FİİLİMSİ (EYLEMSİ)
Kip ve kişi ekleri almayan ama iş, oluş, hareket veya durum anlamlarını özünde bulunduran ve cümle içinde “isim,
sıfat, zarf” gibi görevler üstlenen sözcüklere fiilimsi denir. Adından da anlaşılacağı gibi fiil gibi ama fiil değildir. Bütün
fiilimsilerin kökleri fiildir ve olumsuzu yapılır. Fiilimsiler cümlede yan cümle kurar. Bir cümlede kaç fiilimsi var ise o kadar
yan cümle vardır. Ayrıca fiilimsi yüklem gibi yargı bildirir. Fiilimsi ekleri yapım ekidir.
1. İSİM FİİLLER (MASTAR)

2. SIFAT FİİL (ORTAÇ)

3. BAĞ (ZARF) FİİL (ULAÇ)

1. İSİM FİİLLER (MASTAR)
Her varlığın, kavramın ismi olduğu gibi fiillerin de ismi vardır. Bu ekler, fiil kök ve gövdelerine gelerek fiillere
isimlerini verirler. Fiil kök veya gövdelerine “-mak, -mek, -ma, -me, -ış, -iş, -uş, -üş” ekleri getirilerek oluşur. “maYışmak”
Bakmak, okumak, yazmak, konuşmak, derlemek, eleştirmek, araştırmak, bakma, yüzme, seslenme, tamamlama, yarım
bırakma, kovalama, bakış, geliş, gidiş, serzeniş, sesleniş, tükeniş … (Yemek yemek istiyorum. “Birincisi isim, ikincisi fiilimsi”)
*Olumsuzları mastar ekinden önce olumsuzluk eki getirilerek yapılır. Okumamak, yazmama, seslenmeyiş...
DİKKAT: Olumsuzluk eki -ma, -me ile isim-fiil eki olan -ma, -me karıştırılmamalıdır.
Bu hafta işe gitme. (olumsuzluk eki) / Tatile gitme hazırlıkları başladı. (İsim-fiil eki)
Artık sevmeyeceğim. (olumsuzluk eki) / İnsanın mesleğini sevmesi gerekir. (isim-fiil eki)
O kitabı okuma demiştim. (olumsuzluk eki) / Kardeşim okumayı öğrendi. (isim-fiil eki)
DİKKAT: İsim-fiil ekiyle türetilen bazı sözcükler, isim- fiil özelliğini yitirip kalıplaşarak kalıcı bir nesne ya da kavram adı
olabilir. Artık bunlara isim- fiil eki olarak bakmamak gerekir. Kaymak, çakmak, yemek, tokmak, ekmek, dondurma, kavurma,
dolma, sarma, kıyma, kızartma, gözleme, danışma, kazma, yağış, bağış …
Bakkaldan üç ekmek aldı. (İsim) / Bu yıl tarlaya buğday ekmek istiyorum. (isim-fiil)
Bugün gelmediğini danışmadan öğrendim. (isim) / Bu konuyu çevremdekilere danışma gereği duymadım. (isim-fiil)
Dondurma yedikten sonra ılık su içmeliyiz. (İsim) / Annem sebzeleri dondurma amacıyla buzluğa koydu. (isim-fiil)
Kazmaları alıp tarlaya gittik. (isim)
/
Ağaçlar için çukur kazmayı yarına bıraktım. (isim-fiil)
DİKKAT: Fiil yapım eki olan -iş ile isim- fiil eki olan –iş’ i birbiri ile karıştırmamak gerekir. Anlamsal olarak fiilden fiil
yapım eki (işteşlik eki) bir işi karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı verirken isim fiil eki böyle bir anlam vermez.
Gülüşün çok güzel. (isim fiil eki) / Onu öyle görünce gülüştüler. (işteşlik eki / karşılıklı)
2. SIFAT FİİL (ORTAÇ)
Fiilin sıfata dönüştürülmüş şeklidir. Fiil kök veya gövdelerine -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş, ekleri getirilerek
