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ÖZ
Türkçe dünyada 250 milyon insanın kullandığı dillerden biridir ve bu kadar
yaygın bir şekilde kullanılan bir dilin yabancılar tarafından sevilerek öğrenilmesi de
doğaldır. Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi doğuda Moğolistan ve Doğu
Türkistan özerk bölgesinden batıda Arnavutluk’a kadar uzanan çok geniş bir sahada
ana dili olarak konuşulan ve yazılan Türk dilinin iki lehçesidir. Bunlardan Özbek
Türkçesi, Türk lehçelerinin güney-doğu grubuna, Türkiye Türkçesi ise güney-batı
grubuna girmektedir.
Türk dili grameri açısından tartışılması gereken pek çok konu bulunmaktadır
ve bunlardan biri de Türkçede “Ek Fiiller” konusudur. Çalışmanın amacı, yabancı dil
olarak Türkçe öğretimi alanında Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde ek fiilin
birleşik ve katmerli zamanın çekimlerinin şekil ve anlam bilgisi açısından
farklılıklarını, oluşum şekillerini inceleyerek aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları
ortaya koymaktır. Bu çalışmada Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde ek fiil ile
ilgili çeşitli makaleler ve bilimsel çalışmalar ışığında Türkiye Türkçesinin yabancı
dil olarak öğretimi ve Özbek Türklerine Türkiye Türkçesi öğretimi yansıtılmaya
çalışıldı. Son olarak da Ankara Üniversitesi’nin (TÖMER) yabancılar için Türkçe
öğretiminde kullanılan Yeni Hitit Ders Kitaplarında yer alan ek fiilin birleşik ve
katmerli

zamanın

çekimleri

konusuyla

ilişkin

alıştırmalar

incelenip

değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Türkiye Türkçesi, Özbek Türkçesi, Ek Fiil, Karşılaştırma
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COMPOUND

TENSES

OF

COMPLEMENTARY

VERBS,

ENCOUNTERED PROBLEMS AND PROPOSAL OF SOLUTİONS İN
TEACHİNG TURKİSH LANGUAGE TO UZBEK TURKİSH

ABSTRACT
Turkish is a common language which is used by around 250 billon people and
This is the quite natural situation that based on this lots of foreigners wants to learn
Turkish language as second language. Turkish and Uzbek language are two dialect of
Turkish language which is spoken and written language in very large area from
Mongolia to East Turkestan otonom Region in east and towards Albania in west. Of
these, Uzbek Turkish dialect is belong to south-east group of Turkish dialect and
Turkish of Turkey is belong to south-west group.
There are a lot of debated issues in Turkish language regarding the grammar and
one regarding the topics of complementary verbs. The aim of this study is to uncover
differences and similarities of the compound tenses of complementary verbs in
Turkish and Uzbek languages by means of analysis of form, of formation, of
differences from the standpoint of semantics, etymologies and phonetics. The first of
all in this study we tried to express to teaching Turkish language as a foreign languge
and teaching Turkish language to the Uzbek Turkish; the formation of
complementary verbs the light of different articles and scientific work by placing an
emphasis on Turkish and Uzbek language.. Finally, had tried to investigate and
evaluate the compund tenses of complementary verbs in “Yeni Hitit” course book
(TOMER) wich is used to teach Turkish language as a foreign langugae at Ankara
University.

Key words: Turkish Language, Uzbek Language, Complementary Verb,
Comparison
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ÖN SÖZ

Yabancı dil kavramı nedir? Genelde insanın kendi doğduğu ülkede günlük
hayatında kullanmadığı yabancı bir ülkeye ait olup ancak iletişim sürecinde
öğrenilmesi gereken dile yabancı dil deriz. İki veya daha fazla milletin bir araya
gelmesi dillerin de devreye girmesini sağlar. Farklı milletlerin üyesi birleriyle
anlaşabilmeleri için ya ortak dilleri olmalı ya da birbirlerinin dillerini anlamalıları
gerekmektedir. Bu sırada hangi sektörde olursa olsun ülkenin yabancı dile olan
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Dünyada yüzlerce dil konuşulmasına rağmen ikinci dil
olarak yabancı bir dilin kullanılması azdır. Yabancı bir dili öğrenme seçimi ise hangi
ülkenin ekonomi ve politika olarak gelişmişse onun dile daha çok ihtiyaç duyulması
şeklinde olmaktadır. Türkçe de bu açıdan öğrenmeye gereksinim duyulan diller
arasındadır. Dolaysıyla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi oldukça önem verilmesi
gereken bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dili öğrenmek isteyenlerin de
sayısında gittikçe bir artış gözlenmektedir.
Tez çalışmasında, Türk dili gramerinde zor konulardan biri olan “Ek fiil,
onun birleşik ve katmerli zamanın çekimleri” dilbilgisi araştırmacılarının görüşleri
incelenerek ele alınmıştır. Türkiye Türkçesinde ek fiilin birleşik ve katmerli zamanın
çekimlerinin Özbek Türklerine öğretimi ve öğrenim surecinde karşılaşılan Sorunlar
tespit edilmeye çalışılmıştır ve konuya ilişkin anket uygulaması yapılarak saptanan
Sorunlar üzerinde çözüm önerileri ortaya konulma gayretinde bulunulmuştur.
Yüksek lisans döneminde bana her türlü konuda tatlı diliyle, şefkatli
yüreğiyle destek olmaya çalışan, güler yüzüyle anne baba sevgi ve ilgisi gösteren,
misafir ülkede beni yalnız bırakmayan, hep yanımda olan hocam Sayın Prof. Dr.
Yıldız Kocasavaş’a teşekkürlerimi bir borç bilirim.
Türkiye’de bulunduğum süre zarfında görüş ve tesviyeleriyle beni yalnız
bırakmayan, sevincimi paylaşan, üzüldüğümde üzülen, aile özlemini yaşatmayan ve
benden ilgisini esirgemeyen Ankara Üniversitesi TÖMER, İstanbul Şubesi Dil
Öğretimi Merkezi Türkçe

