil mez bir he ye can du yan, za man için-
de uzak la şır gi bi olan şa ir,/ bu rast ge le do ğan 
he ye ca nı her za man duy mak ve du yur mak /im-
kân la rı nı arar.

e.  Ha yat kar şı sın da, ha ya tın ba zı an la rın da de rin 
ve ta rif edil mez bir he ye can du yan,/ za man için-
de uzak la şır gi bi olan/ şa ir,/ bu rast ge le do ğan 
he ye ca nı her za man duy mak ve du yur mak im-
kân la rı nı/ arar.

2. Yu ka rı da ki cüm le nin yük le mi aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

a.  bu rast ge le do ğan he ye ca nı her za man duy mak 
ve du yur mak im kân la rı nı arar

b. he ye ca nı her za man duy mak ve du yur mak im-
kân la rı nı arar

c.  her za man duy mak ve du yur mak im kân la rı nı 
arar

d.  du yur mak im kân la rı nı arar
e.  arar

3. Yu ka rı da ki cüm le nin öz ne si aşa ğı da ki ler den han gisi dir?
a. Ha yat 
b. Ha yat kar şı sın da, ha ya tın ba zı an la rın da de rin 

ve ta rif edil mez bir he ye can du yan
c. Ha yat kar şı sın da, ha ya tın ba zı an la rın da de rin 

ve ta rif edil mez bir he ye can du yan, za man için-
de uzak la şır gi bi olan şa ir

d. bu rast ge le do ğan he ye ca nı her za man duy mak 
ve du yur mak im kân la rı

e. duy mak ve du yur mak im kân la rı

4. Yu ka rı da ki cüm le de yer alan “ha yat kar şı sın da” ke-
li me gru bu nun ya pı sı aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

a.  Sı fat tam la ma sı
b.  Be lir ti siz isim tam la ma sı
c.  Be lir ti li isim tam la ma sı
d.  Bağ la ma gru bu
e.  Bir le şik fi il

5. Yu ka rı da ki cüm le de yer alan “de rin ve ta rif edil mez 
bir he ye can” ke li me gru bu nun ya pı sı aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

a.  Sı fat tam la ma sı
b. Be lir ti siz isim tam la ma sı
c. Be lir ti li isim tam la ma sı
d. Bağ la ma gru bu
e. Bir le şik fi il

6. “Ha de me ler den bi ri oda ya lam ba ge ti rir ken, Meb-
ru re bah çe ye fır la dı, bir bi ri ni çel me le yen adım lar la, 
is te di ği hâl de koş ma ya mu va�ak ola ma ya rak so ka ğa 
yü rü dü.”
Yu ka rı da ki cümlede yer alan ikin ci cüm le nin yük le mi, 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

a.  ge ti rir ken
b.  fır la dı
c.  koş ma ya mu va�ak ola ma ya rak
d.  yü rü dü 
e.  so ka ğa yü rü dü

7. Yu ka rı da ki cümlede yer alan “koş ma ya mu va�ak” 
ke li me gru bu nun ya pı sı, aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

a.  Bir le şik fi il
b.  Yak laş ma gru bu
c.  Sı fat tam la ma sı
d.  Sı fat-fi il gru bu
e.  Edat gru bu
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
8. “Uzak çok uza ğız şim di ışık tan
 Ço cuk se sin den, gül ve sar ma şık tan
 Dön me yen ge mi ler ol duk açık tan
 Adı mı zı so ran ara yan var mı?”
Yu ka rı da ki dört lük te kaç cüm le var dır?

a.  1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

9. Yu ka rı da ki dört lük te yer alan “ço cuk se sin den” ke-
li me gru bu bi rin ci cüm le nin han gi öge si dir?

a. Yer tam la yı cı sı
b. Öz ne si
c. Giz li öz ne si
d. Zarf tüm le ci
e.  Yük le mi

10. “Son gon ca lar dö kül dü sa kın gel me bah çe ne
 Kal bin de mev si min ga mı yer tut ma sın de rim
 Yap rak la rın sü rün dü ğü at las fe ra ce ne
 Ni san ge lin ce ru hu mu ben yay mak is te rim”
Yu ka rı da ki dört lük te ki cüm le le rin yük lem le ri aşa ğı da-
ki le rin han gi sin de sırasıyla ve doğ ru olarak ve ril miş tir?

a.  dö kül dü - sakın - derim - isterim 
b.  dö kül dü - gelme - derim - yaymak isterim
c.  dö kül dü - gel me - sü rün dü ğü - ge lin ce
d.  dö kül dü - gel me - derim - isterim
e.  gel me - tutmasın - derim - isterim

 

1. a  Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

2. e Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

3. c Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

4. b Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

5. a Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

6. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

7. b Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

8. c Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

9. a Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

10. d Ya nı tı nız fark lıy sa “Cüm le Çö züm le me si” bö-
lü mü nü tek rar in ce le yin.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
/Kes mem ümi di mi Rah mân u Ra hîm den as la
Cürm ü is yan ü gü na hım ne ka dar ol sa azim/
/Mest-i lâ-ya’kıl olup terk-i ha yat et sem eğer
Çü rü müş cis mi me rah met eder el bet te Ra hîm/

Bu şi ir de iki şart lı bir le şik cüm le bu lun mak ta dır. Bi-
rin ci cüm le nin yük le mi kes mem fii li; ikin ci cüm le nin 
yük le mi ise rah met eder bir le şik fi ili dir. 
• Cürm ü is yan ü gü na hım ne ka dar ol sa azim cüm le si 

bi rin ci cüm le nin yan cüm le si dir. Azim ol sa cüm le-
nin yük le mi dir. Cürm ü is yan ü gü na hım yan cüm-
le nin öz ne si, ne ka dar gru bu da zarf tüm le ci dir. Yan 
cüm le te mel cüm le ye zarf tüm le ci il gi siy le bağ lı dır.

