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FİİLİMSİLER
EYLEMLERİ HATIRLAYALIM

Fiilimsiler (Eylemsiler)

Çekimli Eylem: Kip ve kişi eki alan eylemlere çekimli eylem denir. Eylemler, bu nedenle birer
çekimli eylemdir. Ancak eylemsiler, kip ve kişi eki
almadıkları için eylemler gibi çekimlenemezler.

a. Eylemlerden türeyip ad (isim), sıfat (ön ad), belirteç (zarf) görevinde kullanılan sözcüklerdir.

Kip Ekleri

Dilek Kipleri

Haber Kipleri
➢ Zaman bildirirler.

➢Zaman bildirmezler.

1. Geçmiş zaman

1. Gereklilik kipi

–di’li geçmiş zaman
(Bilinen-görülen geçmiş zaman)
–miş’li geçmiş zaman

(–malı, –meli)

2. Şimdiki zaman

(–e / –a)
3. Dilek-Şart (Koşul) kipi
4. Emir kipi

3. Gelecek zaman
(–ecek / –acak)

Çalışınca kendine güveni artıyor.
(zarf–fiil / zarf)

Çalışmayan insanlar, çalışanların hâlinden anlamıyor.

ç. İsim ve sıfat–fiiller isim çekim eklerini alabilir.

ÖRNEK 1

Oku-

➢

➢

(-r, –ar, –er, –ır, –ir)

1.

Çalışan insanlara sahip çıkmalıyız.
(sıfat–fiil / sıfat)

(eki yok)

4. Geniş zaman

Fiil

➢

c. Olumlu ve olumsuz biçimlerde kullanılabilir:

(-se / -sa)

(-(i)yor)

Çalışma zamanını iyi ayarla.
(isim–fiil / ad)

b. Fiilimsiler, fiiller gibi kip ve kişi ekleri alarak çekimlenemez.

2. İstek kipi

(Duyulan-öğrenilen geçmiş zaman)

➢

Kip

Kişi

Bilinen
Geçmiş
Zaman

1. Tekil

Öğrenilen
Geçmiş
Zaman

2. Tekil

2.

Düşün-

3.

Dinle-

Şimdiki
Zaman

3. Tekil

4.

Yaz-

Gelecek
Zaman

1. Çoğul

5.

Konuş-

Geniş
Zaman

2. Çoğul

6.

Anlaş-

Gereklilik
Kipi

3. Çoğul

7.

Söyle-

İstek
Kipi

1. Tekil

➢

çalışma – y – ı → belirtme (–i) durumu eki

➢

çalışma – y – a → yönelme (–e) durumu
eki

➢

çalışma – da → bulunma (–de) durumu
eki

➢

çalışma – dan → çıkma (–den) durumu eki

Çekimli Fiil

➢ Çalışma – s – ı hoşuma gidiyor.
		
↓
                      (iyelik eki)
➢ Bu çalışma – lar herkesi rahatlatacak.
		
↓
                              (çoğul eki)
➢

çalışma – n – ın zaman – ı
tamlayan
t.yan tamlanan t.nan
eki		
eki
belirtili ad tamlaması

d. Ek fiil alarak cümlede yüklem görevi yapabilir:

8.

Bil-

Dilek - Şart
Kipi

2. Çoğul

9.

Git-

Emir Kipi

3. Çoğul

➢ Bugünkü işiniz odayı boyamaktır.
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isim–fiil
yüklem

FİİLİMSİLER
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FİİL (EYLEM)

1. MODÜL

FİİLİMSİ (EYLEMSİ)

Fiiller, kip ve kişi eki alır.

Fiilimsiler, kip ve kişi eki almaz.

Cümlede iş, oluş veya durum bildirir.

Cümlede iş, oluş veya durum bildirebilir.

Fiiller çekimlenebilir.

Fiilimsiler fiiller gibi çekimlenemez.
Fiilimsiler, fiilimsi ekini aldıktan sonra “-mek, -mak”

Fiiller “-mek / -mak” mastar ekini alır.

mastar ekini alamaz.

Fiiller, kip ve kişi eklerini aldıkları için cümlede yük-

Fiilimsiler, fiil kök veya gövdelerine yapım eklerinin

lem görevinde kullanılır.

getirilmesiyle oluşur.

Fiiller, olumsuzluk eki alır.

Fiilimsiler, eylemler gibi olumsuzluk eki alabilir.

Fiiller, ek fiil alarak birleşik zamanlı eylem olur.

Fiilimsiler ek eylem alarak cümlede yüklem olabilir.

Fiiller, yan cümle kuramaz.

Fiilimsiler, bir cümle içinde yan cümle kurabilir.

