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8. Sınıf Dergi  - 13. Sayı

 Bir cümlenin olumlu ve olumsuz ol-
ması yargının gerçekleşip gerçekleşmedi-
ğiyle ilgilidir. 

 • Çok sevdiği köyünden ayrıldı. 

 • Bu yıl da sınıfta kaldı. 

 • Sobaya dokununca eli yanmış. 

 Bu cümlelerde “ayrılmak, kalmak, 
yanmak” eylemleri gerçekleştiğinden cüm-
leler olumludur. 

 
 
 

Sevgili Öğrenciler, 

Önceki sayılarımızda cümlenin anlamını ve öğeleri-
ni görmüştük. Bu sayımızda ise cümle türlerini inceleye-
ceğiz. 

Cümleler, anlamına göre, yükleminin türüne göre, 
yükleminin yerine göre ve yapısına göre incelenir. 

 
1. ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER 
 A. Olumlu Cümle 
 B. Olumsuz Cümle 
 C. Soru Cümlesi 
 D. Ünlem Cümlesi 

 
2. YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER 
 A. Kurallı Cümle 
 B. Devrik Cümle 

 
3. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 
 A. Eylem Cümlesi 
 B. Ad (İsim) Cümlesi 

 
4. YAPISINA GÖRE CÜMLELER 
 A. Basit Cümle 
 B. Bileşik Cümle 
 C. Sıralı Cümle 

 
1. ANLAMINA GÖRE CÜMLELER 

Anlamına göre cümleler dört başlık altında toplanır. 

 
A. OLUMLU CÜMLE 

Yüklemin bildirdiği yargının gerçekleştiğini, gerçek-
leşmekte olduğuna veya gerçekleşeceğini bildiren cüm-
lelerdir. 

• Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. 

• Güldükçe gönlüme inciler döktü. 

• En güzel rüyaların bile bir sonu vardır. 

• Bir el perde çekiyor her akşam, gündüzüme. 

• Yamaçlarda yine her sabah güneş doğacak. 

Bu cümlelerdeki “bağladı, döktü, vardır, çekiyor, 
doğacak” yüklemleri olumlu yargı bildirdiğinden cümleler, 
anlamca olumludur. 

 

B. OLUMSUZ CÜMLE 

CÜMLE TÜRLERİ (ÇEŞİTLERİ) 

Yüklemin bildirdiği yargının olmadığını, olmayaca-
ğını, gerçekleşmediğini, gerçekleşmeyeceğini bildiren 
cümlelerdir. 

Olumsuzluk bildiren ek veya sözcükler şunlardır: 

-me / -ma 

-siz / -sız 

yok 

değil 

 

• Hamburger gibi hazır yiyecekleri hiç yemem. 

• Oradaki konuşmalar çok tatsızdı. 

• İki gündür okulda ders yok. 

• Bugün pazartesi değil. 

• Hiçbir şeyden çekmedi 
  Nasırdan çektiği kadar 

 
Aşağıdaki cümlelerden bazıları olumlu bazıları da 

olumsuzdur: 

• Tahammülüm yok artık çiçeklere, tüllere. (olum-
suz) 

• Zil çalacak… Siz derslere gireceksiniz bir bir. 
(olumlu) 

• Belki rüyalarındır bu taze açmış güller. (olumlu) 

• Hangi resmime baksam ben değilim. (olumsuz) 

• Gün batarken sanırım gölgeni bir başka güneş. 
(olumlu) 

• Nasıl anmazsın o çocuk günlerini! (olumsuz) 

• İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı. (olumsuz) 
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1. ÖRNEK 

Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir cümledir? 
 
A) Senin aradığın kitap burada yok. 

B) Güzel değil ona yaklaşımın. 

C) Hakan, bu maçta iyi oynamadı. 

D) Saklandığım halde beni buldu. 

 
ÇÖZÜM 

Olumlu cümlelerde yargının gerçekleşip gerçekleş-
mediğine bakılır. Bu tür cümlelerde yüklem olumsuzluk 
bildiren bir ek veya sözcük almaz. 

A’da “yok”, B’de “güzel değil”, C’de “oynamadı” 
olumsuzluk bildirmiş, D’de ise “buldu” yükleminde eylem 
gerçekleştiğinden olumlu bir anlam bildirmiştir. 

Yanıt: D 
 

Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümleler 

Bir cümlelerde yüklem olumsuzluk eki almaz, cümle 
biçimce olumludur, fakat cümlenin taşıdığı anlam olum-
suzluk bildirir. 

• Ne yatağı ne de çalışma masası topluydu. (Toplu 
değildi.) 

• Yaşadıklarımı sen nereden öğrenecektin ki? (Öğ-
renemezdin) 

• Hiç onunla bir daha görüşür müyüm? (Görüşmem) 

• Bu söylenenlere kim inanır? (Kimse inanmaz) 

• Gel de bu ortamda çalış. (Çalışamazsın) 

• Ufuklarda bu akşam ne sis var, ne keder. (Sis de 
keder de yok) 

• Bu havada dışarı çıkılır mı? (Çıkılmaz) 

• Nasıl yaşayacağım ey deniz senden uzakta? (Ya-
şayamayacağım) 

 
Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümleler 

Bu cümlelerde yüklemde olumsuzluk bildiren ek ve-
ya sözcük vardır; fakat cümlenin taşıdığı anlam olumlu-
dur. 

• Sana inanmıyor değilim. (İnanıyorum) 
            yüklem (olumsuz) 

• Sizi görsem hiç selam vermez miyim? (Selam ve-
ririm.) 