V

okutmanı hocam Sayın F. Zeynep Koşucu ve ailesine sonsuz teşekkürlerimi
sunarım.
Yüksek lisans eğitimim sürecinde bilgi ve tecrübeleriyle katkı sağlayan
değerli hocalarım; Sayın Yrd. Doç. Dr. Binnur Erişkon Cangil’e, Yrd. Doç. Dr.
Ramazan Zengin’e, ve Anadolu Üniversite Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Sayın Doç. Dr. Selahittin Tolkun’a
teşekkürü bir borç bilirim.
Yurt içi ve yurt dışı eğitimim boyunca beni her zamanın destekleyen,
güldüğümde gülen, üzüldüğümde benimle üzülen, her koşullda sevgi ve ilgisini
esirgemeyen, her türlü maddi ve manevi desteğiyle yanımda olmaya çalışan; canım
annem Hafiza Mirhodiyeva’ya ve babam Tohtamurad Ermatov’a, tez çalışmam
süresince kendi fikir ve oylarıyla beni yalnız bırakmayan kardeşlerime ve dostlarıma
içten teşekkürlerimi sunarım.
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GİRİŞ
Günümüzdeki sosyal, kültürel, ekonomik ve buna benzer gelişmeler çok
dilliliğin ve kültürlerin önemsenmesini etkilemiştir. Dil, bir toplumun duygu ve
düşüncelerini anlatabilmesi ve ifade edebilmesini sağlayan bir unsurdur.
“Langue, bir dil topluluğuna ait konuşmacının kafasında mevcut olan teorik,
anlaşmalı bir sistemdir. Parole (söz) ise özel zamanlarda konuşmacılar tarafından
güncellenmiş dildir. Bunun yanında dilsel öğeler her kullanım durumuna göre farklı
bir anlam kazanabilir. Bu sebeple parole (söz) dilin içeriği, langue ise dilin biçimi
olarak

ayrılır”.

(Çevrim

içi:http://www.dil-bilim.com/bir-bilim-dali-olarak-dil-

bilimi/)
“Dil, insanların yaşamlarını düzenleyen, onları bir arada tutarak milletleşme
çizgisine taşıyan, düşünmeyi, anlamlandırmayı ve anlamlandırılanın aktarılmasını
sağlayan bir beceridir. Bu bağlamda dil, bireysel ve toplumsal yaşantının yaratıcısı
ve yansıtıcısıdır”. (Göçer, Moğul, 2011: 798)
“Çok dillilik ve çok kültürlülüğün yaygınlaştığı 21. yüzyılda, "Yabancı Dil
Olarak Türkçenin Öğretimi" de önem kazanmaya başlamıştır. Bu önem, gün geçtikçe
artmaktadır. Türkiye’nin dünya ülkeleriyle ticarî, askerî, siyasî, kültürel vb.
ilişkilerinin

artması;

Avrupa,

Amerika,

Afrika,

Asya

ve

özellikle

Türk

cumhuriyetlerinde Türkçeye karşı ilgiyi artırmıştır. Ne var ki günümüzde Türkçenin
yabancı dil olarak öğretimine yönelik çalışmalar ve kaynaklar yetersizdir.” (Kılınç,
Şahin, 2011: 1)
Çalışması yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ek fiilin birleşik ve katmerli
zaman çekimlerinin Özbek Türklerine öğretimi ve öğretim surecinde karşılaşılan
sorunları ortaya koymaya ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeye yönelik bir
çalışma özelliği taşımaktadır. Çalışmasının ilk bölümünde Türkiye Türkçesinin
yabancı dil olarak öğretimi ve Özbek Türklerine Türkiye Türkçesi öğretimi hakkında
bilgi verilmiştir. İlk olarak dil öğretiminin nedenleri ve yabancı dil öğretiminin
gerekçelerine yer verilmiştir. Daha sonra ise dünyada Türk dilinin yeri ve Özbek
Türkçesinin gelişim tarihi verilmektedir. İkinci bölümde ise ek fiili teşkil eden
yüklemin Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki yapım açısından farklılıkları ve
benzerlikleri karşılaştırılmıştır.
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Tezin esas bölümü üçüncü bölüm olup burada Türkiye Türkçesi ve Özbek
Türkçesinde ek fiil, özellikleri ve getirilen ekler gramercilerin birtakım görüşleriyle
birlikte ele alınmıştır.
“Türkçe dilbilgisi kitaplarında tartışılması gereken ve tartışılan pek çok mevzu
vardır. Bunlardan biri de ek fiil olarak adlandırılan (i-) fiili ile bildirme eki olan
“+dır” ekidir.” (Güneş, 2010: 429–433)
Üçüncü bölümün devamında da ek fiilin birleşik ve katmerli zaman
çekimlerinin özellikleri Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde karşılaştırılarak
aktarılmıştır. Dördüncü bölümde ise Türkiye Türkçesi öğretim/öğreniminde ek fiil
konusunda Özbek kökenli öğrencilere bir anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama
neticesinde bir takım sorunlar saptanmıştır. Ankette öğrencilerin Türkçe öğrenirken
zorlandıkları konular üzerine sorular sorularak saptanan sorunlara çözüm
önerilerinde getirilmiştir.
Çalışmanın son bölümü olan beşinci bölümde Yeni Hitit Ders Kitaplarında ek
fiil ve öğretimi Avrupa Dil Portfolyosuna göre değerlendirilmiştir. Bölümün
başlarında Ankara Üniversitesinin yabancılar için çıkarmış olduğu Yeni Hitit Ders
Kitapları ve bu ders kitaplarında ek fiilin öğretimi konusunda bilgi verilmiştir. Bu
kitap yabancılara Türkçe öğretiminde yetkin kitaplardan biri olarak görüldüğü için
kitabın ek fiil öğretimi konusu ile ilgili örnek ve etkinlikler, olumlu-olumsuz
değerlendirilmesi dil ve kültürün öğretimi açısından son derece önemlidir. Konu ile
ilgili tüm örnek ve etkinlikler dil becerileri açısından Avrupa Dil Portfolyosuna göre
incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

1. Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
İnsanların birbirleriyle anlaşabilmesini ve uzlaşabilmesini sağlayan araç, dildir.
Dil vasıtasıyla insanlar kendi kültürlerini, bakışlarını, geleneklerini dil yoluyla çağlar
ötesine aktarır.
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1.1. Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Öğretimi
Dil bir iletişim ve kültür aktarma aracıdır. Bir toplumda yaşayan bireyler
birbirleriyle aynı dili konuşarak iletişim kurarlar. Bugün hızla değişmekte ve
gelişmekte olan dünyamızda diğer uluslarla da iletişim kurmak zorundayız. Daha
doğrusu diğer ülkelerle ve kültürlerle her alanda anlaşabilmek, ekonomi ilişkilerimizi
yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için ana dilimizden bir başka
dili bilmek zorundayız.
“Dil, bir toplumun anlaşma vasıtası olduğu gibi aynı zamanda bir kültür
taşıyıcısı ve kültür aktarıcısıdır.” (Özbay, 2002: 15)
“Kültürün derinliklerinde dilin etkilerini, aynı dili konuşan insanların bütün
eserlerinde o dilin dünyayı yorumlama biçimini belirlemek mümkündür.” (Kırkkılıç,
2002: 9)
“İkinci bir dili öğrenme, başka bir kültürü öğrenmenin ve tamamıyla
algılamanın en kolay ve mükemmel yoludur. Yabancı dil öğretiminden söz
edildiğinde ilk akla gelen şey, kuşkusuz bir toplumun maddi ve manevi varlığı ile
yazılı ve sözlü değerlerini oluşturan kültür olgusudur.”1
“