BENİM ÖRNEKLERİM

Aşağıdaki tablolarda seçeceğiniz fiilleri çekimli fiil ve fiilimsi olacak şekilde kullanınız.
FİİL (EYLEM)

FİİLİMSİ (EYLEMSİ)
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8. SINIF

KAZANIM PEKİŞTİRME – 1

FİİLİMSİLER

DEV ÇİÇEK
İstanbul’a gidince, eşe dosta buranın (Marmaris’in) saburluklarını
(kaynanadillerini) anlattım. Kaynanadillerine çiçek açtıracak masmavi gökle ateş gibi güneş, İstanbul’da ne gezer. Saburlukların burada on metre yüksekliğinde çiçek açtıklarını söyledim. Onların bir otomobil egzozu puf edince menekşe gibi kırılacak çıtkırıldım çiçeklerden olmadığını belirttim.
Çiçeğin on metrelik sapı balta ile kesilip çardaklara
direk diye kullanılır, dedim. Bana güldüler.
Burada saburlukların çiçek açmaları yaza rastlar.
Çiçekler açınca fotoğraflarını arkadaşlara göndermek istiyorum. Tam yaz ortasıydı; dağlar, dereler
yanarak tütüyor, topraklar parlayan güneşe, tir tir titreyen ışıkla karşılık veriyor. Dört yanım çakışan bir
ışık tozu; kırılmış, tuzla buz edilmiş aynalardan kurulu bir cihandı. Milyonlarca ağustos böceğinin ötüşü, göğün, şimşeğe yakışan gürleyişiyle devam ediyordu. Kapanacak gibi kısılan kirpiklerimin arasından baka baka, elimde
fotoğraf makinesi eski Halikarnas Tiyatrosu’nun, dağlara tırmanan yolunu tuttum.
(Halikarnas Balıkçısı)

Aşağıdaki tabloya metinde bulduğunuz fiilimsileri türlerine göre yazınız.

İSİM–FİİL

SIFAT–FİİL
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ZARF–FİİL

TEST - 1

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) İSİM – FİİL (AD – EYLEM / MASTAR)

1. Aşağıda fiilimsi ile ilgili verilen bilgilerden

4. ‹sim – fiiller de isimler gibi isim durum (hâl) ek-

hangisi yanlıştır?

lerini alabilir.

A) Eylemsiler olumsuzluk eki alamaz.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya
örnek vardır?

B) Eylemsiler ek eylem alarak yüklem olabilir.

A) Çocuğun ağlaması bir türlü kesilmedi.

C) Eylemsiler kip ve kişi eki alarak çekimlenemez.

B) Eve geç gelişi evdekileri telaşlandırdı.
C) Yönetim, hazırlıkların bir an önce bitmesini
istiyor.

D) Eylemsiler cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılabilir.

D) Zaman zaman müzik dinlemek insanı dinlendiriyor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim – fiil
ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A) Ödevlerindeki eksiklikleri en kısa zamanda
tamamlayacaktır.

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
isim-fiil eki almıştır?

B) Tüm boş zamanlarında yaptığı tek şey kitap okumaktı.

A) Sen güldükçe ben de güleceğim.
B) Ağlamak kimseye yakışmıyor.

C) Onun için büyük bir zevkti uzun uzun konuşmak.

C) Dosyaları danışmadan alabilirsiniz.
D) Gülme komşuna gelir başına.

D) Gereksiz konuları kafana takıp boş yere
üzülme.

6. Bazı sözcükler isim-fiil ekleri aldıkları hâlde
zamanla bir varlığın adı olarak kullanılıp isimleşmiş olurlar. Böylece fiilimsi özelliğini kaybederler.

3. Kaybetmek, bazen kazanmaktır.
Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala
uygun bir sözcük kullanılmıştır?

A) Konağın gelirleri azalmaya başladı.

A) Çimlere basmak doğru değildir.

B) Kirada oturanlara kira yardımı yapılacak.

B) Böyle davranması hiç iyi olmadı.

C) Çocuk birden gülmeye başladı.

C) Sinemaya gelmeyi ben de istemiştim.

D) Zaman zaman bizi araması hoş oluyor.

D) Kırlarda çocuklar uçurtma uçuruyor.
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FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER) İSİM – FİİL (AD – EYLEM / MASTAR)

7. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kulla-

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim-fi-

nılmamıştır?

il vardır?

A) İnsanı sevmek tüm canlıları sevmek demektir.

A) Bakkaldan iki ekmek aldın mı?
B) Annemin yaptığı sarmalara bayılırım.

B) Bu tatlının üzerine kaymak çok iyi gider.

C) Edilen yeminler boşuna değildir.

C) Bazen gülmeye başlayınca hiç susmazdı.

D) Başlamak, bitirmenin yarısıdır.

D) Doktorlar görme bozukluklarını tedavi etmeyi başardı.

8.

Ortasındayım her şeyin

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi

Gülmekle ağlamanın

fiilimsi olmaktan çıkıp bir varlığa ad olmuştur?

Sevmekle vazgeçmenin
Yaşamakla ölmenin

A) Bu yıl buğday ekmek kâr getirmedi.

Tek sensin kalan hatırımda

B) Artık bu tür sorunları danışma bana.

Yukarıdaki dizelerde kaç isim – fiil vardır?
A) 3

B) 4

C) 5

C) Mangalı tutuşturmak için bir çakmak aldı.

D) 6

D) Arkeologlar buluntuları kazmaya başladı.

9. Fiilimsiler, ek eylem alarak cümlede yüklem
görevinde kullanılabilir.

12. “Danışma” sözcüğü aşağıdakilerin hangi-

Aşağıdakilerin hangisinde bu bilgiye örnek
vardır?

sinde fiilimsi olarak kullanılmıştır?
A) Bunları bana danışma, bilenlere sor.

A) Onu mutlu edecek tek şey evlatlarının onu
ziyaret etmesidir.

B) Çocuğumun bana danışması beni onurlandırır.

B) Onları karşısında görünce sevinçten olduğu yere yığılıverdi.