• Bir daha seninle görüşmeyecek değiliz ya? (Görü-
şeceğiz) 

• Bu evde yaşamayı kim istemez? (Herkes ister.) 

• Bu okulda mutsuz değilim. (Mutluyum) 

• Bu denizde balık yok değil. (Var) 

• Bu bakkalda yok yok. (Her şey var) 

• Bu söylenenleri işitmemiş olamazsın! (İşitmişsin-
dir) 

 
 
C. SORU CÜMLESİ 

Herhangi bir konuda bilgi edinmeyi, bir kavramı, 
düşünceyi veya durumu öğrenmeyi soru yoluyla sağla-
yan cümlelerdir. 

 
Değişik sözcük türleriyle soru cümleleri oluşturulabi-

lir. 

a. Soru Sıfatlarıyla 

• Konsere hangi giysiyle gittin? 

• Nasıl bir ödev hazırladın? 

• Sınıfa kaç sıra gerekli? 

• Romanın kaçıncı sayfasını okuyorsun? 

• Kaçar ekmek dağıtıldı? 

 

b. Soru adıllarıyla 

• Bu akşam nerede kalacağız? 

• Ağaçtaki elmaları kim topladı? 

• Ayakkabıyı kaça aldın? 

• Hangisini almak istiyorsun? 

• Bugün nereye gidelim? 

• Sana ne aldı? 

 
c. Soru belirteçleriyle 

• Sınavın nasıl geçti? 

• Tiyatroya ne zaman gideceğiz? 

• Bu tatlıdan ne kadar yedin? 

• Bana neden kızdın? 

• Bizi niçin dinlemiyorlar? 

• Buralarda ne geziyorsun? 

 
d. “mi” soru ilgeciyle 

Bu ilgeç hangi öğeden sonra gelmişse o öğeyi bul-
durmaya yöneliktir. 
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• Bizimle pikniğe gelecek misin? 
                           yüklem 
 
• Bu resmi Ceren mi yapmış? 
                  özne 

• Kedi ağaca mı çıktı? 
        d. t. 

• Öykü kitaplarını mı seversin? 
       b’li nesne 

• Bugün mü resim sergisine gidelim? 
     b. t. 

 
 

Sözde Soru Cümleleri 

Bu tür soru cümleleri yanıt istemez. Cümle soru bi-
çiminde kurulmuş olsa da amacı bir duyguyu (şaşma, si-
tem, onaylatma, kızma…) daha etkili biçimde anlatabil-
mektir. 

• Bu acıyı nasıl taşırım? (çaresizlik) 

• Bu güzel kasabada insan nasıl mutsuz olabilir? 
(beğeni) 

• Hani sinemaya beni de götürecektiniz? (sitem) 

• Ben böyle bir şey der miyim? (onaylatma) 

• Sınava Okan da mı girdi? (şaşırma) 

• Ben sana bunları karıştırma, demedim mi? (kız-
ma) 

• Böyle bir yanlışı nasıl yaparım? (hayıflanma) 

 

 

D. ÜNLEM CÜMLESİ 

Üzüntü, şaşma, korku, heyecan, öfke, özlem gibi 
taşkın duyguları anlatan cümlelerdir. 

• Eyvah! Yemek yandı! (endişe) 

• Vah zavallı çocuk vah! (acıma) 

• Hey, size söylüyorum! (seslenme) 

• Oh be, sonunda işi yoluna koyduk. (rahatlama) 

• Off! Bu ders hiç bitmeyecek. (bıkkınlık) 

• Aman dikkat edin! (uyarma) 

• Hay aksi! (şaşma) 
 
 
NOT: Anlamına göre diğer cümle türlerini (koşul, is-

tek, neden, sonuç…) dergimizin 2. sayısında görmüştük. 

2. ÖRNEK 

Aşağıdakilerin hangisi, gerçek soru cümlesi de-
ğildir? 
 
A) Nedir bu adamlardan çektiğim? 

B) Sabahları kahvaltı yapıyor musun? 

C) Beni de mi maçta oynatacak? 

D) Okula hangi yoldan gidiyorsun? 

 
ÇÖZÜM 

B, C, D’de cümleler yanıt isteyen sorular biçiminde 
kurulmuştur.  

A’da ise cümle “bıkkınlık, sitem” bildirmiş ve bu an-
lamları vurgulamak amacıyla soru biçimiyle kurulmuştur. 

Yanıt: A 

 

2. YÜKLEMİN TÜRÜNE GÖRE CÜMLELER 

A. EYLEM (FİİL) CÜMLESİ 

Bildirme (haber) veya dilek kipleriyle çekimlenmiş 
yükleme sahip olan cümlelerdir. Başka bir deyişle yük-
lemi, çekimli eylem olan cümlelerdir. 

• Beyaz kelebekler gibi uçuşuyordu kar. 

• Gözlerinde bir çaresizlik olduğunu fark ettim. 

• Bu sözlerini biraz garipsedim doğrusu. 

• Sızlatır bazı saatler dayanılmaz bir acıyı. 

• Duyuluyor, zamanın tahtayı kemirdiği. 

• Bir haftadır bizimle selamı sabahı kesti. 

• Ben her akşam dolaşırdım bu yeşil sahilde. 

• Aşinalar gibi karşımda gülümserdi sular. 

• Nazlı rüzgâr konuşur anladığım bir dilde. 

• Sevdiğim şarkıyı söylerdi hafiften korular 

 

B. AD (İSİM) CÜMLESİ 

Bu tür cümlelerin yüklemi ekeylemle çekimlenmiş 
ad veya ad soylu söz öbeğidir. 

• Akşamki yemek çok güzeldi. 

• Bu küçük köyde herkes mutluydu. 

• Beyaz montlu çocuk, çok sevimliydi. 

• Bugün sırtımda bin yük, başımda duman vardı. 

• Ben bir garip aşığım, 
  Aslı’mdan uzak. 
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• Belki rüyalarındır, bu taze açmış güller. 

• Yıllardır böyle derin uykulara dalmışlığım yoktu. 

• İstanbul’da Boğaziçi’nde, 
  Bir fakir Orhan Veli’yim. 

• Garibim, 
  Ne bir güzel var avutacak gönlümü 
  Bu şehirde  
  Ne de bir tanıdık çehre 

 

3. ÖRNEK 

Aşağıdakilerin hangisi ad cümlesidir? 
 
A) Sıra sıra selviler dikilmiş buraya. 

B) Koştum, kaslarım koparcasına sahilde. 

C) Çocuklar ne güzel gülüyorlar. 

D) Bu kitaptan bende yoktur. 
 
ÇÖZÜM 

Yüklemi ad olan cümlelere ad cümlesi, yüklemi ey-
lem olan cümlelere eylem cümlesi denir. 

A, B, C’de yüklemler eylem olduğu için, cümleler 
eylem cümlesi; D’de ise yüklem (yoktur) ad olduğu için, 
cümle ad cümlesidir. 

Yanıt: D 

 

8. Sınıf Dergi  - 13. Sayı

 
 Eylemsiler, eylemden ad türeten ya-
pım eki aldıklarından ad cümlesi kurar ve 
ekeylemle çekimlenir. 

 • En sevdiği şey, çimenlerin üzerinde 
yürümekmiş. 

 • Güzel olan, hâlâ hayattan kopma-
masıydı. 

 

 

 

 

 

 

 

 
YÜKLEMİN YERİNE GÖRE CÜMLELER 

Öğelerini dizilişinde yüklemin bulunduğu yer göz 
önüne alınır. 

 
1. Kurallı (Düz) Cümle 

Yüklemi sonda bulunan cümlelerdir. 

• Havalar bugünlerde iyice soğudu. 

• Başarı, çalışma ve azimle sağlanır. 

• Buğday başak verince orak pahaya çıkar. 

• Gök, mavi mavi gülümsüyordu. 

• Şiir, insanın ruhunu aydınlatır. 

• İnsanın en içten dostları kitaplardır. 

• Torunu  olunca  yaşlı adamın gözlerinden yaşlar 
aktı. 

• İyilik yapan, iyilik bulur. 

• Bizi bugün çok mutlu ettiniz. 

 
2. Devrik Cümle 

Yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. Bu tür cümle-
lerde yüklem başta veya ortada bulunabilir. 

Devrik cümleler, söyleyişe akıcılık kazandırmak, 
söyleyişi güzelleştirmek, belli bir söyleyiş özelliği yaka-
lamak amacıyla kurulur. 

• Keşfettin mi düş kurmayı sen o çağda? 

• Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı. 

• Gece sessizliği semtin yayılır her yanına. 

• Anlat alevli bir çölün üstünde ansızın  
  Billur sesinle hıçkırarak doğduğun günü 

• Kıskanır kendi gözümden yine kendi gönlüm 

• Sönmez, bu şafaklarda yüzen al sancak 
 

4. ÖRNEK 

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğelerin dizilişi 
bakımından diğerlerinden farklıdır? 
 

 A) Ağaçlar çiçek açtı, havalar ısınınca. 

 B) Rüzgâr esiyordu usul usul. 

 C) Vapurdan kaçarcasına iniyordu insanlar. 

 D) Arabanın ön camı buğulanmıştı. 

 
 ÇÖZÜM 

 Öğelerin dizilişi bakımından cümleler kurallı (düz) 
cümle ve devrik cümle olarak ikiye ayrılır. 

 Yüklem sondaysa cümle kurallı (düz); yüklem başta 
veya ortadaysa cümle devriktir. 

 A, B ve C’de yüklemler sonda olmadığından, devrik; 
D’de yüklem (buğulanmıştı), sonda olduğundan kurallı-
dır. 

Yanıt: D 

 
CÜMLE VURGUSU 

Eylem cümlelerinde yükleme en yakın sözcük veya 
öğe, cümlenin vurgusunu üzerine alır. Bu sözcük, cüm-
lenin en önemli öğesidir. 

• Celal, iki gündür seni arıyor. (Nesne vurgulanmış) 

• Celal, seni iki gündür arıyor. (Belirteç tümleci vur-
gulanmış) 
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• İki gündür seni Celal arıyor. (Özne vurgulanmış) 

• Celal seni evde bekliyor. (Dolaylı tümleç vurgu-
lanmış) 

• Sana koşuyorum çiçekli bir bahçede. (Dolaylı tüm-
leç vurgulanmış. 

Devrik cümlelerde de yüklemden önceki sözcük 
vurgulanır, fakat yüklem baştaysa vurgu, yüklemin üze-
rinde olur. 

• Benziyor dalgalar bir kar çığına. 

• Sevmiyorum suyunda yıkanmamış taşları. 

 
Ad cümlelerinde vurgu yüklemin üzerindedir. 

• Bizi yaşatan umuttur. 

• Kapımı sessizce açan rüzgârdı. 