yapılır. Sıfatların her zaman bir ismi nitelediği gibi sıfat-fiiller de bir ismi niteler. Koşan çocuk, öpülesi eller, çıkmaz sokak,
koşar adım, tanıdık kişi, gelecek gün, okumuş adam…
*Sıfat-fiil eklerinin olumsuzları da yaygın olarak kullanılır. Görmemiş adam, olmayacak iş
DİKKAT: Sıfat görevinde kullanılmayan (kendisinden sonra isim olmayan) sıfat fiillerde vardır.
Bu soruyu soracağınızı umuyordum. / Ankara’da yaşadığını duydum. / Akşamleyin bize uğrayacağını hiç sanmıyorum.
DİKKAT: Sıfat-fiil ekini alan fiiller eğer kendisinden sonra gelen isim düşerse adlaşmış sıfat olur, aynı zamanda fiilimsidirler.
 Bayrama katılan öğrencilere izin verildi. (Sıfat-fiil) / Bayrama katılanlara izin verildi. (Adlaşmış sıfat fiilimsi)
 Evde yakacak odun kalmadı. (Sıfat-fiil) / Evde yakacak kalmadı. (Adlaşmış sıfat fiilimsi)
DİKKAT: Sıfat fiil eki almış, fakat kalıcı isim olan sözcükler de vardır. Bunlara fiilimsi diyemeyiz.
Yazar, bu eserinde farklı konulara değinmiş. / Dolmuşa binip gitti. / Giderken içecek de alalım.
(geniş zamanın olumsuzu)
DİKKAT: Sıfat-fiil ekleriyle kip ekleri karıştırılmamalıdır. Görünmez kaza (Sıfat-fiil) / Buradan bizim ev görünmez. (Fiil)
Bu kitapları okuyacak insan kalmadı. (Sıfat-fiil) / Oğlum okuyacak ve bizim yüzümüzü ağartacak.(Fiil)
(gelecek zaman kipi)
3. BAĞ (ZARF) FİİL (ULAÇ)
Fiillerin durumunu, zamanını bildiren fiilimsilerdir. Fiil kök veya gövdelerine “-ip, -ince, -eli, -erek, -ken, -a, -e,
-maden, -maksızın, -dıkça, -dığında, -()r… -mez” ekleri getirilerek yapılır. Öğretmen dersi anlatıp çıktı. / Geldiğinde beni ara.
Seni görünce çok sevindim. / Koşa koşa geldi. / Çocuk ağladıkça açıldı. / Gider gitmez beni ara. / Sınıfa gülerek girdi.
Sizin durmaksızın çalışmanız lazım. / Buraya geleli çocuğa bir haller oldu. / Bize haber vermeden gitmeyin sakın.
“kenYalı asiYe GerekMEdikçe eli kanAmadan ince ip Örmez”
DİKKAT: “-ken” eki isimlere geldiğinde fiilimsi değildir.
“Ben çocukken burada yaşlı bir çınar ağacı vardı.” cümlesinde “-ken” eki “çocuk” ismini zarf yapmıştır. Elbette bu, bir fiilimsi
değildir. Çünkü fiilimsiler fiillerden türeyen sözcüklerdir. Sen ağlarken ben nasıl giderim. (fiilimsi) / Koşarken düştü. (fiilimsi)
GENEL NOT: “İsim-Fiil ve Sıfat-Fiil” Ek-Fiil ekiyle yüklem olabilir. Zarf-Fiil yüklem olamaz.
En çok sevdiğim şey kitap okumaktır. (isim-fiil) / Ali denen çocuk karşıdan gelendir. (sıfat-fiil)
GENEL NOT: Fiilimsiler yan cümleler kurar. Cümlede kaç fiilimsi varsa o kadar yan cümle vardır.
Cümledeki Yargı Sayısı= Fiilimsi Sayısı + Yüklem
İşleyen demir pas tutmaz. (İki yargı var.) / Eve gidince ekmeğime pekmez sürüp yiyeceğim. (Üç yargı var.)
yan cümle
yan cümle
yan cümle
Hazırlayan: astagos

FİİLİMSİ ÇALIŞMA KAĞIDI
1.ETKİNLİK : Fiilimsileri türlerine göre uygun yerlere yazınız.