Yabancı bir dil edinme, ana dilimizdeki kavramların, anlatımların karşılığını o

dilde bulup kullanma değildir. Çeşitli toplumların dünyaya bakış açılarına, düşünme
ve değer sistemlerine açılan bir kapıdır yabancı dil. Bir toplumu ya da bir toplumun
bireylerinin çeşitli etkinliklerini, davranış biçimlerini kavrayabilmenin yolu, o
toplumun dilini öğrenmek, bilmekten geçer. Kültürler arası etkileşimlerin hızlı arttığı
günümüzde bir ya da birkaç yabancı dil öğreniliyor. Yabancı dil ya da diller, bize bu
dünyayı algılama biçimlerini ve değer sistemlerini tanıttığından, hem o dillerin
kültürleriyle donanmış kişilerle her alanda daha iyi iletişim kurabilmemizi sağlıyor,
hem de kendi düşüncemizi geliştiriyor, çevremizi genişletiyor, bunun da ötesinde
kültürler arasında değişik ve aynı olan yanlar kendi varlığımızın, kendi benliğimizin
bilincine daha iyi varmamıza ve kendi konumumuzu daha iyi belirlememize yardımcı
oluyor”. (Ozil, 1991: 96)

“Hızlı küreselleşen dünyada ülkeler arası yakın etkileşimin doğal sonucu
olarak yabancı dil öğretimi daha fazla önem kazanmıştır. Her dilin farklı bir kültüre

1

TÜBAR-XXX-/2011-Güz/Demir, Açık; s.53-70
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açılan kapı olduğu doğrudur, özellikle medeniyetle ilgili etkileşim, öteki kültürleri de
tanımayı bir tür zorunluluk haline getirmiştir”.2
“Batı dünyasında XIX. yüzyılda yabancı diller denilince klasik diller anlaşılırdı.
Bu diller okuduğunu anlamak, biraz daha yazabilmek için öğretilirdi. Gitgide, yaşayan
dilleri de öğretmek moda oldu. Okullar bu dilleri gramer yoluyla öğretmeye başladı
sonuçta çoğu öğrenci yabancı dil konuşamadan mezun oldu. Batıda, işe yaramayan bu
yabancı dil öğretimi 1920’lerde hemen hemen son buldu. Yabancı dil öğretimi burada,
Türkiye’de Tanzimat’la başladı; hala devam ediyor. Birçok ülkede klasik yabancı dil
öğretimi bırakıldı. Yerine yabancı dille doğrudan öğretim metodu tercih edildi. Buna
göre dersler öğrencinin anadilinde anlatılmayacak, her şey yabancı dille verilecekti.
Öğrenci tüme varım mantığını kullanarak dersi takip edip öğrenecekti. Gramer dahi
yabancı dille anlatılacaktı. Doğrudan yolla yabancı dil öğretim metodu Türkiye’de de
uygulandı. Bu metodun kullanımı Amerika’da olduğu gibi bizde de sınırlı olmuştur.
Batıda eğitimciler, doğrudan öğrenim yöntemiyle öğrencilerin çoğuna bir
yabancı dille konuşmanın öğretilemediğini görünce şaşırdılar. Eğitimciler hedeflerini
küçülttüler. En azından “yabancı dilde anlayarak okumayı, biraz da yazmayı
öğretelim” diyerek karma bir metot buldular. Ancak bunun da başarısı parlak olmadı.
Dil bilim uzmanlarından yararlanılarak her dilin kendine özgü temel sesleri araştırıldı.
Her dilin gerçekten konuşulduğu şekliyle işlerlik kuralları bulundu. Geçmişte olduğu
gibi yabancı dil öğretimindeki hedefler bugün değişmemiştir.” (Türkkan, 1997: 227229)

Yabancı dil öğretimi konusunda Putatundo’nun görüşleri şu şekildedir:
“Yabancı dil öğretiminde bugün dil bilgisine dayalı yöntemlerden çok dilin kültürel
yönüne ağırlık verilmektedir;
1. Yabancı dilde konuşan birisini anlamak,
2. Yabancı dilde düzgünce konuşmak,
3. Yabancı dilde yazılan bir yazıyı okuyup anlamak,
4. Yabancı dilde yabancı o dili bilenlerce anlaşılacak şekilde yazabilmek,
5. O yabancı dili konuşan milletin kültür ve gelenekleri hakkında az çok fikir
sahibi olmak.
Pek çok ülke bugün uluslararası ticaret, turizm ve gelişmiş teknolojiden dolayı
çok kültürlü bir toplum kavramını benimsemeye başlamıştır. Sonuçta, kürselleşen çok
2

Ayrıntılı bilgi için bkz: http:/www.turkcede.org/yabanvcilara-turkce-ogretimi/htm/İşcan/2010

4

kültürlü bir toplumda çok dilli bir toplum olmak zorundadır.”(Putatundo, 2010:28’den
akt. İşcan, 2011: 2)

“Bugün toplumlar arası iletişimin doğru ve etkin bir biçimde sağlanabilmesi
için, dil bilgisel doğruluktan çok kültürel yöne odaklanan ve kültürler arası
farklılıklara hoşgörü ile bakabilen yabancı dil konuşuculara ihtiyaç duyulmaktadır”.
(Kızılaslan, 2012: 81)
“Bir yabancı dili bilmek, bireyin o yabancı dildeki sözcükleri ve dil bilgisi
yapılarını bilmesinin yanı sıra, bu sözcük ve yapılardan yararlanarak o dili konuşan
kişilerle sözlü ya da yazılı iletişim kurabilmesidir. Başka bir deyişle, bir dili bilmek,
yalnızca o dil hakkında gerekli olan dil bilgisi kurallarını bilmek, yani dilbilgisi
yetisine sahip olmak değildir. Aynı zamanda hangi ortamlarda hangi yapı ve
sözcüklerini kullanacağını bilmek demek olan iletişimsel yeti’ye sahip olmak
gerekmektedir. Bunu kazanabilmek içinde o dilin kültürü hakkında bilgi sahibi olmak
gerekmektedir”. (İşcan, 2011: 3)

“Yabancı dil öğretimi kültür öğretimidir. İnsanlar ait oldukları toplumun ve o
topluma ait kültürün kelime ve kavramlarıyla kendilerini ifade ederler. Bütün kelime
ve kavramların arkasında bir kültür geçmişi vardır. Bu sebeple öğretilen toplumun
yapısı ve sosyal değerleri dikkate alınmalıdır”. (Avcı, 2002: 15).
İnsanın düşünme yeteneği, düşündüklerini anlatılması bakımından dilden
yararlanabilme yeteneğini ortaya çıkarır. Başkalarının düşüncelerini anlama yeteneği
bir yabancı dilden yararlanma yeteneğinin de bir göstergedir. Düşündüklerimiz ve
onu anlatabilmemiz dilbilim açısından birbirine bağlıdır.
“Dilbilimin öğrenciye, okuduğu değişik bilim dallarında gelişim
sağlamasından başka, dilbilimi yeteneği, öğrencinin kişiliğinin gelişmesi ve
onun

arkadaşlarıyla

olan

ilişkilerini

de

etkiler.