C) İstediğiniz bilgileri danışmadan öğrenebilirsiniz.

C) Çocuklar, annelerinin kendisine gelmesi
için epeyce uğraştılar.

D) Hastanenin danışmasında görev yapıyorum.

D) Daha sonra, çok mutlu bir tablo yaşandı.
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KARMA TEST - 1

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER)

1. Sen gidince yine akşam olur.
		
I

4. Emine’nin toprağa verildiği akşam, Küçük Ağa,
Ankara’ya hareket eder.

Geçse de sonbahar
II

Bu cümledeki fiilimsinin özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Baharı yaşamaz bu gönül
		
III

A) Temmuz sıcağı, tütünlerin erken olgunlaşmasına neden olmuştur.

Endişeyle kaplanır gökyüzü

B) Tütünlerin kalkma zamanı gelmiştir.

Sırf sen gelmedin diye
		
IV

C) Bütün bu gelişmeler, gözlerden uzak değildir.

Bu şiirde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir?
A) I

B) II

C) III

D) Zamanında yapılmayanlar, sonradan yapılsa da işe yaramıyor.

D) IV

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden

5. Kim istemez el değmemiş bir doğada yaşa-

çok fiilimsi vardır?
A) Gittiğimiz alışverişten yarı yoldan döndük.

mını sürdürmeyi? Kim istemez bu muhteşem
doğada ruhunu dinlendirmeyi?

B) Gün bitmiş yorgunluk çökmüştü bedenime.

Bu parçada kaç yan cümle vardır?

C) Yurt dışından gelen misafirler bir an önce
uyumak istiyor.

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

D) Gözlerindeki sürme seni daha da güzelleştiriyordu.

3. (I) Eskiciye olan öfkesi geçmiştir. (II) Ünal’ı bir

6. Ne zaman seni düşünsem

yabancı gibi görmekte ve oğullarını özlemektedir. (III) Bir gün Ali’nin dükkânının kapısına
yığılıp kaldığını görür. (IV) Eskici onu kucaklar
ve ağlamaya başlar.

Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm
Bu dizelerdeki fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı türde iki fiilimsi vardır?
A) I

B) II

C) III

D) IV
16

A) İsim-fiil, sıfat-fiil

B) Sıfat-fiil, zarf-fiil

C) İsim-fiil, zarf-fiil

D) İsim-fiil, isim-fiil

FİİLİMSİLER (EYLEMSİLER)

7. “Yazarın son romanı ..............” cümlesi aşa-

10. Testi çözenler hemen belli oluyordu.

ğıdakilerden hangisiyle devam ederse içinde bir fiilimsi olmaz?
A) çok satanlar listesine girdi.

Bu cümlede altı çizili fiilimsi ile türce özdeş
olan fiilimsi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

B) henüz elime geçmedi.

A) Uzun süre ağlamaktan gözleri şişti.

C) sevilerek okunan bir eser.

B) Solan çiçekler içimden bir şeyler götürüyor.

D) gençlere okuma zevkini aşılıyor.

C) Hatırlanmak elbette herkesi mutlu eder.
D) Kendini bu kadar yorarsan hastalanırsın.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden
çok fiilimsi kullanılmıştır?

11. Yıllar önce çizdiğim resimler şimdi sararmış bi-

A) Gün geçtikçe sahip olduğu toprakları birer
birer kaybeder.

rer yaprak gibi solgun görünüyor bana.

B) Mahmut, tekrar denize dönmeye hazırlanır.

Bu cümlede kaç fiilimsi vardır?

C) Köyün zenginlerinden Zeynel Ağa, Mahmut’a kızı ile evlenmesini teklif eder.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

D) Denize yalnız açılmaya sonsuza kadar veda edecektir.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi
türlerinin hepsine örnek vardır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerle-

A) Kapıyı çarpıp gitmesi hoş görülecek bir durum değildi.

rinden farklı bir fiilimsi vardır?
A) Yeni alınmış giysiler naftalin kokar.

B) Geç kalan çocuğu annesi epey azarladı.

B) Kitaplığında okunmamış kitap kalmadı.
C) Hırsıyla aşılmaz dağları bile aşardı.

C) Aramıza yeni katılan arkadaşımıza yardım
etmek istedik.

D) Sen geldin diye ruhumda çiçekler açar.

D) Bunca çalışmanın karşılığı bu mu olacaktı?
17

YENİ NESİL SORULAR
Karatepe
Aslantaş Müzesi
ve Örenyeri

Halepli Bahçe
Mozaik Müzesi

Anı
Örenyeri

Geç Hitit çağında,
MÖ 8. yüzyılda Adana
Ovası Hükümdarı
Asativatas tarafından
bir korunak olarak
yapılmıştır. Karatepe
Müzesi. Hedef,
kuzeydeki vahşi
kavimlerden korunmak
idi. Daha sonra el
değiştirmiştir elbette.
Kale, günümüzde
baraj gölünün suları
altındadır. Yerel
halk, buradaki aslan
heykelleri sebebiyle
Karatepe’ye Aslantaş
demektedir.

