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Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler
olmalarına karşın fiillerin aldığı fiil “çekim eklerini”
yani şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan,
yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ma, me,
maz, mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. Fiilimsiler
anlam olarak fiillerin anlamlarını taşırlar; ancak kip
olarak fiilin anlamını taşımazlar.
Fiilimsiler, fiillere getirilen “fiilimsi ekleri” ile ortaya
çıkarlar. Yani fiiller bazı ekler sayesinde fiilimsi
olurlar. Bu ekler fiilden isim yapma ekleri olarak da
bilinir ki bunlar eklendiği fiili isim soylu
sözcük yaparak o sözcüğün cümlede “isim, sıfat
ve zarf” görevinde kullanılmasını sağlarlar.
(Fiilimsiler fiilden isim yapma eki aldıkları için
türemiş bir sözcük olarak kabul edilirler.)

Fiilimsilerin Özellikleri:

1.

Fiil kip ve kişi eklerini almazlar, yani fiiller gibi
çekime girmezler.

2.

Fiilimsiler “-me/-ma” olumsuzluk ekini alabilirler.

3.

Fiilimsiler isim çekim eklerini alabilirler.

4.

Fiilimsiler cümlede ek fiil alarak yüklem olabilirler.

5.

Fiilimsiler, bulundukları cümleyi birleşik yapılı hale
getirir.

6.

Fiilimsiler birleşik cümlelerde yan cümle kurarlar.

7.

Fiilimsi ekleri fiilden isim yapım ekidir.

Cümle içinde isim, sıfat zarf görevinde kullanılırlar
dedik. Peki bir fiil nasıl olur da cümle içinde isim,
sıfat ve zarf görevlerinden birini üstlenebilir?
Fiilimsiler; isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak üç’e
ayrılırlar her birinin kendine özel fiilimsi ekleri vardır.
Bunlar;
İsim Fiil Ekleri : -ma, -ış, -mak
Sıfat Fiil Ekleri : -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş
Zarf Fiil Ekleri : -ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında
İşte bu ekler sayesinde fiilimsiler “isim, sıfat ve zarf”
görevinde kullanılırlar. Bir cümlede fiile gelen isim fiil
eki o sözcüğü cümlede isim, sıfat fiil eki sıfat, zarf fiil
eki zarf yapar. Bu bilgi çok önemlidir. Çünkü biz soru
çözümlerinde fiilimsi olan sözcüğü bulurken sadece
cümlede fiilimsi eki alan sözcük var mı yok mu buna
bakmayacağız; bir de bu eki alan sözcüğün hangi
görevde (isim, sıfat, zarf) kullanılıp kullanılmadığına
bakacağız.

ÖRNEK SORU: (1985-FL)