Gitgide

ve

açıkça

anlaşabilmektedir ki, öğrencinin bir konuyu anlama gücü bir kavramı formüle
edebilme ve somuttan soyuta geçebilme yeteneğinin işidir. Bu iş de dilbilimi
düzeyinin geniş ölçüde ürünüdür. O halde, dilin anlaşılması düşüncenin
anlaşılmasında de önemli rol oynar. İnsanlar kendi düşüncelerini anlatmak ve
başkalarıyla paylaşmak ister. Bunun içinde dilden yararlanırlar. Günümüzde dil
öğretimi anlayışının yenileştirilmesi zorunlu görülmekte ve bu konuda
5

yapılmakta olan araştırmalar, birçok durumlarda, doğrudan doğruya anadili
uzmanlarını ilgilendirmektedir”. (Marshal, 1994: 35-36)

“Dil öğretiminin toplumun hedef ve ihtiyaçlarına göre belirlenmesinde
izlenecek yol da yine bireylerin bir düzeye getirilmesidir. Bireyin genel dil öğretimi
içinde ulaştırılacağı düzeyin artık üzerinde anlaşma sağlanmış kavramlar arasında yer
aldığını söyleyebiliriz”. (Yalçın, 2002: 33)
Yabancı dil öğretiminde kültürel öğelerin aktarılmasının büyük önemi vardır.
Bunun da çeşitli nedenleri vardır. Tomalin ve Stempleski’ye (1993: 89) göre kültür
öğelerinin aktarılmasının yedi amacı vardır:
• “Öğrencilerin her insanın davranışında kültürün etkisi olduğunu anlamalarına
yardımcı olmak.
• İnsanların konuşmalarında ve davranışlarında etkisi olduğunu anlamalarına
yardımcı olmak.
• Öğrencilerin hedef kültürdeki ortak durumlarda gösterilen ortak davranışların
farkına varmalarına yardımcı olmak.
• Öğrencilerin, bazı kelime ve cümleciklerin, kültürün bir sonucu olarak, hep
aynı şekilde birbiri ardına geldiğinin farkına varmalarına yardımcı olmak.
Öğrencilerin

hedef

kültürle

ilgili

genellemeleri

objektif

gözle

değerlendirmelerine yardımcı olmak.
• Öğrencilerin hedef kültürle ilgili bilgi toplama becerilerinin gelişmesine
yardımcı olmak.
• Öğrencilerde hedef kültürle ilgili merak uyandırmak ve onların o kültürdeki
insanlara empati duymalarını sağlamak.”

Cortazzi ve Jin’ (1999:196) İngiltere’de yabancı dil öğretimiyle ilgili
materyallerin şu üç amaç üzerinde yoğunlaştığını belirtmişlerdir:
9 “Dili öğrenen kişinin karşılaşabileceği durumlarda kullanabileceği
iletişimsel yetiyi geliştirmek,
9 Dilin doğasına ve öğrenimine karşı bir farkındalık oluşturmak,
9 Yabancı kültürü iyice incelemek, yabancı kültürdeki insanlara karşı
olumlu tutumlar geliştirmek”.
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“Kültür öğelerinin gerektiği biçimde aktarılmadığı durumda iletişimde
sıkıntılar doğmaktadır. Bu sıkıntılar gülünç durumlara yol açabileceği gibi ciddi
problemleri de gündeme getirebilir” (Ozil, 2004: 199) .
Lado (1986: 55-58) bu konuya ilişkin olarak verilebilecek bazı örnekleri
şöyle sıralamıştır:
“İspanya’da boğa güreşi geleneksel bir spor ve eğlence aracıdır. İspanyol
arkadaşının ısrarıyla arenaya giden bir Amerikalı ile İspanyol arkadaşının olaya bakış
açıları farklı olacaktır. İspanyollar bu eğlenceyi seyretmek için arenaları doldurur ve
matadorun boğayı öldürmesiyle kazanılan zaferi alkışlarlar. Fakat farklı bir kültürden
gelmiş olan Amerikalı için durum hiç de böyle değildir. Onun gözünde savunmasız bir
boğa, elinde kılıç olan bir matador tarafından katledilmekte ve binlerce insan bu olayı
alkışlamaktadır. Bu, hayvanlara karşı yapılan bir zulümdür ve insanlar da buna ortak
olduklarında zalimdirler.
Genç bir İranlı, Amerika’nın küçük bir kasabasında trenden iner ve bir taksi
çevirmeye çalışır. Beyaz plakalı bir arabaya durması için el işareti yapar, fakat araba
geçip gider. Bu olay birkaç kere tekrarlanır ve en sonunda genç, Amerika’da taksilerin
onu almak istemediğini düşünüp oteline kadar elinde bavuluyla sinirli bir şekilde
yürür. Halbuki Amerika’da taksiler, İran’da olduğu gibi beyaz plakalı oluşlarıyla değil
yanıp sönen parlak işaretleriyle diğer araçlardan ayrılırlar. Bu genç de üniversite
seviyesinde olmasına rağmen kültür öğesinin eksikliği sonucu böyle bir problem
yaşamıştır.
Yabancı dil öğretiminde öğretilen dilin kültürel öğelerine yer vermek, dilin
gramer kurallarının yanı sıra, temel kültürel özelliklerini de öğrencilere aktarmak, hem
öğrenilen dili öğrenciler için daha anlamlı hale getirecek hem de yabancı dil
öğrenmenin, zor, sıkıcı ve uzun zaman alan bir uğraş yerine daha zevkli ve kısa sürede
öğrenilen bir uğraş olarak algılanmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, öğrencilerin başka
kültürleri tanıması, dünyada başka yaşam tarzında insanların da olduğunun farkına
varması (özellikle küçük yaşta dil öğreniminde), öğrencileri dil öğrenmeye karşı
motive ederek hızlarını arttırırken başka kültürlere sahip insanlar ile arasında empati
kurmasına ve yabancı dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmesine de yardımcı
olacaktır”. (Er, 2006: 11)
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1.2. Dünyada Türk Dili ve Türkçenin Gelişimi
“Türk Dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” Kemal. Atatürk (1929)
Türk dili bugün dünyanın her yerinde kullanılmakta, özellikle batıda
Balkanların içlerinde konuşulduğu gibi doğuda Büyük Okyanus’a, kuzeyde Kuzey
Buz Denizinden, güneyde Tibet’e kadar uzanan çok geniş bir alanda konuşulmakta
ve bu dile verilen önem gittikçe daha da artmaktadır.
“Türk dili tarihi gelişim seyri içinde dilin kendi doğal yapısından kaynaklanan
değişmeler yanında çeşitli coğrafî dağılmalar, farklı sosyal -kültürel çevrelerle ilişki
gibi dış faktörlerle bütün dillerde olduğu gibi bir yandan değişmiş, bir yandan da
kollara, diyalektlere ayrılmıştır. 20. yüzyıl öncesine kadar genel Türk dili alanında
diyalekt farklılıklarının derecesi çok büyük değildi. Ancak bu durum oldukça
değişmiştir. Genel Türk dilinin lehçelerini “dil” konumuna getirme yönünde
çalışmalar olarak tanımlanabilecek Sovyet dönemi merkezî dil planlaması çalışmaları
ile dil çalışmaları planlaması kapsamındaki uygulamalar 20. yüzyılda Türk lehçeleri
arasındaki anlaşılabilirlik oranının düşmesine yol açan önemli dış faktörlerden biri
olmuştur. Diğer taraftan Rus dilinin bir üst dil olarak bütün sosyal-kültürel, ekonomik,
resmi

olarak-olmayarak

bütün

kurumlarda

konuşulması,

yazılması,

kısaca

kullanılması, Sovyet alanı Türk dilinin çeşitli lehçelerini konuşanları ana dili kaybı
tehlikesiyle karşı karşıya getirmiş, kısıtlı ana dili kullanımı, Türk lehçelerinin tabii
gelişimini önlemiştir. Lehçeler arası etkileşimin de ortadan kalkmış olması Türk
lehçeleri arasındaki ayrılıkların keskinleşmesine yol açmıştır. Bununla birlikte bütün
farklılaşmaya rağmen genel olarak Türk dili ve alt kollarının temel yapısı itibariyle
ses, şekil, söz dizimi ve söz varlığı yönünden bir bütünlük arz ettiğini de söylemek
yanlış olmayacaktır”. (Barutcu, 1992:47’den akt. Özyetgin, 2002: 1)

“Türkler dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Doğuda
Moğolistan ve Çin içlerinden, batıda Bosna-Hersek içlerine; kuzeyde Yakutistan’dan
ve Moskova yakınındaki Kazan şehrinden, güneyde Bağdat, Lübnan sınırı ve Kıbrıs
içlerine kadar uzanan büyük bir coğrafyaya yayılmıştır. 20-90 doğu boylamları ile
33-65 kuzey arasında yer alan bu coğrafya, kuş bakışı, doğudan batıya 6-7 bin,
kuzeyden güneye 3 bin kilometrelik bir alanı içine alır”. (Ercilasun, 1997: 5)
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Dolunay, Türk dilinin yabancı ülkede öğretimi ve gelişimi hakkında şü
açıklamaya yer vermiştir:
“Türkçe, bugün konuşulduğu coğrafyanın genişliği ve konuşanların sayısı

bakımından dünyanın en büyük dilleri arasında yer almaktadır. Dilimiz bazı
kaynaklara göre dünyanın en büyük ilk beş dili içinde değerlendirilmektedir. Ancak
kaynaklarda bu konuda bir uzlaşma yoktur. Bunun sebebi kanaatimizce, elde yeterli
ve doğru istatistik bilgilerin olmaması veya mevcut demografik bilgilerin güncel hale
getirilmemesidir”. (Dolunay, 2005: 7)
“İnsan iletişim için dili yaratmıştır. Her dilin yaşarlılığı, etkenliliği, edilgenliği
vardır. İnsanın bireysel ve toplumsal gelişmesinde dil büyük öneme sahiptir.
Yeryüzünde var olan altı bin kadar dilden biri, her 14 günde bir kaybolmaktadır.
Anadilimiz; Türkçe binlerce yıldır varlığını sürdürebilmiş saygın bir dildir. Ekonomik,
siyasal, coğrafî, tarihsel nedenlerle, geniş bir coğrafî alana yayılmasına rağmen,
zamanla yalnız halk kitlesinin konuştuğu, yönetimdekilerin pek de hoş görmediği bir
dil haline dönüşmüştür. Çin ve Moğolistan sınırlarından Balkanlara, Hindistan’dan
Beyaz Rusya’ya kadar yayılmış Türkçe lehçelerinin fonetiği, morfolojisi ve sentaksı,
yabancı dillerin etkileriyle ve içine giren değişik anlamları ifade eden terimlerin kaotik
yapısı yüzünden bilimsel bir temele oturtulamamıştır. UNESCO raporlarına göre;
Türkçe dünya dilleri arasında beşinci sırada yerini almıştır. İki yüz milyondan fazla
nüfus 12 milyon kilometre kare alanda Türkçe konuşmaktadır.”3

“Dünyada Türkçe konuşanların sayısı yaklaşık olarak 150 milyon, Türkiye
Türkçesini konuşanların sayısı ise yaklaşık olarak 70 milyondur. Türkiye Türkçesi,
Türkiye’nin yanı sıra Irak, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Avrupa,
Amerika, Okyanusya, Arap ülkeleri, eski Yugoslavya, Rusya ve SSCB’den ayrılmış
olan Türk cumhuriyetlerinde konuşulmaktadır”. (Ercilasun, 1997: 57-60).
Aslında dil, ulusal bilincin aynasıdır. Bir Türkün dünyaya bakışını geliştiren,
onun kültürünü, yaşam tarzını, duygularını, aktarmaya yarayan sistemdir. Zaman
içinde farklı değişmelerle, hayata giren yenileşmeler, zenginleşmelerle ve büyük bir
olasılıkla bozulmalarla karşılaşmış olsa bile bu dil, doğallığını ve güzelliğini bugüne
kadar koruyabilmiştir. Bu nedenle, Türk dili, yer yeryüzünde eskiliği ve kullanım
alanı bakımından nadir dillerden biridir.