Anlayınca

görmeyeli

Giderek
Seve seve

okuma
güldükçe

SIFAT FİİL
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………….
………………………………………..
………………………………………..

yaşadıkça

düşünen

tatmak

çözülmek

derken

sevilesi

yaptığı

kalkıp

tutup

bağlayan

ZARF FİİL
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

İSİM FİİL
………………………………..
……………………………….
………………………………..
…………………………………
…………………………………
…………………………………

2. ETKİNLİK: Aşağıdaki cümlelerde altı çizili eklerin adlarını yazınız. Fiilimsi eklerinin yanına (X)
işareti koyunuz.
 Nihayet beni anlamış.

Beni anlamış olmasını beklemiyordu zaten.

 Fransa’ dan arkadaşı gelecek.

Dönülmez akşamın ufkundayız.

 Artık bu yoldan dönülmez.

Okumak, cehaleti engeller.

 Her sabah bir saat koşar.

Sararmış yüzüyle etrafı süzüyordu.

3. ETKİNLİK : Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsileri bularak çeşitlerini yazınız.
1) Konuşmak bir sanattır.(……………………………….)
2) Babamın tanıdığı kişiler geldi. (……………………………….)
3) Koşa koşa geldi. (……………………………….)
4) Öğretmen dersi anlatıp çıktı. (……………………………….)
5) Çalışmak zorundayım. (……………………………….)
6)Sen gelince ben giderim. (……………………………….)
7) İşe gireli gece gündüz çalışıyorum. (……………………………….)
8 )Olacak işin peşinden koşulur. (……………………………….)
9)Geçmiş günlerimi çok arıyorum. (……………………………….)
10) Kaçan koyunları sonunda yakaladılar. (…………………………….)

FİİLİMSİ TESTİ
1. Hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?
A) Türemiş kelimelerdir.
B) İsim, sıfat ya da zarf olabilirler.
C) Fiil kök ya da gövdelerinden türer.
D) Hiç biri çekim eki almaz.
2. Aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil (ulaç) yoktur?
A) Çocuk koşa koşa okula gitti.
B) İpi çekince balık kaçtı.
C) Bizi kapıda bırakıp geri döndü.
D) Onunla görülecek hesabım var.
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim- fiil yoktur?
A) Yarışmalardan sonra dinlenmek gerekir.
B) Yoğun bir şekilde başlayan yağmur henüz dinmedi.
C) Mesut ve mutlu yaşamak herkesin hakkıdır.
D) Belirli zamanlarda kitap okumayı çok seviyorum.
4. Hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil (ortaç) değildir?
A) Çalışkan insanları ben de severim.
B) Boşa harcanan zamana acırım.
C) Onarılmış bir araba almışları.
D) Onulmaz bir derde düşmüştü.
5. ”Bazı fiilimsi ekleri kalıcı isimler türetebilir.”
Cümlelerin hangisinde bu kuralın bir örneği yoktur?
A) Kış gelmeden yakacak sorununu çözmeliyiz.
B) Bakkala ekmek almaya gönderdim onu.
C) Sular, havuza dolmaya başladı sanırım.
D) Dondurma mevsimi başladı.
6. Hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Konuşacak bir şey kalmadı.
B) Bildik insanlardı toplantıdakiler.
C) Her sözüme itiraz etsen ne yazar.
D) Beni araması gerekiyordu.
7. Cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi vardır?
A) Ağlayarak konuşan çocuğu seyrediyordu.
B) Köye gideceğimiz zaman sana haber veririz.
C) Öyle sinirliydi ki önüne geleni kırdı
D) Ufuklardan morarmış bulutlar sükun etti.
8. Hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?
A) Arabayla şehre giderken kaza yapmış.
B) Taşkın bir suyun şırıltısını duydum.
C) Kendine güvenen bir insan olmalıyız.
D) Seni görünce ağlamaya başladı.
9. Cümlelerdeki fiilimsilerden hangisi farklıdır?
A) Ali verecek cevap bulamadı.
B) Akacak kan damarda durmaz.
C) Bu kudurmuş deniz ne vakit durgunlaşacak.
D) Tatile gitmenin sırası şimdi.
10. ”Akacak kan damarda durmaz.” atasözündeki fiilimsiyle
aynı türden olan fiilimsi, hangisinde vardır?
A) Ödevlerini bitirmeden masadan kalkma.
B) Konuyu önce anlayıp sonra da anlatmalısın.
C) Çocuk, süt verilince ağlamayı kesti.
D) Yakacak odun bulmakta güçlük çekiyordu.
11. Eve gidip biraz dinlenince yeniden çalışma isteği
bulurum kendimde. Bu cümlede kaç fiilimsi vardır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

