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ÖZNELLİK v E  NESNELLİK – 
DOĞRUDAN v E  DOLAYLI ANLATIM

Öznel Yargılı Cümleler

Nesnel Yargılı Cümleler

Dolaylı Anlatımlı Cümleler

Doğrudan Anlatımlı Cümleler



➜➜ Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya beğenisini içeren cümlelere öz-
nel cümleler denir. Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değiştiği için 
öznel yargılar kanıtlanamaz.

Öznel Yargılı Cümleler:

➜➜ Mavi en güzel renktir.

➜➜ Yukarıdaki cümle, söyleyenin kişisel düşüncesini yansıtmaktadır. Kanıtlanması 
olanaksızdır. Çünkü her insanın sevdiği renk farklıdır. Bu yüzden bu cümle, öz-
nel yargı bildiren bir cümledir.

Örnek:



➜➜ İstanbul Boğazı’nın seyrine kimse doyamaz.

➜➜ Evde mutlu olan başarılı olur.

➜➜ Mavi elbise insanlara yakışıyor.

➜➜ Duygusal şarkılar herkesi etkiler.

Örnek:



➜➜ Söyleyenin duygu veya düşüncesini içermeyen; doğruluğu ya da yanlışlığı kişi-
den kişiye göre değişiklik göstermeyen cümlelere nesnel cümleler denir. Nesnel 
yargılar, araştırma sonucu ulaşılabilecek, herkesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir 
yargılardır.

➜➜ Mavi ana renklerden biridir.

➜➜ Yukarıdaki cümlede söyleyenin kişisel düşüncesine yer verilmemiştir. Bu cümle-
deki yargı, kişi tarafından bilinmese bile bir araştırma sonucunda ulaşılabilir bir 
yargı olduğu için bu cümle nesnel bir cümledir.

Örnek:

Nesnel Yargılı Cümleler



➜➜ Şairin en son kitabı 200 sayfadan oluşuyor.

➜➜ » Eser, dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış.

➜➜ » İstanbul 1453’te fethedildi.

➜➜ » Yazar, bu romanında aile bireyleri arasındaki sorunları anlatıyor.

Örnek:



➜➜ Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden aktarılmasına doğrudan anlatım de-
nir. Olduğu gibi aktarılan söz genellikle tırnak işareti içerisinde yazılır. Tırnak 
işaretinin dışında virgül kullanılarak da aktarılabilir.

➜➜ Atatürk: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyerek bir gerçeği dile getirmiştir. 
 (Atatürk’e ait söz değiştirilmeden aktarılmış)

➜➜ Atalarımız, kalem kılıçtan keskindir, der.

Örnek:

Doğrudan Anlatımlı Cümleler:



➜➜ Başkasından alınan sözün, cümledeki yargıyı değiştirmeden, kendi sözcükleri-
mizle aktarılmasına dolaylı anlatım denir. Dolaylı anlatımlı cümleler “söyledi, be-
lirtti, açıkladı” gibi eylemlerle biter ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla 
çekimlenir.

➜➜ Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim olduğunu söylemiştir. 
 (Yazar kendi anlatımıyla Atatürk’e ait sözü değiştirerek aktarmış)

➜➜ Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini tembih etti.

Örnek:

Dolaylı Anlatımlı Cümleler:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:




