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Cümle Düşünceyi aktarma açısından dilin sağladığı imkânlar arasında en önemlisi cümle 

dediğimiz dizim birliğidir. Dilde hemen bütün birimler (ses, biçim ve sözlük birimleri ile 

söz dizimi birlikleri) bu en büyük dil birliği içinde yer alır. Böylece cümle birden çok 

düşüncenin karşılıklı bağlarla oluşan, -başka bir ifadeyle çok sayıda düşünce birimciğinin 

farklı mantık ilişkilerinden doğan temel bir düşünceyi aktarma yeterliğinde bulunan bir 

dil birimidir. Cümle işte bu niteliği ile gerçek bildirişme bağını kuran bir aracı 

olmaktadır. 

 

Cümlenin diğer kelime öbeklerinden farkı anlatma değerinin bir yargıya dayanmasıdır. 

Bu yüzden yargı öbeği olarak da anılır. 

 

Her yargıda en az iki kavram bulunur: 1) yüklenecek bir kılış, oluş veya vasıf kavramı, 2) 

bir kılış, oluş veya vasfı kişi/nesne kavramı. Bunlardan ilki, ‘yargının yüklediği yük’ 

anlamında yüklem; ikincisi ise ‘yargının yüklediği yükü alan/taşıyan’ anlamında 

yüklenen adını alır. İşte mantıkça bu iki kavramı taşıyan her anlatış kendi kendine yeten 

bir yargı olduğu gibi, gramerce cümleyi kuran asıl üyeler de bunlardır. 

 

Bununla birlikte bir cümle için varlığı şart olan bu iki üye bir düşünceyi bütün yönleriyle 

aktarma yeterliğinde bir anlatış birliği meydana getirmek bakımından her zaman yetmez. 

Her cümle tam bir iletişim bağı oluşturabilmek için soruya yer bırakmayacak bir anlatış 

bütünlüğü taşımak, dinleyen/okuyan açısından kılışın kimi/neyi etkilediği; oluş ve kılışın 

zaman ve mekân içindeki yerinin, hâl ve şartlarının ne olduğu; kimle/neyle ilgili 

bulunduğu gibi sorulara cevap vermek zorundadır. İşte bir cümlede yargı için yeter olan 

iki tabiî üyeye –durum ve ön bilgilerin sınırladığı sayıda olmak üzere- katılan başka 

üyeler bu sorulara cevap teşkil eden, dolayısıyla bir yargıyı besleyen ve bütünleyen 

üyelerdir. Öte yandan cümle bir tek yargı taşıyabileceği gibi –düşüncenin genişlik ve 

derinlik sınırı ile ilgili olmak üzere- birden çok yargının birleşmesinden de meydana 

gelmiş olabilir. İşte cümlenin yapıs bu sebepler ve şartlara bağlı olarak çeşitlenir ve türlü 

biçimler kazanır. 