Ermenistan sınırını
ayıran Arpaçay
Nehrinin batı yakasında
Türkiye sınırları
içerisinde volkanik bir
tüf tabakası üzerine
kurulmuş olan bu alan,
Kars’a 42 km uzaktaki
Ocaklı köyü sınırları

OSMANİYE

KARS

Dünyanın en eski
heykelini de barındıran
müze, modern binasına
2015 yılında taşınmıştır.
30.000 metrekarelik
tek müze kompleksi
olan mekân, 1965’ten
beri hizmet veriyor.
Ve müze, Neolitik
Dönem denince
uluslararası boyutta
bir öneme de sahip.
Heykeller, figürinli
kap parçaları, hayvan
figürinleri burada
görebileceklerinizden
bazıları.

içinde bulunmaktadır
ve bir Orta Çağ şehrinin
günümüze gelen hâlidir.
Tarihi MÖ 5000 yılına
kadar uzanmaktadır.

ŞANLIURFA

Çavuştepe
Kalesi
Kale, Van’ın 24 km
güneydoğusunda yer
alıyor. Burayı yaptıran
kişi, MÖ 764 ile 735
yılları arasında hüküm
süren II. Sarduri’dir.
Kendisi, dönemin
Urartu Kralı’dır. Taş
surlar, depo, mahzetler,
saray ve Urartu
Tanrısı İrmuşini’ye ait
tapınaklar burada yer
almakta.

VAN

1. Bazı illeri tanıtan bir gezi rehberinden alınan bu metinlerden hareketle hangi ilin tanıtım metninde
kalıcı isim vardır?
A) Osmaniye
B) Kars
C) Şanlıurfa
D) Van

26

YENİ NESİL

1

4

Balonla

hiç durmadan
gerçekleştirilen ilk
dünya seyahati
19 gün, 21 saat
55 dakika
sürdü.

2

24 saat içinde
en fazla
paraşütle
atlama rekoru
640’tır.

Uzaya
seyahat eden
hayvanlardan

biri de boğa
kurbağasıydı.

3

Bir havayolu
şirketi yolcu
olarak sadece

“Mermi” lakaplı
şovmen David
Smith, bir toptan

5

evcil
hayvanları

8000

kabul edeceğini
açıkladı.

kereden fazla sefer
gülle gibi
fırlatılmıştır.

2. Bu görselde verilen bilgilerden hangi ikisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1 ve 4

B) 1 ve 5

C) 2 ve 3

27

D) 3 ve 5
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CÜMLE

CÜMLENİN ÖGELERİ

Sözcükler birer simge ve göstergedir. Bu nedenle dil sözcüklere değil, cümleye dayal›d›r. Bir dilin
yap›s›, özelliği ancak cümlede görülür.

Her bütün birtak›m parçalardan oluşur. Bir yarg›,
bir anlat›m birimi olan cümlenin de birtak›m parçalardan oluşacağ› kuşkusuzdur. Cümleyi oluşturan
parçalara cümlenin ögeleri denir.

Cümle, bir yarg› birimi olmakla birlikte duygu, düşünce, istek ve önerilerimizi belirtme görevi de üstlenir. Bu nedenle de cümle ayn› zamanda bir anlat›m birliğidir.

Bir duygu, bir düşünce, istek ve önerinin söz ve
yaz› ile anlat›labilmesi için en az iki ögeye ihtiyaç
vard›r. Bunlardan biri işin ya da durumun ne olduğunu bildiren yüklem, ikincisi ise öznedir.
Özne ve yükleme cümlenin temel ögeleri denir.
Nesne ve tümleçler de yard›mc› ögelerdir.

Anlat›lmak istenen düşünce, duygu, istek veya işin
kapsam› ile ilgili olarak cümle, bir veya birçok sözcükten oluşabilir. Yarg› genişledikçe cümledeki
sözcük say›s› artar yani cümle uzar.

CÜMLENİN ÖGELERİ

Temel Ögeler

Yardımcı Ögeler

1. Nesne

1. Yüklem

a. Belirtisiz Nesne:
		Ne
2. Özne

b. Belirtili Nesne:

Ne / Kim

		 Neyi / Kimi / Nereyi

2. Yer Tamlaycısı
		 Kime / Kimde / Kimden
		 Neye / Neyde / Neyden
		 Nereye / Nerede / Nereden

3. Zarf Tamlayıcısı
		 Ne zaman
		 Nasıl / Niçin / Neden
		 Ne kadar / Niye
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ÖGELERİN BULUNMASINDA ÖNEMLİ
a. Bir sözcüğün ya da sözün öge olabilmesi için
yüklemle doğrudan anlamlı bir bütün oluşturması gerekir.

ÖRNEKler
Ablası ile Ali

ÖRNEKler

Özne

Bu cümledeki “Kardeşinin dinledi.” sözü anlamlı bir bütün oluşturmuyor, öyleyse “kardeşinin” sözcüğü tek başına bir öge değildir.

çok iyi

/

anlaşırdı.

Zarf Tümleci

Yüklem

ÖRNEKler
Bu akşam kardeşinle nereye gideceksin?

“Kardeşinin sözlerini dinledi.” anlamlı bir bütün
oluşturuyor, öyleyse “kardeşinin sözleri” sözü
cümlenin bir ögesidir.

Tiyatroya gideceğim. (Soru dolaylı tümleci
buldurmaya yöneliktir.)

“Dikkatlice dinledi.” cümlesi de anlamlı bir bütün oluşturduğundan “dikkatlice” sözü de bir
ögedir.

NOT
Cümlede soru “mi” edatıyla sorulmuşsa
buldurulmak istenen öge “mi” den bir önceki
ögedir.