3

Ayrıntılı bilgi için bkz: htp://www .turkdilinintarihigelişimi/htm/
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“Tespit edebildiğimiz 57 ülkedeki 223 merkezde daha ziyade akademik ve
eğitim amaçlı olmak üzere ticari ve turistik amaçlarla da Türkçe öğretimi
yapılmaktadır. Bu bölüm ve merkezlerde öğrenim görenler ya akademik bir alan
olarak Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, Türk dili tarihi gibi alanları seçen yabancılar ya
da iki dilli ve iki kültürlü olarak nitelendirebileceğimiz yurt dışındaki Türklerdir.
Ayrıca diğer Türk devletlerinden ülkemize gelen öğrenciler ve Romanya, Yunanistan,
Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkelerde yaşayan soydaşlarımız da bu merkezlerde
öğrenim görmektedirler. Türkiye Türkçesi, Türkçe öğretimi yapılan üniversite, enstitü
ve akademilerde Türkçe Araştırmaları Programı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
TÖMER Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Dili ve Kültürü
Merkezi, Türkçe Öğretim Merkezi, Türkçe Araştırmaları Merkezi, Türkçe
Araştırmaları Bölümü, Türk Filolojisi Bölümü, Türkoloji Bölümü, Türkçe Bölümü ve
Türk Dili Bölümü gibi değişik adlar altındaki bölüm ve merkezlerde öğretilmektedir.
Büyükelçilik, dershane, vakıf ve diğer bazı merkezlerde de Türkiye Türkçesini
öğretmek için belli aralıklarla ve talebe göre kurslar açılmaktadır.” (Dolunay; 2005: 7

Türk dilinin tarihine baktığımızda Türk dilinin bugüne kadar kaç tane dille
temasa geçtiğini ve nasıl geliştiğini görebiliriz. Örneğin, Özyetgin “Tarihten
Bugüne Türk Dili Alanı” başlıklı makalesinde konuya ilişkin açıklamaya yer
vermiştir:
“Türkler dünya üzerinde geniş sahalara yayılmışlar ve bunun sonucu olarak da
kendisi ile menşe bakımından yakınlığı olan veya olmayan pek çok dille temasa
geçmişlerdir. Bu temaslar neticesinde Türkçe ile bu diller arasında karşılıklı
alıntılamalar ve etkileşmeler olmuş, Türkçe temasta oldukları bu dillere kelimeler
vermiş ve başka dillerden de kelimeler almıştır. Türkler tarih sahnesine çıktıkları
dönemlerde bugünkü Moğol, Mançu ve Tunguzların atalarıyla, güneyde Çinlilerle,
batıda Fin-Ugorlarla temas halinde bulunmuşlardır. Daha sonra batı ve güneybatıya
yayılan Türkler Hint, İran ve Bizans medeniyetleri ile tanışmışlar ve İslamiyet ile
tanışmalarından sonra da Arap ve İran muhiti ile sıkı ilişki içine girmişlerdir. Arapça
ve Farsça birçok kelime Türk diline girmiştir. Ayrıca Çin, Sanskrit ve Slav dillerinden
de Türkçeye birçok kelime girmiştir. Ancak tüm bu saydığımız dillerle Türkçenin
yapıca ilişkisi yoktur. Bunun yanında Fin-Ugor, Moğol, Tunguz, Kore ve Japon dilleri
için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Bu dillerin bazılarıyla Türk dilleri arasında önemli
benzerlikler vardır. Özellikle Türkçe ve Moğolca arasında benzerlikler dikkat
çekicidir. Bu diller arasındaki benzerlikleri inceleyen Avrupalı dil bilginleri, söz
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konusu dilleri derin bir surette inceleyerek onların akrabalığı ve ortak menşei
konusunda çeşitli teoriler ortaya atmışlardır ve bu dilleri Ural-Altay ve Altay adları
altında toplamışlardır”. (Özyetgin, 2002: 28)

Türk dilinin kökeni ve onun gelişiminde başka dillerle olan akrabalık ilişkileri
geçmiş dönem dilcilerinin olduğu gibi dilcilerinin de ilgisini çekmektedir. Türk dili
tarihi üzerinde yapılan çok sayıda araştırma, bu dilin gelişim dönemine dair bilgiler
verir.
“Türkçe ile birlikte Moğol, Mançu, Tunguz, Kore ve Japon dillerinin ortak bir
kökten, Ana Altay dilinden geldiği teorisini kabul ettiğimiz takdirde Türkçe için en
eski dönem kuşkusuz Altay dil birliği dönemi (Altay dönemi) olacaktır yani Altay
devri, Türkçe-Moğolca, Mançu Tunguz ve Kore dillerinin ana bir dil oluşturduğu
hipotetik,

farazî

bir

dönemdir.

Bu

dönemin

başlangıç

ve

bitiş

tarihleri

bilinmemektedir. Bu dönemle ilgili bilgilerimiz de bugün karşılaştırmalı dilbilim
çalışmalarının bize verdiği hipotetik şekillere dayalı bilgi ve varsayımlardan
oluşmaktadır.
Geniş bir coğrafyada konuşulan Türkçe, Altay dil birliğinden ayrıldıktan sonra
belirli karakteristik özelliklere ayırdığımız bazı tarihi dönem ve bölümlere ayrılır.
Genel hatlarıyla Türk dilinin tarihî dönemlerini şu şekilde tasnif edebiliriz:
1) Altay Dil Birliği Dönemi
2) İlk Türkçe Dönemi-Çuvaş-Türk Dil Birliği Dönemi (Pre-Turik)
3) Ana Türkçe Dönemi (Proto-Türkçe)
4) Eski Türkçe Dönemi (6.-10.yy)
5) Orta Türkçe Dönemi (11.-16.yy)
6) Yeni Türkçe (Yeni Yazı Diller) Dönemi (16.yy ve sonrası)
7) Modern Türkçe dönemi ( 20.yy ve sonrası)”
(Özyetgin, 2002: 3-28)

“Dillerin tarihsel gelişim süreçlerini ayıran kesin çizgiler yoktur. Dillerin
gelişim süreçlerinin dilbilimsel ölçütlerle belirlenmesi gerekir. Ancak çoğu zaman
yazı dili olmayan tarihî dillerle, lehçe ve ağızlarla ilgili yeterli filolojik malzemenin
bulunamayışı, dilsel süreçlerin tarihsel, siyasi, sosyal ve politik olgular aracılığıyla
belirlenmesini zorunlu kılmaktadır. Türk dili tarihinin ana kesitlerini oluşturan Türk
yazı dilleri, lehçeleri ve ağızlarındaki sayısız dallanmalarına karşılık sınırlı sayıdadır.
Çoğu tarihî Türk yazı dili alanıyla ilgili elimizde oldukça sınırlı bir dil malzemesi
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vardır. Dolaysıyla Türkçenin tarihsel dönemlerinin tespit edilmesinde, tarihi dönemler
arasındaki geçiş ve dallanma proseslerinin, ilişkilerinin belirlenmesinde bu sınırlı dil
malzemesi çoğu zaman yetersiz kalmış, bunun yanında başka tarihsel, siyasî ve sosyal
olgular, tarihsel dil süreçlerinin belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılmıştır”. (Yılmaz,
2003: 63’ten akt. Özyetgin, 2002: 4).