• Gözündeki umut maviydi. 
 
 
YAPILARINA GÖRE CÜMLELER 

Cümleler yapı yönüyle; basit, bileşik ve sıralı - bağlı 
olmak üzere üçe ayrılır. 

 

BASİT CÜMLE 

Tek yargısı olan cümleler yapıca basittir. 

Bu tür cümlelerde yüklem çekimli eylem veya ekey-
lem almış ad soylu sözcüktür. 

• Bütün İstanbul bir sis perdesiyle örtülüydü. 

• Kuşlar geziyor damların üstünde. 

• Teselli etmiyor beni ne gül, ne bahar. 

• Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. 

• Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum. 
 
 
 
2. BİLEŞİK CÜMLE 

Bir temel cümle ile onu tamamlayan bir ya da bir-
den fazla yan yargıdan oluşan cümleler yapıca bileşiktir. 

 
Temel Cümle 

Cümlenin taşıdığı yargıdır. 

Bütün öğeler, bu yargıya bağlanır. Bu yargı cümle-
nin yüklemidir. 

• Kalbimin içi güzelliklerle dolsun. 

 
 

Yancümlecik 

Başlı başına bir cümle olmayıp temel cümleyi veya 
bir başka yancümleyi tamamlayan sözcük ya da söz 
öbekleridir. 

Yancümlenin kuruluş biçimine göre bileşik cümleler 
çeşitli adlar alır. 

 
a. Yancümleciği eylemsiyle kurulan cümlelere, giri-

şik bileşik cümle denir. 

b. Yancümleciği dilek koşul kipi veya ekeylemiyle 
kurulan cümlelere, koşullu bileşik cümle denir. 

c. Yancümleciği aktarma sözlerle kurulan cümlele-
re, iç içe bileşik cümle denir. 

 
Girişik Bileşik Cümle 

• Bahar gelince buraya doyum olmaz. 
    yancümlecik              temel cümle 
 
• Eve gidip hemen uyumuş. 
yancümlecik  
       
• Gelen,    gideni    aratır. 
   yan-        yan-     
cümlecik cümlecik  
 
• Bugün de sonbahardan süzülüp doğdu akşam. 
                          yancümlecik 
 
• Sarp dağlarla örülmüş dört duvar içinde yaşıyorum. 
                     yancümlecik 
 
 
Koşullu Bileşik Cümle 

• Beni iyi dinlersen anlarsın. 
      yancümlecik 
 
• Matematiği sevsen iyi edersin. 
         yancümlecik 
 
• Hangi resmime baksam ben değilim. 
            yancümlecik 

 

İç İçe Bileşik Cümle 

• Öğretmen: “Bu ödevler yapılacak” dedi. 
                              yancümlecik 
 
• Bana bir şarkı söyle, dedi. 
          yancümlecik 
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Yancümlecikler cümlenin çeşitli öğeleri olabilir: 

• Şiir okumak, ona hep huzur vermiştir. 
  yancümlecik                      yüklem 
      (özne) 

 

• Kuşların uçuşunu seyrediyordu. 
        yancümlecik  
         (b’li nesne) 

 

• Arkadaşlarıyla konuşarak geliyordu. 
              yancümlecik 
          (belirteç tümleci) 

 

• Onun bugün gideceğinden

8. Sınıf Dergi  - 13. Sayı

 haberim yoktu. 
            yancümlecik  
                 (d. t.) 

 

5. ÖRNEK 

“Sık sık anlatırdı çocukluğunda yaşadığı olayları.” 
cümlesinin nitelikleri aşağıdakilerin hangisinde 
verilmiştir? 
 
A) Basit – devrik – olumlu – eylem cümlesi 

B) Bileşik – devrik – olumlu – eylem cümlesi 

C) Basit – kurallı – olumlu – ad cümlesi 

D) Bileşik – kurallı – olumlu – ad cümlesi 

 

ÇÖZÜM 

Cümle, “yaşadığı” eylemsisi (yan cümlecik) bulun-
duğu için bileşik; “anlatırdı” yüklemi ortada bulunduğu 
için devrik; “anlatma” eylemi gerçekleştiği için olumlu; 
“anlatırdı” yüklemi çekimli eylem olduğu için eylem cüm-
lesidir. 

Yanıt: B 

 

SIRALI - BAĞLI CÜMLE 

Anlam yakınlığı bulunan ayrı ayrı cümlelerin virgül, 
noktalı virgül veya bağlaçlarla bir araya getirilmesiyle ku-
rulan cümlelerdir. 

Cümleler arasında “bağlaç” kullanıldığında “bağlı 
cümle” 

• Köyde sabah oldu ve herkes uyandı. 
                      yüklem                yüklem 
 

Cümleler arasında virgül ya da noktalı virgül kulla-
nıldığında “sıralı cümle” olarak adlandırılır. 

• Ağaca çıktı, meyveleri topladı. 
           yüklem               yüklem 
 
• Aşağım, dağlara kuruludur tahtım 
    yüklem               yüklem 

 

Bağımlı – Sıralı Cümle 

Herhangi bir öğesi ortak olan cümlelere denir. 

• Didem okula gitti ve öğretmenini gördü. (özne ortak) 
    özne         yüklem                   yüklem 

 

• Aykut kalemi yerden aldı ve arkadaşına verdi.  
   özne  nesne          yüklem                    yüklem 

 
(özne ve nesne ortak) 
 
• Orhan sinemaya, Ayşe tiyatroya gitti. (yüklem ortak) 
                                                    yüklem 

 

 
Bağımsız Sıralı Cümle 

Hiçbir öğesi ortak olmayan sıralı cümlelerdir. 

