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CÜMLE YORUMLAMA

Cümlenin Konusu

Cümlenin Ana Fikri 

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı



➜➜ Cümlede üzeride durulan kavramlar cümlenin konusunu verir. Sorularda bir 
cümle verilir ve bu cümlede neyin anlatıldığı, yani cümlenin konusu sorulur.

➜➜ Yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak anlatılanı bir iki söz ile ifade 
etmektir. Bunun için cümleye “Bu cümle neyi anlatıyor?” sorusu sorulur ve so-
runun cevabı aranır. Alınan cevap cümlenin konusu olacaktır.

Cümlenin Konusu



➜➜ Öğretmen bir toplumun yapı taşıdır.

➜➜ Bu cümlede öğretmen, “yapı taşı”na benzetilmiş. Taştan yapılan binalarda temel 
malzeme taş olduğuna göre, bu malzeme olmadan bina yapılamaz. Öğretmen 
için toplumun yapı taşı dendiğine göre, toplumun ortaya çıkması için öğretme-
ne ihtiyaç var demektir. Öyleyse toplumun oluşmasında öğretmen çok önemlidir. 
Yani bu cümlenin konusu, anlatmak istediği, “öğretmenin önemi”dir.

➜➜ Gelecek nesillere yaşanır bir dünya bırakmak için çevreyi korumalıyız.

➜➜ Bu cümlede çevrenin korunması gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakma 
gerekçesine bağlanıyor. Öyleyse bu cümlede “çevrenin korunmasının gerekliliği-
ni” anlatıyor diyebiliriz.

Örnek:



➜➜ Bir cümlede asıl anlatılmak istenen fikir veya cümlede verilmek istenen mesaja 
ana fikir denmektedir.

Cümlenin Ana Fikri (Ana Düşüncesi)

➜➜ Gerçek şair; halkının dağlarını, çobanlarını, kuzularını, acı ve sevinçlerini anla-
tandır.

Bu cümlede anlatılmak isteneni ise “Şair, milletini anlatan kimsedir.” şeklinde belir-
tebiliriz.

Örnek:



➜➜ Eğer bir romancı yazdığı eserlerin geniş kitleler tarafından okunmasını, beğe-
nilmesini arzu ediyorsa yapacağı ilk iş seslendiği halkın anlayabileceği bir dil 
kullanmak olmalıdır.

Bu cümlede anlatılmak istenen düşünceyi “Yalın bir dil kullanan sanatçı, daha fazla 
okunur.” şeklinde öz olarak ifade edebiliriz. Bu da cümlenin ana düşüncesi olur.

Örnek:



➜➜ Bir cümle verilir ve bu cümlede anlatılmak istenenin veya cümleden çıkarılabi-
lecek yargının ne olduğu sorulur.

➜➜ Bu tip soruların çözümünde yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak 
cümlenin söyleniş sebebinin bulunmasıdır. Çünkü hiçbir cümle boş yere söylen-
mez, her cümlenin bir söyleniş amacı vardır. İşte bu tip sorularda bize düşen 
onu bulmaktır. Biz buna cümlenin ana düşüncesi de diyebiliriz.

➜➜ “Bu cümlede yazar bize ne demek istedi?” sorusuyla anlatılmak isteneni bulabi-
liriz.

Cümleden Çıkarılabilecek Yargı



➜➜ Yazar, eserlerinde günlük hayatta olan şeyleri olduğu gibi, hiçbir abartmaya 
gitmeden anlatmıştır.

Bu cümlede yazar, eserlerinde günlük hayatı olduğu gibi anlatmışsa toplumun ya-
şamını işlemiş demektir. Öyleyse bu cümlede anlatılmak isteneni “Yazar, eserlerin-
de içinde yaşadığı toplumu anlatmıştır.” şeklinde ifade edebiliriz.

Örnek:



➜➜ İnsan, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil; onları belli bir biçimde söyleme-
yi seçtiği için ‘yazar’dır.

Bu cümlede, “bazı şeyleri söyleme” sözüyle, konu; “belli bir biçimde söyleme” sö-
züyle, üslup kastedilmiştir. Bu sözlerden hareketle cümlede, bir insanı yazar ya-
pan şeyin işlediği konunun değil, üslubunun olduğu anlatılmak istenmiştir. Dola-
yısıyla bu cümlede anlatılmak isteneni “Bir yazarın neyi söylediğinden çok, nasıl 
söylediği önemlidir.” şeklinde ifade edebiliriz.

Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:
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