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1. 
İş, oluş ya da durum bildiren ve “-mek/-mak” mastar ekini aldığında anlamlı olan sözcükler “fiil”dir.

Fiillerin cümlede özneye ve nesneye bağlı olarak kazandığı anlama ve girdiği biçime “çatı” denir.

Yüklemi fiil olmayan cümlelerde çatı aranmaz.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

A) Çok fazla uyumaktan gözlerim şişmiş.

B) Tahtalar yağmurdan ıslandığı için şişmiş.

C) Yağmurda kalan sünger suyu çekip şişmiş.

D) Telefonu çizen örgü için çantasında taşıdığı şişmiş.

2. Yükleme sorulan “Yapan kim?/Ne?” soru-
larına cevap veren sözcüğe “özne” denir. 

Cümlede bulunan özne; yüklemde bil-
dirilen işi gerçekten yapmışsa “gerçek”, 
gerçekten yapmadığı hâlde soruya cevap 
vermişse “sözde” öznedir.

ÖZNE ÇEŞİDİ
Yükleme

sorulan soruya 
cevap verir.

Yüklemin
bildirdiği işi

kendisi yapar.

GERÇEK ÖZNE ✔ ✔

SÖZDE ÖZNE ✔ YAPMAZ

Verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi türü yönüyle diğerlerinden farklı-
dır?

A) Bembeyaz çamaşırlar, büyükten küçüğe doğru özenle asılmış.

B) Çocuk, mahalleden geçen sebze kamyonetinin arkasına asılmış.

C) Sınavı kazanmak istediği için son günlerde derslerine asılmış.

D) Komşumuz, sağlamlığını kontrol etmek için erik dalına asılmış. 

3. 
Etken fiillerin bazılarında özne, hem işi yapan hem de yapılan işten etkilenen durumundadır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne işten etkilenmiştir?

A) Saçlarını yıkadıktan sonra sırmalı aynanın karşısında tarandı.

B) Sebze ve meyveler sirkeli suyla iyice arınıncaya kadar yıkandı.

C) Bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alındı.

D) Oyuncunun son sahnedeki usta oyunculuğu hafızalara kazındı.

Cümlede kip ve kişi eki alan 

sözcüklerin yüklem olduğunu 

unutma!

İpucu

Çatı kavramı sadece yüklemi fiil 

olan cümlelerde incelenir. İsim 

cümlelerinde çatı aranmaz.

İpucu

Öznenin yüklemdeki kişi ekin-

den de çıkarılabileceğini yani 

cümlede gizli şekilde bulunabi-

leceğini unutma!

İpucu

Fiilde çatı kavramı, yüklem olan 

fiilin özne ve nesne ile olan ilişki-

sini ifade eder.

Nedir?

Kip ve kişi eki alarak çekimlenen 

fiiller cümlede yüklem görevin-

de kullanılır.

Hatırlatma!

Cümlede nesne açıkça yer alma-

sa da yüklem nesne alabilen bir 

yüklemse yani yüklemden önce 

“onu” sözcüğü getirildiğinde 

cümle anlamlı oluyorsa yüklem 

olan fiil geçişlidir.

İpucu
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4. 

ÖZNESİNE GÖRE ÇATI

ETKEN FİİLLER

Öznesi gerçek özne olan fiillerdir. Yük-
leme sorulan “Yapan kim?/Ne?” soru-
larına cevap veren öge, yüklemdeki işi 
gerçekten kendisi yapmışsa böyle fiiller 
etken fiillerdir.

EDİLGEN FİİLLER

Öznesi sözde özne olan fiillerdir.
Yükleme sorulan “Yapan kim?/Ne?” so-
rularına cevap veren öge, yüklemdeki 
işi gerçekten kendisi yapmıyorsa böyle 
fiiller edilgen fiillerdir. Edilgen çatılı fiille-
rin yapısında “-l” ve “-n” eklerinden biri 
bulunmalıdır.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi “-l” veya “-n” eki aldığı hâlde edil-
gen değildir?

A) Eğitimdeki askerler karınlarının üstünde sürünüyordu.

B) Anadolu’da eylül ayında hazırlanan kışlıklar kilerde saklanır.

C) Çaresizce beklerlerken ufukta beyaz yelkeniyle bir gemi görüldü.

D) Masaların astar boyası kuruyunca üzerine incecik vernik sürülüyordu.

5. 

Nesne alabilen fiiller “geçişli”, alamayan fiiller ise “geçişsiz”dir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizdir?

A) Çocukken bayramlarda yeni aldığımız elbiselerimizi giyinirdik.

B) Ağzındaki süzgeç çıkarılınca atıklar yüzünden lavabo tıkanmış.

C) Parayı ikisinin ortak olarak açtığı hesaba yatırmamızı istiyorlar.

D) Nerede yaşarsa yaşasın her çocuk, erken yaşlarda yüzmeyi öğrenmelidir.