• Yağmur   dindi,   çocuklar   bahçeye  çıktı.  
     özne  yüklem      özne          d. t.     yüklem 
 
• Uçak havalandı, ben yerimden fırladım. 

 

 

EKSİLTİLİ CÜMLE 

Söze akıcılık kazandırmak, duygu katmak, sözü 
uzatmamak amacıyla yargısı tamamlanmayan cümleler-
dir. 

Bu tür cümlelerde yüklem söylenmez. 

• Seni bir daha burada görürsem… 

• Düğün el ile, harman yel ile… 

• İncir babadan, zeytin dededen… 

• Kız beşikte, çeyiz sandıkta… 

• Terazi tartıyla, her şey vaktiyle… 

• Gönlüm uzak bir köyün gelecek baharında… 
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ÇÖZÜMLÜ TEST 

 

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olum-
ludur? 

 
 A) Ben de izleyemedim o filmi. 
 B) Olayın böyle sonuçlanması iyi olmadı. 
 C) Bilemedik işin buraya varacağını. 
 D) Artık tatile çıkabiliriz mi diyorsun? 
 
 ÇÖZÜM 

 Eylemin yapıldığını ya da yapılacağını, yargının 
oluştuğunu ya da oluşacağını bildiren cümleler olumlu-
dur. A, B ve C’de yargılar oluşmamıştır. D’deki cümle ise 
soruyu olumlu bir anlam çerçevesinde sormaktadır. 

Yanıt: D 
 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesi değildir? 
 
 A) Sen de mi beni suçluyorsun 
 B) Ne zaman birlikte çalışacağız 
 C) Beni nerede bulacağını biliyorsun 
 D) Dönüşü olmayan bir yolda mıyız yoksa 

 
 ÇÖZÜM 

 Soru cümleleri eylemin yapılıp yapılmadığını, yargı-
nın oluşup oluşmadığını öğrenmek için kurulur. A, B ve 
D’deki cümlelerin kurulma amacı bir şeyi öğrenmektir. 
C’de ise yargı “biliyorsun” olur. Bir şeyi öğrenme amacı 
yoktur. 

Yanıt: C 
 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi, biçimce olumsuz, an-

lamca olumlu bir cümledir? 
 
 A) Bu konunun başka bir açıklaması yok. 
 B) Ne kadar çalışkan olduğunu bilmeyen yok. 
 C) Onların, merak edilecek hiçbir yanları yok. 
 D) Sana bir şey söylediğim yok. 
 
 ÇÖZÜM 

 Bir cümlenin yargı öğesinde bulunan “-me, -siz” ek-
leri, “yok, değil” sözcükleri cümleyi biçimce olumsuz ya-
par. Bütün seçeneklerde “yok” sözcüğü bulunduğuna gö-
re, cümlelerin tümü biçimce olumsuz. Demek ki anlama 
bakmamız gerekecek. B’de “-me” eki ve “yok” sözcüğünün 
birlikte kullanılması cümleyi anlamca olumlu yapmıştır. 

Yanıt: B 

4. Aşağıdaki dizelerden hangisi, öğelerinin dizilişi 
yönünden kurallı bir cümledir? 

 
 A) Bir uğultudur başlar rüzgârda 

 B) Bayılırım şu düzenli dünyaya 

 C) Gecesi gündüzü sırayla 

 D) Saadetten alıyorum ilhamımı 

 

 ÇÖZÜM 

 Yüklemi sonda bulunan cümle kurallı, başta ya da 
ortada bulunan cümle devriktir. A’da “başlar”, B’de “bayı-
lırım”, D’de “alıyorum” yüklemleri, dizelerin başında ya 
da ortasında yer alıyor. C’de “sırayla (dır)” yüklemi son-
da. Demek ki bu cümle kurallı. 

Yanıt: C 
 

 

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, söz-
cük türü yönünden, ötekilerden farklıdır? 

 
 A) Bugün biraz rahatsızım. 

 B) Doktora gitmeyi düşünüyorum. 

 C) Son günlerde çok çalışmıştım. 

 D) Sanırım iyi beslenemedim. 

 

 ÇÖZÜM 

 Yüklem çekimli bir eylem ise cümle “eylem cümle-
si”, ekeylem almış ad soylu bir sözcük ya da söz öbeği 
ise “ad cümlesi”dir. B’de “düşünüyorum”, C’de “çalışmış-
tım”, D’de “beslenemedim” yüklemleri çekimli eylem ol-
dukları için eylem cümlesi oluşturmuştur. “Rahatsızım” 
ise “-ım” ekeylemini almış ad soylu bir sözcüktür. 

Yanıt: A 
 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre 
farklıdır? 

 
 A) Bu giysi sana çok yakışmış. 

 B) Söylediklerinden bir şey anlamadım. 

 C) O güzel şiirleri ben de okudum. 

 D) Yakında ağaçlar gelin gibi donanacak.  
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 ÇÖZÜM 

 İçinde bir tek yargı bulunan cümle, basittir. A, C ve 
D’deki cümlelerde tek yargı bulunduğu için bunlar basit-
tir. B’de ise “anlamadım” temel yargısının yanı sıra “söy-
lediklerinden” fiilimsisinin oluşturduğu bir yan yargı da 
(yancümlecik) bulunduğu için, bu cümle bileşiktir. 