Şimdi bu cümleyi çözümleyelim:

Sinemaya yarın mı gidelim?

(O) / Kardeşinin sözlerini / dikkatlice / dinledi.
Zarf Tümleci

/

d. Cümlede, bir soru sözcüğü kullanılarak öge
bulundurulmak isteniyorsa soruya yanıt verilerek öge bulunur.

“Kardeşinin sözlerini dikkatlice dinledi.” cümlesinin yüklemi “dinledi” sözcüğüdür.

Belirtili Nesne

8. SINIF

ç. Ögeleri bağlayan bağlaçlar, “mi” ilgeci, ilgi kuran,
pekiştiren sözcükler; bağladıkları, ilgi kurdukları,
pekiştirdikleri sözcüklerle aynı görevdedir.

UNSURLAR

Gizli Özne

2. MODÜL

		

Yüklem

Zarf Tümleci

(Soru zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir.)
Yarın sinemaya mı gidelim?

b. Ad ve sıfat tamlamaları, deyimler, ikilemeler,
yan cümlecikler, iç cümleler, ara sözler, belirteç
ve edat grupları ögeleri ayırmada bölünmez.

		

Dolaylı Tümleç

(Soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir.)

ÖRNEKler
A. CÜMLEN‹N TEMEL ÖGELER‹

Edebiyatımızın unutulmaz şairi / “Ben sanat için
Özne (tamlama)
				

yazarım.”

1. YÜKLEM

Belirtisiz Nesne
(İç cümle)

Cümlenin vazgeçilmez ögesidir. Cümleleri birer
yarg›ya bağlayan sözcük veya söz öbekleridir.
Cümleler yüklem sayesinde anlam kazan›r.

/ diyordu.

Yüklem

(Biz) / Ağacın gölgesinin altında / oturuyorduk.
G.Ö
			

Dolaylı Tümleç
  (Ad tamlaması)

Cümlelerin yüklemleri ya çekimli bir eylemdir ya da
ek eylem alm›ş ad soylu bir sözcüktür.

Yüklem

ÖRNEKler
c. Ara cümleler, ünlemler, seslenmeler cümlenin
ögesi değildir. Cümle dışı unsur kabul edilir.

Konuklar› kap›da karş›lad›.
			

ÖRNEKler

UYARI

Bugünlerde / nedendir bilmem, / eskisi gibi
Zarf Tüm.

Ara Cümle

Yüklem → (eylem)

Cümleyi ögelerine ayırırken ilk olarak yüklem
sonra özne bulunur. Cümlenin ögelerini tespit
etmek için bütün sorular yükleme sorulmalıdır.

Dolaylı Tümleç

davranmaya / başladı.
Yüklem
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As›l suçlu olan, Turan’d›.
			

a. Fiil Cümlelerinde Vurgu: Yüklemi fiil olan
cümlelere fiil cümlesi denir. Bu cümlelerde
vurgulanan öge yükleme en yakın olandır.

Yüklem → (ad)

Arkada oturan, komşumuzun oğluydu.

ÖRNEKler

Yüklem → (ad tamlaması)

			

Çiçekler / sıcağı görünce / soldu.

Gençler, vatan›n ümidi sizsiniz.

			

Yüklem → (zamir)

				

		

Her küçük k›z, bir prensestir.
			

yüklem

(vurgulanan öge)

Sıcağı görünce / çiçekler / soldu.

Yüklem → (sıfat tamlaması)

			

Tahir Bey, gözlerine inanamad›.
		

Zarf Tümleci

Özne (vurgulanan öge)

Yüklem → (deyim)

b. İsim Cümlelerinde Vurgu: Yüklemi isim veya
isim soylu bir sözcük olan cümlelerdir. Bu cümlelerde vurgulanan öge yüklemdir.

Getirdiği tahtalar eğri büğrüydü.
			

Yüklem → (ikileme)

ÖRNEKler

UYARI

En sevdiği renk maviymiş.

Bir cümle birden çok ögeden oluşabileceği
gibi tek bir yüklemden de oluşabilir.
Örnek:
Özlüyorum.

			
			

Yüklem

Yüklem
(vurgulanan öge)

c. “Mi” İlgecinin Kullanıldığı Cümlelerde Vurgu:
Bu cümlelerde “mi” ilgecinden önce gelen öge
vurgulanır.

Ortak Yüklem

ÖRNEKler

S›ral› cümlelerde bir yüklemin iki ya da daha fazla
yarg› için kullan›lmas›d›r.

Yarın tiyatroya gidelim mi?
		

ÖRNEKler

Yüklem (vurgulanan öge)

Yarın tiyatroya mı gidelim?

Annem komşuya, ablam okula gitti.

Dolaylı Tümleç (vurgulanan öge)

Bu cümlede “gitti” yüklemi, hem “annem” hem
“ablam” öznesi için ortak kullan›lm›şt›r.

Yarın mı tiyatroya gidelim?
Z.T (vurgulanan öge)

ç. Soru Cümlelerinde Vurgu: Soru cümlelerinde vurgu cümleye soru anlamı katan sözcüktedir.

CÜMLEDE VURGULANAN ÖGE
Vurgulanan öge, cümlenin en önemli ögesidir. Fiil
cümlelerinde vurgulanan öge yükleme en yakın olan
ögedir. İsim cümlelerinde vurgulanan öge her zaman
yüklem olur. “Mi” edatının kullanıldığı cümlelerde ise
vurgulanan öge “mi” edatından önce gelen sözcük
veya söz öbeğidir.