 Kes mem ümi di mi Rah mân u Ra hîm den as la cüm le-
si şart lı bir le şik cüm le nin te mel cüm le si dir. Kes mem 
yük lem, ben giz li öz ne, ümi di mi be lir ti li nes ne, Rah-
mân u Ra hîm den yer tam la yı cı sı, as la zarf tüm le ci dir.

• İkin ci cüm le de bir şart lı bir le şik cüm le dir: Mest-i 
lâ-ya’kıl olup terk-i ha yat et sem eğer yan cüm le; Çü-
rü müş cis mi me rah met eder el bet te Ra hîm ise te mel 
cüm le dir.
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Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar
 Terk-i ha yat et sem yan cüm le nin yük le mi, ben giz li 

öz ne si, mest-i lâ-ya’kıl olup zarf tüm le ci dir; eğer şart 
eda tı olup cüm le dı şı öge dir. Yan cüm le te mel cüm-
le ye zarf tüm le ci il gi siy le ka tıl mak ta dır.

 Rah met eder te mel cüm le nin yük le mi, Ra hîm öz-
ne si, çü rü müş cis mi me yer tam la yı cı sı, el bet te zarf 
tüm le ci dir. 

Sıra Sizde 2
• Cürm ü is yan ü gü na hım tam la ya nı giz li iye lik gru-

bu dur; [be nim] tam la yan, Cürm ü is yan ü gü na hım 
ise tam la nan kıs mı dır. Cürm ü is yan ü gü na hım’da-
ki -ı-m iye lik eki ni çı kart tı ğı mız za man ge ri ye ka-
lan cürm ü is yan ü gü nah kıs mı bağ la ma gru bu dur. 
Cürm, is yan, ve gü nah isim le ri ü bağ la cıy la bir bi-
ri ne bağ lan mış tır. Ne ka dar edat gru bu dur, ka dar 
edat, ne isim kıs mı dır. Azim ol sa’ da ki -sa şart eki ni 
çı kar dı ğı mız za man, ge ri ye ka lan azim ol- bir le şik 
fi il dir; azim bir le şik fii lin isim kıs mı, ol- da yar dım-
cı fi il kıs mı dır.

 Ümi di mi tam la ya nı giz li iye lik gru bu dur; [be nim] 
tam la yan, ümi dim tam la nan dır. Rah mân u Ra-
hîm den gru bun da ki -den uzak laş ma hâ li eki ni çi-
ka rır sak, ge ri ye ka lan Rah mân u Ra hîm den kıs mı 
bağ la ma gru bu olur. Rah mân ve Ra hîm isim le ri u 
bağ la cıy la bir bi rir ne bağ lan mış tır.

• Terk-i ha yat et sem’de ki -se- şe kil, -m şa hıs ek le ri ni 
çı ka rır sak ge ri ye ka lan terk-i ha yat et- bir le şik fi il 
olur. Terk-i ha yat bir le şik fii lin isim kıs mı, et- de 
yar dım cı fi il kıs mı dır. Terk-i ha yat (= ha ya tı terk et-
me, ha ya tı bı rak ma) da ay rı ca Fars ça bir isim tam-
la ma sı dır.
Mest-i lâ-ya’kıl olup bir le şik fi il ya pı sın da zarf-fi-
il gru bu dur; olup zarf-fi il kıs mı, mest-i lâ-ya’kıl da 
isim kıs mı dır. mest-i lâ-ya’kıl (=ak lı ba şın dan git-
miş, ak lı ba şın da ol ma yan sar hoş) da Fars ça sı fat 
tam la ma sı dır; mest (= sar hoş) isim kıs mı, lâ-ya’kıl 
(= ak lı ba şın da ol ma yan, yap tı ğı nı bil me yen) da sı-
fat kıs mı dır.
Rah met eder’de ki -er za man eki ni çı kar dı ğı mız da, 
ge ri ye ka lan rah met et- bir le şik fi il olur. Rah met 
isim kıs mı, et- de yar dım cı fi il kıs mı dır.
Çü rü müş cis mi me’de ki -e yak laş ma hâ li eki ni çı ka-
rın ca ge ri ye ka lan kı sım, tam la ya nı düş müş bir iye-
lik gru bu olur: ([be nim] çü rü müş cis mim). 
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	Ünite 7: Cümle Çözümlemesi� Örnekleri�
	CÜMLE ÇÖZÜMLEMESİ
	Özet
	Kendimizi Sınayalım