Yanıt: B 
 
 
 
 
7. 1. Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı 

 2. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş 

 3. Aman karanlığı görmesin gözüm 

 4. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş 
 
 Yukarıdaki numaralanmış dizelerden hangisi, sı-

ralı cümledir? 
 
 A) 1.                 B) 2.                 C) 3.               D) 4. 
 

 ÇÖZÜM 

 İçinde birden çok temel yargı bulunan cümleler, ya-
pıca sıralı cümlelerdir. 1. cümlede “gelmişim” ve “yorgu-
num” temel yargıları sıralı cümle oluşturmuştur. 2., 3. ve 
4. cümlelerde ise tek yargı vardır ve bunlar basit cümle-
lerdir. 

Yanıt: A 

 

 

 

8. “İnsan, yaşadığı her günün hakkını vermeli.” cüm-
lesinin niteliği, aşağıdakilerin hangisinde belir-
tilmiştir? 

 
 A) Basit – devrik – eylem – olumlu 

 B) Bileşik – kurallı – eylem – olumlu 

 C) Sıralı – kurallı – ad – olumlu 

 D) Bileşik – devrik – eylem – olumlu 

 

 ÇÖZÜM 

 Tırnak içinde verilen cümle, içinde “yaşadığı” ey-
lemsisi (yancümlecik) bulunduğu için bileşik, “hakkını 
vermeli” yüklemi sonda bulunduğu için kurallı; yine aynı 
yüklem çekimli bir eylem olduğu için eylem cümlesi ve 
yargı gerçekleşeceği için de olumlu bir cümledir. 

Yanıt: B 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yancümlecik, 
temel cümlenin öznesidir? 

 
 A) Kitap okumanın yararını herkes bilir. 

 B) Sen çalışırken ben etrafı toplayayım. 

 C) Kardeşimin gelişi, hepimizi sevindirdi. 

 D) Televizyondaki dizileri izlemekten hoşlanmıyo-
rum. 

 
 ÇÖZÜM 

 Eylemsilerle oluşturulan yancümlecikler temel cüm-
lenin ya da başka bir yancümlenin öğesi olurlar. A’da “ki-
tap okumanın yararını” nesne, B’de “sen çalışırken” be-
lirteç tümleci, D’de “televizyondaki dizileri izlemekten” ise 
dolaylı tümleç görevindedir. C’de “kardeşimin gelişi” 
yancümlesi, temel cümlenin öznesidir. 

Yanıt: C 
 
 
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre 

basit, sözdizimine göre devrik bir cümledir? 
 
 A) İnsanlar yeni yeni şeyler öğreniyor okudukça. 

 B) Kimi günler yorgun argın hissederim kendimi. 

 C) Ağlayan çocuğun sesi gitgide yükseliyordu. 

 D) Seni göreceğimi ummuyordum burada. 

 

 ÇÖZÜM 

 B seçeneğinde yüklem “hissederim” sözcüğüdür. 
Sonda olmadığından cümle devrik; cümlede eylemsi yer 
almadığından basit cümledir. 

Yanıt: B 
 
 
11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili cümle 

biçiminde kurulmuştur? 
 
 A) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz 

 B) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ 

 C) Karga şakırdamış, kendini bülbül sanmış 

 D) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına 
 
 ÇÖZÜM 

 Yüklemi çeşitli nedenlerden dolayı söylenmemiş 
cümleye eksiltili cümle denir. 

 Buna göre A, C, D’de atasözlerinde yüklem bulun-
duğundan eksiltili değildir, fakat B seçeneğinde atasözü-
nün yüklemi söylenmemiştir. Bu nedenle cümle eksilti-
lidir. 

Yanıt: B 
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nıf Dergi  - 13. Sayı

 
 
 
1. Aşağıdakilerden hangisi, anlamca olumsuz bir 

cümledir? 
 
 A) Dün seni görmemiş değilim. 

 B) Üstü başı kir pas içindeydi. 

 C) O, benim arkadaşım değil. 

 D) Çok beklettin bugün beni. 
 
 
 
 
2. Gerçekte bir şey sormayan, ama biçimsel yönden 

soru özelliği gösteren cümlelere “sözde soru cüm-
lesi” denir. 

 
 Aşağıdakilerden hangisi, sözde soru cümlesine 

örnek olabilir? 
 
 A) Bunların hepsini mi okuyacaksın? 

 B) Proje çalışman hangi aşamada? 

 C) Benden ne yapmamı istiyorsunuz? 

 D) Hangi işini zamanında bitirdin ki? 
 
 
 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi, öğelerinin dizilişi yö-

nünden kurallı bir cümledir? 
 
 A) Bir ömür boyu aradım seni. 

 B) Gölgemin peşinde yürür giderim. 

 C) Gecenin karanlığıdır beni ürküten. 

 D) Geldim işte yine senin kapına. 
 
 
 
 
4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ad cümlesi-

dir? 
 
 A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. 

 B) Son pişmanlık fayda vermez. 

 C) Topalla gezen aksama öğrenir. 

 D) Kazanmayanın kazanı kaynamaz. 

 

5. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre 
ötekilerden farklıdır? 

KONU TESTİ – 1 

 
 A) Yol mu sonsuz, tekerlek mi 

 B) Mum olduğu gibi kalsın akşamdan 

 C) On yıldır evimin kapısı örtük 

 D) Garibim, her taraf bana yabancı 
 
 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi, devrik bir ad cümlesi-

dir? 
 
 A) Okumakla geçiriyorum zamanımın çoğunu. 

 B) İyi bir yazar olmayı düşlerim zaman zaman. 