“Türk dili, yoğunluğu Orta Asya ve Orta Doğu’da bulunan ve en azından son
bin yıldır yerleşik halklar halinde olan; Türkiye Cumhuriyeti, eski Sovyetler
Birliği’nden bağımsızlaşmış Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,
Kırgızistan gibi Türk cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri, Rusya ülkeleri, Rusya
Federasyonu, İran, Irak, Afganistan, Çin Halk Cumhuriyeti gibi devletler içinde
konuşma dili veya yazı dili olarak yaşayan yirmi yazı dili koluna ayrılmaktadır”.
(Akalın, 2011:197)
“Çağdaş Türk dili dönemi Türk dünyasının siyasal yaşamının ve haritasının
sürekli değiştiği döneme rastlar. Özellikle 1991 Devrimi’nden sonra kurulan Sovyetler
Birliği sınırları içinde yaşayan Türk halkları, varlıklarını özerk cumhuriyetler şeklinde
sürdürmüşler; 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bağımsızlıklarını kazanmıştır.
Anadolu’da ise Osmanlı Devleti tarihi karışmış, yerine laik ve demokratik Türkiye
Cumhuriyeti kurulmuştur. Batılılaşma sürecini hızlandıran genç cumhuriyet, Latin
alfabesine geçilmesi (1928) ve Türkiye Türkçesi’nin bilim ve kültür dili durumuna
getirilmesi için özel çaba harcamıştır”. (Çotuksöken, 2011: 7)

“Bugünün dünya siyasî haritasına bakıldığında farklı yönetimler altında sınırdaş
ülkelerde yaşayan ve birbirine çok benzer dilleri konuşan Türk soylu halkların dil
benzerliğinin yanı sıra çok büyük ölçüde kültür benzerlikleri gösterdiği bilinen bir
gerçektir. Anadolu’daki bir halk türküsü Balkanlarda, Kafkaslarda hatta Orta Asya’da
bilinmekte, dinlenmekte ve söylenmektedir. Türk mutfağının sevilen yemeği mantı
boyutları ve adı değişse de Sibirya’dan Çin’e, Orta Asya’dan Anadolu’ya ortak
özellikler gösterir. Nasrettin Hoca’nın ünü ve fıkraları Türk soylu halklar arasında
yayıldığı gibi aynı coğrafyada komşu uluslar arasında da yaygınlaşmıştır. Ancak Türk
dili konuşurları arasında en dikkat çekici benzerlik söz varlığında ve biçim
özelliklerinde kendisini göstermektedir.” (Akalın, 2011: 4)
“Eski Türk çağlarından bugüne kalan metinler, Türklerin kendi dillerinin
yazımında birden çok alfabeyi kullandıklarını göstermektedir. Köktürk dönemine ait
metinlerin hemen hepsi Türk Runik yazısıyla yazılmıştır. Bir anlamda eski Türk
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çağında Runik yazısı Türklerin asıl kullandığı alfabe değerinde olmuştur. Yine Eski
Türk çağında oluşan yeni din çevreleri (Maniheizm, Budizm) yeni alfabeleri de
peşinden getirmiştir. Runik yazısından sonra Eski Türkçe döneminde Mani ve Uygur
yazısı Türkçenin yazımında kullanılmıştır. Yine bu çağda Hristiyan olan Türklerin
Uygur alfabesi yanında Süryani alfabesini de kullandıkları elde mevcut olan
metinlerden anlaşılmaktadır. Yine Sogd, Brahmi, Tibet ve Çin yazılarının Türkçenin
yazımı için az da olsa kullanıldığını belgeleyen metinler bugün elimizde mevcuttur”
(Barutcu – Özönder’den akt. Özyetgin, 2002: 485)

“Şu sıralarda 20. yüzyılın son çeyreğini tüketmek üzereyiz. Gelişen haberleşme
imkanları bilgilenmeye konulan bütün engelleri tek-tek yıkıp devirmekte. Yasaksız,
gerçek bir yarışın başla komutu verildi bile. Türkçe dünya üzerinde konuşulmakta olan
3000’i aşkın dil arasında, oldukça zengin bir kütüphane olan, bilinen 1500 yıllık
kesintisiz tarihiyle, altı kıtadan ikisine yayılmış sayılı konuşma ve yazı dillerinden
biridir. Aralarında sosyokültürel ve ekonomik ilişkileri sınırlayan siyasi engellerin
hemen-hemen ortadan kalkmış olmasıyla, bugün Türkçe konuşanlar, Türk dilli halklar
birbirlerini görme, duyma ve dinleme imkanına sahip oldular. Ortak bir Türkçe, en
azından ortak bir yazı dili oluşturmak için, ortak alfabenin ve ortak bir sözlüğün
oluşturulmasına çalışıyorlar. Bin yıldan beri yüzde doksanı aşkının benimsediği İslam
kültürünü çağdaş bir şekilde, demokratik ve laik anlayışla yorumlayarak kültürel
yakınlaşmanın temellerini atıyorlar”. (Gemalmaz, 1994: 15)