ÖRNEKler
Niye onu durmadan azarlıyorsun?
Sana bunu kim söyledi?
Annen ne zaman dönecek?
Yukarıdaki cümlelerde vurgulanan sözcükler, altı
çizili olan “niye, kim, ne zaman” sözcükleridir.
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KAZANIM PEKİŞTİRME – 1

Aşağıda verilen cümlelerde vurgulanan ögelerin altını çiziniz ve hangi ögenin vurgulandığını
belirtiniz.

1. Bu tarafa baktığında beni gördüğünü zannettim.

2. Kanlıca’ya gitmek için yola çıkacaklarını söylediler.

3. Değirmencinin karısı, her sabah kocasına azık hazırlıyordu.

4. Annesinin söylediklerine her zaman hak veriyordu.

5. Dersin ortasında okul müdürü ve müfettiş sınıfa girdi.

6. Bu mevkiye gelebilmek için her şeye katlandım.

7. Elbiselerini, diğer eşyalarını aceleyle valize yerleştirdi.

8. Böyle bir gecede sizleri burada görmekten mutluyum.

9. Vakit geçtikten sonra parmağındaki yüzüğü çıkardı.

10. Saçlarını tararken aklına birkaç soru takıldı.

11. İnce, uzun boylu, esmer bir öğrenciydi.

12. Hırsızı parmak izinden teşhis etmişler.
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2. ÖZNE

c. Örtülü Özne:

Cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan ya da bir
oluş içinde bulunan kişi, varl›k veya kavramd›r.

Yükleme sorulan “kim tarafından” sorusuna cevap
veren kısma “örtülü özne” denir.

Özneyi bulmak için yükleme “kim, ne” sorular› sorulur.

ÖRNEKler
Okullar valilikçe tatil edildi.

ÖRNEKler

Örtülü Özne

Yönetim olaya el koydu.
Özne

Yüklem

Bazı kararlar millet tarafından alınır.

Yüklem

Örtülü Özne

(El koyan kim?) (Yönetim)

Yüklem

Yüklemi isim olan cümlenin öznesi gerçektir.

ÖRNEKler

a. Gerçek Özne:

Dün akşam pencereler kapalıydı.

Yüklemde bildirilen yargıyı gerçekleştiren varlık
cümle içinde açıkça bellidir.

Özne

Yüklem

(Kapalı olan ne?)
		

ÖRNEKler
Soner, bugün okula gelmedi.

Açıklamalı Özne:

Gerçek Özne

Bazen özne aç›klay›c›s›yla kullanılır. Buna “aç›klamal› özne” denir. Öznenin aç›klay›c›s› ya virgüller aras›nda ya da k›sa çizgiler aras›nda kullan›l›r.

Yüklem (Gelmeyen kim?)

UYARI
Gizli Özne:

ÖRNEKler

Kimi cümlelerde özne, aç›kça belli değildir.
Yani özne, cümle içerisinde sözcük olarak bulunmaz. Bu tür cümlelerde özne, yüklemin sonundaki kişi ekleriyle anlaş›l›r. Bunlara “gizli
özne” denir. Gizli özneler aynı zamanda gerçek öznedir.

Recep Bey, As›m’›n day›s›, o günlerde çok
Özne

rahats›zd›.
Yüklem

(Rahatsız olan kim?) → Recep Bey

ÖRNEKler

Nevin Han›m -Türkçe öğretmenimiz- bu

(Ben) / ‹ki gündür seni ar›yorum.
Gizli Özne

Öznenin aç›klay›c›s›

Özne

Yüklem (Arayan kim?)

Öznenin aç›klay›c›sı

konuda çok titizdi. (Titiz olan kim?) → Nevin Hanım
Yüklem

b. Sözde Özne:
Ortak Özne

Yüklemi edilgen fiillerle kurulan cümlelerin gerçek
öznesi yoktur. Bu cümlelerde nesne, öznenin
yerine geçer ve sözde özneyi oluşturur.

Birden çok yüklemli bazı cümlelerde bir özne, birden çok yüklem için kullan›l›r. Buna “ortak özne”
denir.

ÖRNEKler

ÖRNEKler

Kahvaltıda çaylar içildi. (İçilen ne?) → Çaylar

Ablam, okuldan gelince yemekleri yapar;

Bu örnekte içme işini yapan çay değildir. Bu
yüzden “çaylar” sözcüğü gerçek özne değil,
sözde öznedir.

Ortak Özne			

bizi doyururdu.
Yüklem

Bahçe temizlendi. (Temizlenen ne?) → Bahçe
Sözde Özne

(Yapan kim?) → Ablam
(Doyuran kim?) → Ablam

(Temizleyen kim?) → Belli değil.
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Görevliler salonun kap›s›n› açt›lar, konuklar›
Ortak Özne		

2. MODÜL
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UYARI

Yüklem

Cümlede gizli özne söz konusuysa bu özneyi
öge sayısına dahil etmiyoruz.

içeri ald›lar.
Yüklem

Örnek:
Bunları kullanmanızı tavsiye ediyorum.

(Açan kim?) → Görevliler
(Alan kim?) → Görevliler

B.li Nesne

Çeşitli sözcük türleri, söz öbekleri cümlede “özne”
görevi yapar.

Yüklem

Öge sayısı 2’dir.

ÖRNEKler
Dinleyiciler salona girdiler.
Özne (ad)

Kedinin miyavlaması içimi sızlatıyordu.

ÖRNEK 2

Özne (Belirtili ad tamlamas›)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı diğerlerinden azdır?

Güzel sözleri içimizi ferahlattı.
Özne (Sıfat tamlamas›)

A) Herkes beni dinliyordu.

İhtiyar, gözlerindeki yaşı silmeye çalışıyordu.

B) Anladı sonunda başına gelecekleri.

Özne (adlaşmış sıfat)

C) İki sorunun cevabını düşündüm.

Burayı o temizleyemez.

D) Afyonda mola yerini bir türlü bulamadık.

Özne (Zamir)

Çoluk çocuk perişan oldu.
A) Herkes beni dinliyordu. (Üç ögeli)

Özne (İkilme)

Özne

Nesne

Yüklem

B) Anladı sonunda başına gelecekleri.

ÖRNEK

Yüklem

1

Zarf T.

Nesne

(Üç ögeli)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir?

C) İki sorunun cevabını düşündüm. (İki ögeli)
Nesne

A) Derste yeni konular gösterildi.

Yüklem

D) Afyonda mola yerini bir türlü bulamadık.

B) Annem dünden beri söyleniyordu.

Yer T.

C) Kendine zaman ayırmayı özlemişti.

Nesne

Zarf T.

Yüklem

(Dört ögeli)

D) Kalıcı öğrenme için dikkatli olman gerekli,
diyordu.

En az ögesi bulunan cümle C seçeneğindedir.
Doğru yanıt (C) seçeneğidir.

A seçeneğinde gösterilen konulardır. “Konular”
gerçek özne değil sözde öznedir. Yani gösterme
işini kimin yaptığı belli değildir.
Doğru yanıt (A) seçeneğidir.
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KAZANIM PEKİŞTİRME – 4

CÜMLENİN ÖGELERİ

Aşağıdaki cümlelerde geçen öznelerin altını çiziniz.

1. Çocuklarımız, bu türküyü söyleyerek, bu oyunu oynayarak büyüsün.
2. Burada yaralayan, acıtan bir derdin ömürlerce süren ıstırabı var.
3. Ölüm, sonu gelmez bir uykudur.
4. Türküde geçen kar sesi imgesi, modern şiirin unsurlarını çağrıştıyor.
5. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
6. Bugünkü dış surların inşaatından söz etmektedirler.
7. İstanbul, bugünkü görünümünü Kanuni zamanında kazanır.
8. Binanın güzelliği, o yığınları üzerinde bir taç gibi duruyordu.
9. Oraya arabayla gitmek de mümkün.
10. Anadolu medeniyetinin yapı taşı sudur.
11. Hava soğuk, deniz fırtınalıydı.
12. Ayşe sınıftaki öğrencilerin yanında yoktu.
13. Yazınsal türlerin birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönlerini belirlemek zordur.
14. Her yazı ya da yazınsal yaratı, insanoğlunun düşünce ve duygu evrenini zenginleştirir.
15. Dilsel ürünlerin amacına ulaşması doğru algılanmalarını gerektirir.
16. İmparatorların gerçek düşünce tarzları buna uygundur.
17. Gece geç saatte geldiler.
18. Getirilen kitaplar bir türlü bulunamadı.
19. İhtiyar lalanın karanlık bir köşede horladığı işitiliyordu.
20. Bazı iş yerleri belediye tarafından kapatıldı.
21. Okullar valilikçe tatil edildi.
22. Tevfik, dükkânın arka kapısını açtı, mutfaktan geçerek bahçeye çıktı.
23. Akşamın vakti geçti.
24. Bu şehrin üç büyük ve üç ezeli düşmanı vardı.
25. Bu, dönemin kültür çalışmalarını yansıtan son eserdir.
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B. CÜMLEN‹N YARDIMCI ÖGELER‹

Açıklamalı Nesne

1. NESNE

Nesneyle ilgili aç›klama yapan bir ifadeyi iki virgül
veya iki k›sa çizgi aras›nda kullanmakt›r.

Cümlelerde öznenin yapt›ğ› işten etkilenen varl›k
veya kavramlara “nesne” denir.

ÖRNEKler

Cümle içinde bulunduklar› duruma göre nesneler
ikiye ayr›l›r:

Tabağ›ndaki

a. Belirtili Nesne:

bitiremedi.

Belirtme durumu (–i hâli) eki alm›ş söz veya söz
öbeklerinin cümledeki görevidir.

Baz› sorular› – dil bilgisi ile ilgili olanlar› –

Yükleme yöneltilen “neyi, neleri, kimi, kimleri?”
sorular›ndan uygun biriyle bulunur.

boş b›rakt›m.

yemeği,

patl›can

Belirtili Nesne

Belirtili Nesne

kebab›nı,

Nesnenin aç›klayıcısı

Nesnenin aç›klayıcısı

Ortak Nesne

ÖRNEKler

Birden çok yüklemli bazı cümlelerde nesne, birden
çok yüklem için ortak kullan›labilir:

Balkonu akşam temizlerim. (Neyi temizlerim?) →
Belirtili Nesne

balkonu

ÖRNEKler

Dergileri tekrar inceledik. (Neyi inceledik?) →

Merve kitaplar›n› ç›kard›, masan›n gözüne koydu.

