
Cümle Bilgisi Ders Notları-Cümlenin Ögeleri 
Dr.Mustafa Altun Son Güncelleme: 8 Nisan 2008 

TÜRKÇEDE CÜMLENİN ÖGELERİTÜRKÇEDE CÜMLENİN ÖGELERİ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) YÜKLEM 
(Osmanlıca: Müsned,İngilizce: 

Predicate) 
1. İsim (Ad) (isim soylu kelime ya da   

kelime grubu) “Bu kapıdır.”, “Bu 
evin kapısıdır.”, “Bu benimdir.”, 
“Bu sarıdır.”, “Ali hızlıdır.”, “Ali 
Ahmet gibidir.”, “Evde yok.”,  
“Evde iki kişi var.”, “Bu değil.” “ 

2. Fiil (Eylem) (Fiil soylu kelime ya 
da kelime grubu) “Ali geldi.”, Ali 
düşeyazdı.”,  

 
* Cümlenin “Yüklem”i fiil ise, a. 
Geçişli Fiil (Nesne ögesi alır. “Ali 
kapıyı açtı.) b. Geçişsiz Fiil (Nesne 
ögesi almaz. “Kapı açıldı.”) 

(2) ÖZNE  
(Kim?, Ne?) 

(Osmanlıca: Fâ‘il, İngilizce: Subject) 
1. Gerçek Özne: “Ali koştu.” 
2. Gizli Özne (Örtülü Özne): “ (O) koştu.” 
3. Sözde Özne (Gramerce Özne): “Kapı açıldı.”  
(Bu örnek kimi kaynaklarda yüklemin edilgen çatılı bir fiil 
olması dolayısıyla “öznesi olmayan cümle” olarak 
tanımlanmıştır.) 
 
* “Kitap okumak, zihni geliştirir.”, “Ali ile Ayşe 
arkadaştır.”, “Oyun parkı açıktır.” 
* “Ali, okula koş.” örneğinde “Ali” gerçek özne 
olmakla birlikte bir seslenme işlevinde kullanıldığı 
için, onu cümlenin dışında bırakmalıdır. “Okula 
koş.” cümlesinin öznesi bu durumda   gizli özne 
(sen)dir.  

(3) NESNE 
 (Kimi? Neyi?, Ne?) 

(Osmanlıca: Mef‘ûlün 
bih, İngilizce: Object) 

Yalnızca yüklemi geçişli 
fiil olan cümlelerde 
bulunur. 
1. Belirtili Nesne: +I 

belirtme durum eki alan 
kelime ya da kelime 
gruplarından oluşur. 

 
“Ali kapıyı açtı.” 
“Ali okulun kapısını açtı.” 
 
2. Belirtisiz Nesne:+I 

belirtme durum eki 
almamış nesnenin adıdır. 

 
“Ali kapı açtı.” 
“Ali okul kapısı açtı.” 

Yüklem ile 
özne arasında 
zorunlu bir 
ilişki vardır. 
Bazı 
örneklerde 
ögeler 
eksiltilebilir: 
“Kim geldi?” 
“Ali”, “Ayşe 
ne yaptı?” 
“Koştu.” 

Özne ile nesne arasında etkileyen ve etkilenen ilişkisi vardır. 
Öznesiz nesne olmaz, ancak nesnesiz özne olur. Bir cümlede nesne 
olması, yüklem-fiilin çatı yönünden geçişli olması anlamına gelir. 
Geçişsiz çatılı yüklemler nesne almazlar. 

(4) DOLAYLI TÜMLEÇ 
(Nereye?,Nerede?,Nereden?) 
(Osmanlıca: mef’ûl-i gayr-i 
sarîh, İngilizce: Indirect 
Complement) 
Temel olarak yüklemin yerini 
tanımlayan kelime ya da kelime 
gruplarından oluşur. 
“Ali okula gitti.” 
“Ali okulda kaldı.” 
“Ali okuldan geldi.” 
Ancak +A (yönelme), +DA 
(bulunma), +DAN (ayrılma) 
durum eklerinin başka kullanım 
örnekleri de bu öge içinde 
kabul edilmektedir. 
(Neye?,Kime?,Kimde?, 
Kimde?) 
“Otobüs sağa döndü.” 
“Ayşe bize geldi.” 
“Mektubu bana yazdı.” 
“Duvarı sarıya boyadı.” 

(5) ZARF (BELİRTEÇ) 
TÜMLECİ 
(Nasıl?Ne Zaman?Ne 
Kadar?Ne Yöne?) 
Yüklemi yer ve yön, zaman, 
durum, miktar bakımından 
tamamlayan kelime ya da 
kelime gruplarından oluşur. 
 
“Dün ödevini bitirdi.” 
“Bugün bayramdır.” (Burada 
öznedir.) 
“Perşembeye görüşürüz.” 
“Otobüs geri döndü.” (“geriye” 
yazılırsa, dolaylı tümleç olur.) 
“Çocuk çok hızlı koştu.” 
“Boncukları üçer üçer dizdi.” 
“Kapıyı açıp sınıfa girdi.” 
“Kapıyı kapatırsan, eve soğuk 
girmez.” 

(6) EDAT  
(İLGEÇ) 
TÜMLECİ 
(Ne için?Ne Kadar?Ne 
ile?Ne zamandan beri?) 
Cümlede yer alan edat 
gruplarından oluşur. 
Dilcilerin bir kısmı bu 
tümleci zarf tümleçleri 
içinde göstermektedir. 
 
 “Eve kadar yürüdük.” 
“Uçakla yurda döndü.” 
“Bunu Ayşe için aldım.” 
“1975’ten beri burada 
yaşıyorum.” 
 

Nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve edat 
tümleci bütünüyle yükleme bağlı ve onu 
“tümleyen” ögelerdir. 