12. ”Sen gideli onu hiç görmedim.”cümlesindeki altı çizili
fiilimsi ile aynı türde bir fiilimsi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde kullanılmıştır?
A) El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B) Bir gülüşü bile çok gördüler ona.
C) Gelecek günler sizlerin olacak.
D) Kaybolan yıllarıma çok acıdım.
13. Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-maz”ekidir .
Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek sıfat-fiil yapan
ek görevinde değildir?
A) Onun bilinmez güçleri varmış.
B) Senin tükenmez kalemlerini bana ver.
C) Bu toplantılar çekilmez onsuz
D) Onun dedelerinden kalan sayılmaz serveti varmış.
14. Hangi cümlede altı çizili sözcükteki ”-miş” eki farklı
bir görevde kullanılmıştır?
A) Alışılmış olaylar dışında bir şey olmadı.
B) Kirlenmiş ayaklarıyla çocuk içeri girdi.
C) Kısacık kesilmiş saçlarıyla tıpkı bir çocuk gibi.
D) Yaz sıcağında nasılda çatlamış toprak.
15. “Hayatın ne olduğunu anlayıp farkına varılmadan geçen
güzel günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyordu.”cümlesinde
geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsi değildir?
A) hasretiyle B) anlayıp C) varılmadan D)geçen
16. ”Seni dinlerken kalbim uçan kuşlara eş.” dizesindeki
fiilimsilerin çeşidi sırasıyla hangisidir?
A) Bağ-fiil- sıfat-fiil
B) Sıfat-fiil- sıfat-fiil
C) Bağ-fiil- isim-fiil
D) İsim-fiil- sıfat fiil
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?
A) Biraz konuştuk, sonra ayrıldık.
B) Yolda pek çok tanıdık kimseyle karşılaştık.
C) Onu uzaktan gördük, ama yetişemedik.
D) Okuldan çıktık, hemen eve geldik.
18. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil (bağ-fiil) vardır?
A) Yıkılası dünya bana zehir etti hayatı.
B) Akacak kan damarda durmaz.
C) İnsanları tanıdıkça daha çok seveceksin.
D) Yaşamak için çalışmak zorundayız.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?
A) Bana karşı çıkınca sinirlendim.
B) Dökülmüş yaprakları topluyor.
C) Kitap okumayı sevmiyor.
D) Gelecek hafta köye gideceğiz.
20. Hangisinde isim-fiil (mastar) kullanılmamıştır?
A) Geziye gitmeyi çok istiyorum.
B) Şiir okuyuşunu beğenmedim.
C) Size gelmek, uzun uzun konuşmak istedim.
D) Kayaların üzerine oturup denizi seyretti.
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Sınavı kazanıp istediğim okula gideceğim.
B) Öğle yemeği için evden bir şeyler getirdim.
C) Herkesçe bilinen kitapları okuyorum.
D) Kaybolmuş yıllarımı şimdi arıyorum.
1.D 2.D 3.B 4.A 5.C 6.C 7.A 8.D 9.D 10.D 11.B 12.A
13.C 14.D 15.A 16.A 17.B 18.C 19.A 20.D 21.B