Belirtili Nesne

Ortak Nesne Yüklem		

dergileri

Yüklem

Dostlar beni hat›rlas›n. (Kimi hat›rlas›n?) → beni

UYARI

Belirtili Nesne

İsim cümlelerinde nesne bulunmaz.
Örnek:

b. Belirtisiz Nesne:

O, çevremdeki herkesten daha güçlüydü.

Durum eki almayan nesnelerdir.
Yükleme yöneltilen “ne, neler” sorular›n›n karş›l›ğ›n› verir.

Çeşitli sözcükler ve söz öbekleri nesne görevi
üstlenebilir.

ÖRNEKler

ÖRNEKler
Saatlerdir gazete okuyor.

Ondan çok şey öğrendim. (Ne öğrendim?) →
		

		

Belirtisiz Nesne

Nesne (ad)

Annemin sözlerini asla unutmam.

çok şey

Nesne (Belirtili ad tamlamas›)

Ninem bana masallar anlat›rd›. (Neler anlat›rd›?)

Seni and›m bu gece.

Belirtisiz Nesne

Nesne (Zamir)

→ masallar

Gelen, gideni arat›rm›ş.

UYARI

		

Yükleme sorulan ilk “kim, ne?” soruları özneyi, özneyi bulduktan sonra sorulan “ne?”
sorusu nesneyi buldurur.
Yüklemden sonra ilk tespit edilen öge “özne”
olmalıdır.

Nesne (Adlaşm›ş s›fat)

ﬁu soruyu da sen çöz.
Nesne (S›fat tamlamas›)

Amcam, var›n› yoğunu bu işe harcad›.
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Nesne (İkileme)

YENİ NESİL SORULAR

seni etrafında dönme

zegenin diğer uydula-

süresiyle Jüpiter’in et-

rından Europa ve Gan-

volkanlar

rafında dolanım süresi

ymede’nin zaman za-

hazırladığın

aynıdır. Bu yüzden hep

man uyguladığı çekim

Jüpiter’in

aynı yüzü Jüpiter’e ba-

gücüdür.

uydusu lo’ya götürü-

kar. İnce atmosferinin

yor. Uzay aracım yüze-

büyük kısmını sülfür di-

yi volkanlarla dolu olan

oksit oluşturur.

(I)

G

üneş sistemin-

deki

aktif

üzerine
proje,

seni

uydunun

yakınlarında

(IV) Proje için gerekli verileri toplayıp notlarını aldıktan sonra uzay

(III) Io, Güneş sistemin-

gemini harekete geçi-

de en çok volkanik ak-

riyorsun. Jüpiter’e uğ-

tivite görülen yerdir. Bu

ramışken meşhur uydu-

volkanlarda

yaşanan

larını da görmeye karar

patlamalar kilometre-

veriyor, gemini en yakın

(II) Jüpiter’in 79 uydu-

lerce yüksekliğe erişe-

olanına

sundan biri olan lo,

bilir. Bazen patlamalar

Seni bu uydularda neler

Ay’dan biraz daha bü-

o kadar şiddetli olur ki

bekliyor acaba?

yüktür.

en

dünyadaki teleskoplar-

büyük üçüncü ve geze-

dan bile gözlemlene-

gene en yakın beşinci

bilir. Io’nun bu sıra dı-

uydusudur. Çapı, Dün-

şı volkanik aktivitesinin

ya’nın çapının dörtte

nedeni Jüpiter’in güç-

biri kadardır. Kendi ek-

lü kütle çekimiyle ge-

durduruyor, veri toplamak için kolları sıvıyor
ve uzay geminin konsolunu çalıştıyorsun.

Jüpiter’in

çeviriyorsun.

1. Numaralandırılmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi “Özne / Nesne / Yer Tamlayıcısı / Yüklem”
şeklinde sıralanmıştır?
A) I

B) II

C) III
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D) IV

YENİ NESİL

Gemiler, bunca yıllık bu limanda
bekleyişlerini sürdürüyordu.

2. Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile
aynı öge dizilişine sahiptir?
A) Ala ceylanın bir alt türü olan Mohor ala
ceylanı, bir zamanlar Batı Sahra boyunca yaygın olarak görülüyordu.
B) Sabahın ilk ışıklarını göl üzerinde karşılayan bu kuşları, günün son ışıklarını
da havada uğurlarken görürsünüz.
C) Herkesin kendi çıkarını düşündüğü an,
dünyayı bir kaos kaplar.
D) Uğur, arkadaşları arasında kimsenin
farkına varamadığı gerçek kimliğini
gizliyordu.
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YENİ NESİL

(I) Eber Gölü’nün her mevsimi bir başka güzeldir. (II) Doğanın canlandığı ilkbaharda ve yazda neşe, sonbaharda hüzün, kışın ise bir masaldır. (III) Sadece bir göl değil kuşları, kamışları, nilüferleri, balıkları, balıkçıları, sucul ve karasal bitki örtüsüyle doğadaki her canlı için bir yaşam alanıdır. (IV) Siz de bu yaşam alanının kısa süreli de olsa farkına varmak için göl çevresinde kamp kurup, yürüyüşler yapıp, gölde kayıkla gezebilirsiniz.

4. Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem tek sözcükten oluşmuştur?
A) I

B) II

C) III
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D) IV