 C) Şiir, yaşamı güzelleştirmenin bir yoludur benim 
için. 

 D) Bir dergiye göndereceğim yazdığım şiirleri. 
 
 
 
7. Basit cümleler, başka bir cümleyi tamamlamaz ya 

da başka bir cümle tarafından tamamlanamaz. 
 
 Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden 

hangisi basittir? 
 
 A) İstanbul’a kısa sürede alıştım. 

 B) Bir kardeşiniz olduğunu bilmiyordum. 

 C) Ağlayan çocuğu kim susturacak? 

 D) Açık havada yürümek iyidir. 
 
 
 
8. Kesin yargı bildirmeyen, temel cümleyi ya da ken-

dinden sonra gelen başka bir cümleciği tamamla-
yan, yüklemi genellikle eylemsi olan cümleciklere 
“yancümlecik” denir. 

 
 Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabile-

cek bir kullanım yoktur? 
 
 A) İşler her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. 

 B) O gün neden öyle davrandığını anlayamadım. 

 C) Sana yardım etmek için burada bulunuyorum. 

 D) Birkaç günden beri bütün kitapçılarda bu kitabı 
arıyorum. 
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9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yancümle-
cik, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? 

 
 A) Çok gezen çok bilir. 

 B) Borç yiyen, kesesinden yer. 

 C) Bal tutan, parmağını yalar. 

 D) Sakınılan göze çöp batar. 

 

 
 

 
10. Aşağıdakilerden hangisi, bileşik cümle değildir?  
 
 A) O evi satın almayı çok istiyoruz. 

 B) Konuklarımızın çoğu annemin arkadaşlarıydı. 

 C) Sana seve seve yardım ederim. 

 D) Alışverişi bitirir bitirmez geliyorum. 

 

 
 

 
11. Anlattıklarını dinledim, ama ona inanmadım. 
 
 Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından yuka-

rıdaki cümlenin özdeşidir? 
 
 A) Son gördüğümde çok zayıflamıştı, üstelik has-

taydı. 

 B) Öğretmenim, çok beğendiği bu filmi izlememi 
salık verdi. 

 C) Tatilde birlikte olmayı ben de istemiyor değilim. 

 D) Doktorun sözünü dinleyip yatacakken işe gitti. 

 
 

 

 

12. “Kitabı tanıtıp ondan bölümler okudu.” cümlesi ya-
pısı, öğe dizilişi ve yüklemi bakımından hangi 
özellikleri göstermektedir? 

 
 A) Bileşik – kurallı – ad 

 B) Basit – kurallı – eylem 

 C) Sıralı – devrik – ad 

 D) Bileşik – kurallı – eylem 

 

 

13. “Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı olduğu gibi aktar-
mak olanaksızdır.” cümlesinin özellikleri, aşağı-
dakilerin hangisinde verilmiştir? 

 
 A) Kurallı – olumsuz – ad – bileşik 

 B) Devrik – olumsuz – ad – bileşik 

 C) Kurallı – olumlu – eylem – basit 

 D) Devrik – olumlu – eylem – basit 

 

 

14. İhtiyar balıkçı zayıftı, kavruktu. Ensesinde derin kı-
rışıklıklar vardı. Yanakları, güneş ışıklarının neden 
olduğu lekelerle doluydu. 

 
 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
 
 A) Sıralı cümle 

 B) Ad cümlesi 

 C) Eylem cümlesi 

 D) Basit cümle 

 

 

 

15. Şubat ayı kış yelini kovarken 
 Cennet dense sana yakışır dağlar 
 
 Cümle çeşidi bakımından aşağıdakilerden han-

gisi, bu dizelerdeki cümlenin özelliği değildir? 
 
 A) Bileşik cümle 

 B) Olumlu cümle 

 C) Eylem cümlesi 

 D) Eksiltili cümle 

 

 

 

16.  “Biz oradan geçerken tüm şehir uykudaydı.” cüm-
lesi için aşağıdakilerden hangisini söylemek 
yanlıştır? 

 
 A) Yüklemine göre ad cümlesidir. 

 B) Öğe dizilişine göre kurallıdır. 

 C) Yapısına göre basit cümledir. 

 D) Anlamına göre olumludur. 

1-C 2-D 3-B 4-A 5-B 6-C 7-A 8-D 9-D 10-B 11-A 12-D 13-A 14-C 15-D 16-C

nıf Dergi  - 13. Sayı
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, olumlu kurul-

duğu halde “olumsuzluk” bildirmektedir? 
 
 A) Bu iş sandığım kadar zor değilmiş. 

 B) Kimseye bir şey demeden çıkıp gitmiş. 

 C) Verdiğin kitabı henüz okuyamadım. 

 D) Ondan ne ilgi ne destek bekliyorum. 
 
 
 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi, gerçek soru cümlesi-

dir? 
 
 A) Okula gitmez olur muyum? 

 B) Ben de sizinle geliyor muyum? 

 C) Onu görmemiş olur muyum? 

 D) O suçu ben mi işlemişim? 
 
 
 
 
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yükleminin ye-

rine göre ötekilerden farklıdır? 
 
 A) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek 

 B) Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın 

 C) Yanında damla damla bittiğimi duyarım 

 D) Yoklarım yerinde mi yüzüm, alnım, saçlarım 
 
 
 
 
4. Yüklemi çekimli eylem olan cümlelere “eylem cüm-

lesi”; ekeylem almış ad soylu sözcük, söz öbeği 
olan cümlelere “ad cümlesi” denir. 

 
 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ad cümlesi-

dir? 
 
 A) Orada tam üç yıl kaldım. 

 B) Geçen yaz İstanbul’a taşındım. 

 C) Orada daha mutluydum. 

 D) İlk fırsatta yine gideceğim. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi eylem cümlesidir? 

KONU TESTİ – 2 

 
 A) Aramıza karışmayan tuhaf bir arkadaşımızdı. 

 B) Onunla konuşmak olanaksız gibiydi. 

 C) Bizi asıl üzen, aldığı zayıf notlardı. 

 D) Hepimiz ona yardım etmek istiyorduk. 
 
 
 
6. Bir tek duyguyu, bir tek düşünceyi bir yargıya bağ-

layarak anlatan cümlelere basit cümle denir. 
 
 Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi basit 

cümle değildir? 
 
 A) Onun olaylara ve kişilere yaklaşımı çok yönlü-

dür. 

 B) Sanatçı, kahramanlarını kendi şiveleriyle konuş-
turmuş son yapıtında. 

 C) Sanat yapıtlarının başarılı olması rastlantılara 
bağlı değildir. 

 D) Bu roman, anlatımındaki ustalıkla adından epey 
söz ettirecek. 

 
 
 
7. Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla 
 Köyümüz, köylümüz, memleketimiz 
 
 Cümle çeşidi bakımından aşağıdakilerden han-

gisi, bu dizelerdeki cümlenin özelliği değildir? 
 
 A) Devrik cümle B) Olumlu cümle 

 C) Eylem cümlesi D) Bileşik cümle 

 
 
 
8. Bağlaçlarla bağlanan, birden çok bağımsız yargı-

dan oluşan cümleler, yapıca bağlı cümlelerdir. 
 
 Bu açıklamayı aşağıdakilerden hangisi örnek-

lendirebilir? 
 
 A) Orada tanıdığım hiç kimse yok. 

 B) Geleceğim zaman haber veririm. 

 C) Karanlığa kalmadan eve dönelim. 

 D) Telefon et de meraklanmayalım. 
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9. Aşağıdakilerden hangisi, yapı bakımından basit 
bir cümledir? 

 
 A) Valizini hazırlayacak ve yola çıkacak. 

 B) Bir de bakmış ki evde kimse yok. 

 C) Çok istediği halde ona yardım edemiyormuş. 

 D) Ressam bu son tablosunda farklı bir teknik kul-
lanmış. 

 
 

 

 
10. “Ancak kendisine güvenen kişiler, başkalarına da 

güven duyabilir.” cümlesi, yapısı, kuruluşu, yük-
lemi bakımından hangi özellikleri taşımaktadır? 

 
 A) Bileşik – kurallı – eylem 

 B) Bileşik – devrik – ad 

 C) Basit – kurallı – eylem 

 D) Basit – devrik – ad 
 

 

 
 

11. Aşağıdakilerin hangisi, öznesi ortak olan bir sı-
ralı cümledir? 

 
 A) Yağmur başlamıştı; herkes bir tarafa koşuşturu-

yordu. 

 B) Dükkânından dışarı çıkmaz, durmadan çalışırdı. 

 C) Babası kitap okuyor, annesi gazeteleri karıştırı-
yordu. 

 D) Parktaki çiçekler çok güzeldi, bakmaya doyamı-
yorduk. 

 
 
 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yancümlecik 
temel cümlenin nesnesi görevindedir? 

 
 A) Derse girmeyişiniz öğretmenimizi üzdü. 

 B) Duyarlı olmayan insanlarla anlaşamam. 

 C) Gelecek hafta bizde toplanalım. 

 D) Annesi uyuklayan çocuğu yatağına götürdü. 
 

 

13. “Sizi arayan biri vardı az önce.” cümlesinin nitelik-
leri, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 

 
 A) Basit – kurallı – olumlu – ad cümlesi 

 B) Bileşik – kurallı – olumlu – eylem cümlesi 

 C) Basit – devrik – olumlu – eylem cümlesi 

 D) Bileşik – devrik – olumlu – ad cümlesi 

 

 

 

14. Bahçenin köşesindeki tulumbaya yaklaştı. Kasketini 
ağaca asıp kollarını sıvadı. Onu gören kızı, elindeki 
işi bırakarak yanına koştu. Tulumbayı çekmeye 
başladı. 

 
 Bu parçada aşağıdakilerin hangisine örnek yok-

tur? 
 
 A) Eylem cümlesi 

 B) Sıralı cümle 

 C) Bileşik cümle 

 D) Basit cümle 

 

 

 

15. “Buraya gelirken karşılaştığım bir arkadaş seni ta-
nıdığını söyledi.” cümlesinde, kaç yancümlecik 
vardır? 

 
 A) 2                  B) 3                 C) 4                D) 5 

 

 

 

16.  “Adam, ayakta duramayacak kadar hastaydı.” cüm- 
 
 lesi;  öğelerinin dizilişine göre devrik, yapısına göre  
                                                    1 
 basit, anlamına göre olumsuz cümle, yüklemine gö- 
    2                                  3 
 re ad cümlesidir. 
      4 
 
 Tırnak içindeki cümleyle ilgili olarak verilen bil-

gilerden hangisi doğrudur? 
 
 A) 1.                 B) 2.                 C) 3.               D) 4. 

1-D 2-B 3-C 4-C 5-D 6-C 7-D 8-D 9-D 10-A 11-B 12-D 13-D 14-B 15-B 16-D

nıf Dergi  - 13. Sayı