Fiil kök ya da gövdelerinden türeyen,
tamlayıcı cümlecik kuran, çekimi olmayan
kelime çeşitlerinin ortak adı nedir?
A) İsim-fiil
B) Sıfat-fiil
C) Bağ-fiil
D) Fiilimsi
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1-İsim Fiil (Mastar)
Fiillere getirilen “-ma, -ış, -mak” ekleri ile yapılır. Bu
ekler büyük ünlü uyumu kuralına göre eklendiği
sözcük içinde değişiklik gösterecekleri için “-ma, me, -ış, -iş, -uş, -üş, -mak, -mek” şekillerinin de var
olduğunu bilmeliyiz arkadaşlar. Fakat ezberimizde
kalıcı olması için “-ma, -ış, -mak” eklerini bilmemiz
yeterlidir. Bu ekler fiillere gelerek onları cümle
içinde “isim” yaparlar.
ÖRNEKLER
 Görmekten sonra görülmek, aşkın ikinci
kademesiydi.
 Mektup yazmak onun için huzur verici bir şeydi.
 Ben de sizinle tatile gelmeyi düşünüyordum.
 Bağlama çalmayı bu kadar çok seveni hiç
görmemiştim.
 Programın başlayışı herkesi heyecanlandırdı.
 Yanımda oluşunu, bana sarılışını hiç unutamam.
 Onun gelişiyle oda bir anda sessizliğe büründü.
 Oturuşu ile herkesin dikkatini üzerine çekti.
 Bir gülüşü ile her şeyi değiştirmeyi biliyordu.
 Bu notlara çalışmanız gerek.
 Artık uyanma ve ders çalışma vakti geldi.
 Kitap okumayı çok seviyorum.
 Buralardan gitmeyi düşünüyorum.
 Arkadaşıma mektup yazmak istiyorum.
 Bu konuyu iyice düşünmek gerekiyor.
 Amasya’ya gelmenize çok sevindim.
 Seninle tartışmak istemiyorum.
 Neşeli olduğu gelişinden anlaşılıyor.
 Gün biter gülüşün kalır bende.
 Seninle akşamları yürüyüşe çıkalım.
 Bir bakışı ömre bedel.
 Adamın yalvarışlarını görmeliydiniz.
 Yeni yapılan okulun açılışı yapıldı.
 Kitap okumak en büyük tutkumdur.
 Çocuk yatmamak için türlü bahaneler öne
sürüyordu.
 Yol kenarları, parklar çiçeklenmeye başladı.
 Üç günden beri aramamasına üzüldüm.
 Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok
beğeniyorum.
 Söz verdiği halde gelmeyişine kızdım.

NOT 1: İsim fiil eki aldığı halde ve fiilimsi olma
kriterlerine uygun olduğu halde kalıplaşarak bir
varlığın, kavramın adı olan sözcükler vardır.
Bunlar fiilimsi olarak kabul edilmezler.
Bu çiviyi çakmak için çekiç gerekiyor. (İsim fiil)
Elindeki çakmak ile ateş yaktı. (Kalıcı İsim)
Kışlık sebzeleri dondurmayı beceremedi. (İsim fiil)
Aldığın dondurmayı hemen yemedi. (Kalıcı isim)
Sınıfa girişi çok hızlıydı. (İsim fiil)
Okulun girişi temiz değil. (Kalıcı İsim)
Burayı kazmayı sakın unutmayın. (İsim fiil)
Bu kazmayı içeri götür. (Kalıcı İsim)
Bu elmayı şimdi yemek istiyorum. (İsim fiil)
Biraz daha yemek alabilir miyim? (Kalıcı İsim)
Tohumları ön bahçeye ekmek istedi. (İsim fiil)
Bakkaldan üç ekmek aldı. (Kalıcı İsim)
Havuzun dolması üç saat sürdü. (İsim fiil)
Teyzemin dolması çok lezzetli. (Kalıcı İsim)
Bu konudaki görüşümüzü merak etmiş. (İsim fiil)
Öndeki bina denizi görüşümüzü engelliyor. (K. İsim)
NOT 2: Olumsuzluk eki olan “-ma, -me” eki ile
isim fiil eki olan “-ma, -me” eki
karıştırılmamalıdır.
Ortalığı toplama işini ona verdiler.(İsim Fiil)
Masayı sen toplama. (Olumsuz Fiil)
Artık ders çalışma vaktin geldi.(İsim Fiil)
Derslerine yatarak çalışma. (Olumsuz Fiil)
Tatile gitme hazırlıkları başladı. (İsim-fiil)
Bu hafta işe gitme. (Olumsuz fiil)
Öğrencilere okuma çalışması yaptırdı. (İsim-fiil)
Bu kitabı şimdi okuma. (Olumsuz fiil)
Şarkı söyleme yarışması var. (İsim-fiil)
Sakın yalan söyleme bana. (Olumsuz fiil)
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2-Sıfat Fiil (Ortaç)
Fiillere getirilen “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, miş” ekleri ile yapılır. Bu ekler de büyük ünlü uyumu
kuralına göre eklendiği sözcük içinde değişiklik
gösterecekleri için “-an, -en, -ası, -esi, -maz, -mez, ar, -er, -dık, -dik, -duk, -dük, -acak, -ecek, -mış, miş, -muş, -müş” şekillerinin olduğunu bilmeliyiz.
Fakat daha rahat ezberleyebilmemiz için “-an, -ası, mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” eklerini bilmemiz
yeterlidir. Zaten daha da kolay akılda kalması için
şifrenmiş bir şekilde sıralanmıştır:
“Anası mezar dikecekmiş”
ÖRNEKLER

































İşleyen demir ışıldar.
Dün okula gelen adamı tanıyor musun?
Kırılası ellerini üzerimden çek.
Yıkılası evlerinden kötülük fışkırıyor.
Kör olası adam hayatımızı kararttı.
Annemin öpülesi ellerinden tuttum.
Ödevimi tükenmez kalemle yazdım.
Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç.
Bilinmez diyarlara gidiyorum.
Çok güler yüzlü bir insandı.
Erken kalkmak için çalar saati kurdum.
Okuduğunuz kitapları vaktinde teslim edin.
Saatlerdir tanıdık bir yüze rastlayamadık.
Amasya’da gezilmedik yer bırakmadık.
Okunacak kitapları ayrı yere koydum.
Gelecek hafta sınavım var.
Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
Ağarmış saçlar sevgiye engel değildir.
Görünen köy kılavuz istemez.
Bu şehirde anlaşılmaz olaylar oluyor.
Size biraz bilinmedik fıkralar anlatayım.
Kızarmış ekmekler ne güzel kokuyor.
Öpülesi elleri vardı analarımızın.
Görür gözüm görmez oldu.
Çözülecek soruları da yanında getir.
Yetişmiş insan kıymetlidir.
Yıkılası dağlar geçit vermez oldu.
Bu çocuğun sevilesi bir yanı kalmamış.
Görünmez kazaya da davetiye çıkarmayalım.
Aşılmaz yollardan aşırdın beni.
Koşar adımlarla bebeğini kucaklamaya gitti.
Gider ayak herkesin canını yaktı.

NOT 1: Sıfat-fiil eklerini alan bazı sözcükler kalıcı
isim olur
 Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez.
 Yoksullara yakacak yardımı yapıldı.
 Ünlü yazarla okurlar arasında sıkı ilişki olmalı.
 Evimizin giderlerini düzene sokmalıyız.
 Bu su, nisan ayında çağlayan haline gelirdi.
 Sabahları dolmuşa yetişmek için koşturuyordu.
 Buzdolabında içecek kalmamış.
 Pazardan 2 kg yemiş aldık.
 Giyeceklerini dolaba yerleştir.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler fiilimsi
değildir. Fiilimsi özelliğini kaybetmiş, bir varlığa ad
olmuştur. Hangi sözcüğün ad olup hangisinin
olmadığını anlamak için sözcüğü olumsuz yapmayı
deneyebiliriz. Eğer sözcük “-ma, -me” olumsuzluk
ekiyle olumsuz yapılabiliyorsa, fiil olma anlamı devam
ediyor demektir ve bu yüzden sözcük sıfat – fiil olur.
Ancak bu eklerle olumsuz yapılamıyorsa sözcük artık
fiil anlamını tamamen kaybetmiş ve isim olmuştur.
Yukarıdaki cümlelerde geçen “yakacak” sözcüğünü
“yakmayacak” şekline getiremeyiz; “dolmuş”
sözcüğünü de “dolmamış” şeklinde söyleyemeyiz.
Bu yöntemi tamlama içinde olmayan isim fiilleri ve
kalıcı isimleri ayırt etmek için de kullanabiliriz.
Bu durum sıfatlarla sıfat – fiillerin ayrılmasında da
kullanılabilir:
» Ağacın kırık dallarını kökünden kestik.”
cümlesinde “kırık” sözcüğü sıfat – fiil değildir; çünkü
biz bu sözcüğü “kırmayık” şeklinde olumsuz
yapamayız. Ancak;
» Ağacın kırılmış dallarını kökünden kestik.”
cümlesindeki “kırılmış” sözcüğünü “kırılmamış”
şeklinde olumsuz yapabiliriz. Öyleyse bu sözcük sıfat –
fiildir.
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NOT 2: Sıfat-fiiller bir isimden önce değil de
yalnız kullanılırsa adlaşmış sıfat-fiil adını alır ve
isim gibi kullanılır.
Sınavı kazanan öğrencilere ödül verildi.
Sıfat
İsim

(Yukarıdaki cümlede sıfat görevinde olan bir sıfat fiil
var.)

Sınavı kazananlara ödül verildi.
İsim

(Yukarıdaki cümlede isim görevinde olan bir sıfat fiil
var. Buna adlaşmış sıfat fiil diyoruz.)

Bize gelen misafirleri bahçede ağırladık.
Sıfat
İsim

NOT 3:Sıfat fiil eklerini alan sözcükler ile zaman
ekini almış fiiller birbirleriyle karıştırılmamalıdır.
 Yaşlanmış sandalla denize açıldı. (Sıfat fiil)
 Görmeyeli Ali Amca bayağı yaşlanmış. (Fiil)
 Tutmaz dizlerim birden düzeldi. (Sıfat fiil)
 Dedemin dizleri tutmaz. (Fiil)
 Koşar adımlarla yanıma geldi. (Sıfat fiil)
 Her sabah mutlaka koşar. (Fiil)
 Gelecek yıl şampiyonuz. (Sıfat fiil)
 Seneye bize gelecek. (Fiil)
 Yırtılmış pantolon ile dışarı çıkma. (Sıfat fiil)
 En sevdiği pantolonu yırtılmış. (Fiil)

(Yukarıdaki cümlede sıfat görevinde olan bir sıfat fiil
var.)

 Yazılacak cümleleri belirledim. (Sıfat fiil)
 Bu cümlelerin tamamı deftere yazılacak. (Fiil)

Bize gelenleri bahçede ağırladık.
İsim

 Fuarda tanıdık simalar vardı. (Sıfat fiil)
 Onu gördüğümüzde zor tanıdık. (Fiil)

(Yukarıdaki cümlede isim görevinde olan bir sıfat fiil
var. Buna adlaşmış sıfat fiil diyoruz.)

Yakaladığımız balıkları göle bıraktık.
Sıfat
İsim

(Yukarıdaki cümlede sıfat görevinde olan bir sıfat fiil
var.)

Yakaladıklarımızı göle bıraktık.
İsim

(Yukarıdaki cümlede isim görevinde olan bir sıfat fiil
var. Buna adlaşmış sıfat fiil diyoruz.)

Adlaşmış sıfat fiiller için birkaç örnek daha:
 Gelen, gideni aratır.
 Onun beni kırmayacağını sanıyorum.
 Bu görevi çok istediğinizi biliyorum.
 Yakında geleceğimi ona haber verin.
 Seni arayan babanmış.
 Çöpe atılacakları ayırdık.
 Sevdiklerinizi bayramda ziyaret ediniz.
 Kırılmamışları içeri taşıyın.
 Zor olmayanları cevaplayın.
 Soru soracağını tahmin ettim.

NOT 4: İsim fiiller ve sıfat fiiller ek eylem alarak
yüklem olurlar.
 En büyük zevki okumakmış.
 Akşamları yaptığı tek şey soru çözmek(tir).
 En büyük erdem susmaktır.
 Öğretmenin kardeşi tanıdıkmış.
 Beni korkutan, onun bakışıydı.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiilimsidir?

A) Meğer çok tembelmiş, o öğrenci.
B) Epeydir görmemiştim, bayağı yaşlanmış.
C) En iyi dost en az meşgul edenmiş.
D) Çalışmak, üretmek ne güzel bir şeymiş!

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde fiilimsi
vardır?

A) En sevdiği yiyecek kavurmaymış.
B) Tek dileğim onu son kez görmek.
C) Geç saatlere kadar oturma.
D) Herkes onun lafına gülüştü.
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(Bağ Fiil

)

/Ulaç
Fiillerden türeyen ve cümlede zarf görevi alarak
yüklemde bildirilen işin zamanını, yapılış biçimini,
sebebini veya amacını gösteren, bazen de kelime ve
cümleler arasında bağlama görevi üstlenen
sözcüklere zarf fiil denir.
Zarf fiil ekleri şunlardır:
-ken,
-alı (-eli),
-madan (-meden),
-ince (-ınca / -unca / -ünce),
-ip (-ıp / -up / -üp),
-arak (-erek),
-dıkça (-dikçe / -dukça / -dükçe / -tıkça /tikçe / tukça / -tükçe),
-e… -e (-a… -a),
-r… -maz (-r… -mez),
-casına (-cesine),
-meksizin (-maksızın),
-dığında (-diğinde / -duğunda / -düğünde /
-tığında / -tiğinde / -tuğunda / -tüğünde)
ÖRNEKLER












Dereyi görmeden paçaları sıvama.
El, elin eşeğini türkü çağırarak arar.
Kol kesilirken parmak acımaz.
Çocuklar, konuşa konuşa yanımızdan geçtiler.
İçeri girer girmez konuşmaya başladı.
O mahalleden ayrılalı tam üç yıl olmuş.
Konuşarak halletmeliyiz bütün problemleri.
Küçükken güle oynaya okula giderdik.
Sizinle İstanbul’a gelince görüşürüz.
Yanıma gelsin diye bekledim.













Çabalayarak bugünlere geldi.
Gülümseyince içimde bir heyecan oluşuyordu.
Canım sıkıldıkça sahile yürüyüşe giderim.
Durmaksızın koşuyordu.
Uçak iner inmez karşılamaya gittik.
Çalışıp sınava gitti.
Bu sınıfa geleli üç gün oldu.
İşin hakkını vermeden yükselemezsiniz.
İnşaatta çalışırken keşfedilmişti.
Gerektiğinde tüm mahalle yanınızda olacak.
Ölesiye peşinden gidiyordu.

Cümleye kattıkları anlam bakımından zarf fiiller şu
şekilde sıralanabilir:

Zaman ifade edenler:
-ınca(-ince), -r……-mez, - dıkça,
-alı(-eli), -ken, -dığında, -ıncaya kadar,
* Havalar soğuyunca kazakları çıkardık
* Eve giderken bize uğra.
* Ders anlatılırken dikkatli dinleyin.
* Mektubu okuduğunda her şeyi öğrenirsin
* Sizleri tanıdıkça daha çok sevdim.
* Sen gideli yüzüm gülmez oldu.
* Zil çalar çalmaz dışarı fırladı.
* Güneş batıncaya kadar çalıştık.
* Yeri geldikçe konuyu tekrar ediyoruz.
* Amasya’ya gittiğinizde ona uğrayın.

Durum ifade edenler:
-arak(-erek), -a….-a, -madan, -ıp
-asıya(-esiye), -maksızın, -cesine
* Kardeşim ağlaya ağlaya eve gitti.
* Gençliğimizde güle oynaya yaşıyorduk.
* Akşama kadar durmaksızın çalıştı.
* Bugün kahvaltı yapmadan okula gitti.
* Arkadaşım koşarak yanıma geldi.
* Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor
* Adamı öldüresiye dövmüşler.
* Ödevlerini bitirip uyumaya gitti.
Birkaç Örnek Daha:














Çocuklar güle oynaya evlerine gittiler. (durum)
Dersten onu beş geçe çıktılar. (zaman)
Zaman yel olup akıyor, kuş olup uçuyor. (durum)
Çiftliğe doğru istemeyerek yürüdü. (durum)
Sorulara düşünmeden cevap verdi. (durum)
Yine farkına varmaksızın senli benli olduk. (durum)
Çocuğun yüzüne baktıkça onu hatırlıyordu. (zaman)
Akşam olunca komşular bahçede toplanırdı. (zaman)
Okulunu bitireli bir yıl bile olmamıştı. (zaman)
Ders çalışırken odada kimseyi istemezdi. (zaman)
Sofraya oturur oturmaz bir bardak su istedi. (zaman)
Toprak yağmuru doyasıya içmişti sanki. (durum)
Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyordu. (durum)

5

DERS NOTU
1

FİİLİMSİLER

NOT 1: Zarf fiil eklerinden "-ken" ad soylu
sözcüklere de eklenebilir. Bu durumda, eklendiği
sözcüğe zarf görevi kazandırır ama onu eylemsi
yapmaz.
Yağmur yağarken evden dışarı çıktım.
Zarf fiil
Konuya başlarken bazı kaynak kitaplar tavsiye etti.
Zarf fiil
Dün evdeyken kapının zili çalıverdi.
İsim
Babam öğrenciyken burada kimsecikler yokmuş.
İsim
Bu cümlelerin birincisinde "yağ-" eylemine gelen ve
ikincisinde "başla-" eylemine gelen "-ken" eki zarffiil oluştururken, üçüncüsünde "ev" ismine,
dördüncüsünde "öğrenci" ismine geldiği için zarf-fiil
oluşturmamıştır.
NOT 2: Bazı sözcükler bağ-fiil eki almış görünse de
bağ-fiil olmayabilir.
Ona danışmadan bu konuda karar verme.
Zarf fiil
Başvuru için danışmadan belge alabilirsiniz.
İsim
Bu cümlelerin birincisinde "danışmadan" sözcüğü
"danış-" eylemine getirilen "-madan" ekiyle yapılan
ve eylemin nasıl yapılacağını, durumunu bildiren bir
bağ-fiildir. İkinci cümlede ise "danışma" adına "den" hal eki getirilmiştir. Dolayısıyla bağ-fiil
değildir.
Aşağıdaki cümlelerde, şekilce zarf-fiillere benzeyen
ama fiilimsi olmayan sözcükler koyu olarak
yazılmıştır.
Annemin yaptığı sarmadan iki tane aldım. (ad)
İnşaattaki tahta kalıp bugün sökülecek. (ad)

UYARI: Bazı fiilimsiler zarf grubunun içinde yer
alsa bile zarf fiil olmayabilir.
Yük taşımaktan kolum ağrıdı.
İsim fiil
Bizi görmek için buralara kadar gelmiş.
İsim fiil
Arkadaşını göreceği için çok heyecanlıydı.
Sıfat fiil
Makarnayı onun sevdiği gibi yaptık.
Sıfat fiil
Sevdiğinden mektup almış.
Sıfat fiil
Seni sevdiğinden öyle konuşuyor.
Zarf fiil
Arkadaşını şikayet etmekle hata yaptın.
İsim fiil
Bolu’ya her gidişimde Abant’a giderim.
İsim fiil
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen bağ-fiil,
ötekilerden farklı bir sorunun yanıtıdır?
A) Düşüncelerini hiç çekinmeden söylerdi.
B) Soruları bütün yönleriyle düşünerek yanıtlıyordu.
C) Sınavdan hemen sonra güle oynaya evine gitti.
D) Sınavını bitirince çıkabilirsin.

Özetle

*Fiilimsiler, fiil değil; ancak fiile benzer sözcüklerdir.
*Fiil gibi çekimlenemez ancak olumsuzları
yapılabilir.
*İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üçe ayrılır.
*Bunların her biri için ayrı ayrı fiilimsi ekleri vardır.
*Bu ekler mutlaka fiil kök veya gövdelerine gelmek
zorundadır.
*Eklendikleri fiilleri cümlede “isim, sıfat, zarf”
yaparlar.
*Fiilimsiler cümlede doğrudan yüklem olmazlar, ek
eylem alarak yüklem olurlar.
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