1.3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Karşılaşılan Sorunlar
Türkiye’nin 1980’li yıllardan itibaren dışa açılması ile birlikte değişen dünya
şartları içinde Türk dilinin yabancılara öğretilmesi, zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Böylelikle Sovyetler Birliği’nin dağılması neticesinde ve soğuk savaşın sona ermesi
sonucu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, diğer akraba
topluluklarla kültürel çalışmalar başlatılmıştır.
“XXI. yüzyılda Türkçenin konuşulduğu coğrafya genişlemiş, buna bağlı olarak
Türkçe öğrenme talepleri de artmıştır. Birçok devlet, Türkiye ile yakından ilgileniş
sebebiyle Türkçe öğrenmek için istekli hale gelmiştir. Böylelikle yabancılara Türkçe
öğretimi alanı da büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu sebeple günümüzde Türkiye
ve dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkçe öğretim birimleri mevcuttur”. (Ünlü, 2011: 9)
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“1992 yılından itibaren “Büyük Öğrenci Projesi” olarak bilinen bir çalışma
başlatılarak Türk Cumhuriyetlerinden on bin öğrencinin Türkiye’de yüksek öğrenim
görmesi planlanmış, ilk yıl içerisinde yedi bin kadar öğrenci getirilmiştir.
Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri, Türk ve akraba toplulukları için geleceğe dönük en
ciddi teşebbüsü olarak adlandırılabilecek olan bu proje çerçevesinde şimdiye kadar
21857 burs kullandırılmış, ne yazık ki bunlardan bir kısmı başarısız olarak ülkelerine
geri dönmüştür. Türkiye, son yıllarda pek çok ekonomik kriz yaşamasına rağmen
Büyük Öğrenci Projesini büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam etmiştir”
(Özkan’dan akt. Yüce, 2004: 423-424).
“Türkçe, dünyada ilgi duyulan bir dil haline gelmiştir. Türkçe öğrenimini daha
cazip hale getirmek için devlet kurumları arasında bürokrasiyi azaltmak gerekiyor.
Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkiye’ye getirilen öğrenciler için merkezî sınav
sistemi yaygınlaştırılmalıdır. Gerek bizim öğrencilerimizin, gerekse yurt dışından
getirilen öğrencilerin barınma, burs ve ulaşım gibi problemleri henüz tam anlamıyla
çözümlenmiş değildir. Bu konuda yeni bir yapılanma gerekmektedir. Türkçenin
yabancılara öğretilmesi meselesine, bir devlet politikası olarak bakmak gerekiyor.”
(Yüce, 2002: 11)

“Türkçenin uluslararası tanınırlığının artmasıyla Türkçenin yabancılara
öğretimi de büyük ivme kazanmıştır. Türkçe öğretimi yurt içinde üniversitelerin veya
farklı kurumların yabancılara Türkçe öğretim merkezleri/birimleri tarafından, büyük
oranda

da

Eğitim

Fakültelerinin

Türkçe

Eğitimi

Bölümleri

tarafından

yürütülmektedir.” (Alyılmaz, 2010: 729).
“Yurt dışında Türk Kültür Merkezleri, üniversitelere bağlı Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümleri, elçiliklere bağlı Türkçe Öğretimi Merkezleri başlıca Türkçe
öğretim kurumlarını oluşturmaktadır ve son yıllarda bu görevi Yunus Emre Enstitüsü
yürütmektedir” (Er, Biçer ve Bozkırlı’dan akt. Biçer, 2012: 52).
“Dünya zihnimizde anadilimize göre biçimlenir. Biz çevremize anadilimizin
penceresinden bakar; varlıkları, olayları, durumları hep onun anlama ve anlatma
yolundan giderek kavrayıp dile getirebiliriz. Dilin taşıdığı büyük önem ve işlev
Türkçe öğretimine ne kadar önem verilmesi gerektiğini göstermektedir.” (Özbay,
2002:116)
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“Yabancılara Türkçenin öğretiminde amaç, yalnızca birtakım kelimeler
öğretmek değildir. Kişiye dili, Türk kültürünü yeterli ölçüde kazandırmaktır. Çünkü
Türkçeyi severek, isteyerek öğrenen bir yabancı, Türkiye’nin kültür elçisi durumuna
gelmektedir. Dolaysıyla, yabancılara Türkçeyi öğretirken hem dilimizi zorlaştırmadan
öğretmeli ve sevdirmeliyiz hem de öncelikle oluşturacağımız metinlere de (Temel
düzeyde birçok metin oluşturulmak zorundadır. Türk çocuğuna vereceğiniz en basit
metinler bile bir yabancının anlayamayacağı birçok güçlükle doldurur.) Türk
kültürünü iyi yansıtmalıyız. Daha sonra ise, orta düzeyden itibaren seçeceğimiz klasik
ve çağımızı yansıtan metinler, öğrencilere vermemiz gereken dil bilgisi yapılarını da
göz önüne almak suretiyle ders ortamına uyarlarken de bu duruma özen göstermeliyiz.
Bunları yaparken de günümüz Türk insanının çevresiyle kurduğu iletişim birinci
planda olmalıdır. Çünkü dil öğretimi, yaşantıların kazandırılması demektir” (Barın,
2003:312-313’ten akt. İşcan, 2011: 3).

“Dil öğretimi çok eski tarihlere dayanmaktadır. İnsanlar ekonomik, siyasî ve
dinî nedenlerle başka dilleri öğrenme çabasına girişmişler veya kendi dillerini
yayma gayreti taşımışlardır. Türkçe dünyanın birçok yerinde anadil ve resmi dil
olma özelliği taşımasına rağmen, başka bir deyişle en çok konuşulan beşinci dil
olmasına rağmen eğitimi ve öğretimi, diğer diller kadar yaygınlaşmamıştır.”
(Akalın, 2005:1 den akt. Açık, 2008: 2)
“Son dönemlerde dünya konjonktüründe yaşanan gelişmeler Türkiye’yi ön
plana çıkartmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak yabancıların Türkçeye
ilgisi artmaya başlamıştır. Yabancılara Türkçe öğretimi gün geçtikçe önemini
arttırmakta ve bu alanda akademik çalışmalar büyük bir ivme kazanmaktadır. Ayrıca,
yabancıların Türkçeyi akademik, siyasî, ticarî, turistik vb. ihtiyaçlardan ötürü
öğrenmek istemeleri de dikkatleri Türkçe öğretiminin üzerine yoğunlaştırmaktadır.”
(Tabak, 2012: 75)

Yabancı dil olarak Türkçenin tarihi hakkında çok bilgi yoktur ama çağımızda
Türkçeye olan ilgi gün gittikçe artmaktadır. Bu da Türk kültürünün yayılmasının ve
Türk Dünyasının dünyaya tanıtılmasının bir delildir.
“Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin tarihine baktığımızda 11.yüzyıldaki
Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk’ünü görürüz. Araplara Türkçeyi öğretmek
amacıyla yazılmış Divan, Türkçenin zenginliğini vurgulamasının yanı sıra tüm Türk
diyalektlerini içine alan, Türk boylarının yaşayışlarını; yaşadıkları coğrafyayı
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anlatan,atasözlerini, deyimleri içine alan bir kültür hazinesi niteliği taşımaktadır. Daha
sonra 15. yüzyılda Ali Şir Nevai, Muhakemetü’l-Lugateyn adlı eseriyle Türk
gençlerine

Türkçenin

güzelliklerini

anlatmaya

çalışmıştır.

Yine

Osmanlı

İmparatorluğu döneminde Acemi Okullarında yabancı dil olarak Türkçe dersleri
yapılmıştır.” (Akdoğan, 2001: 10)

Günümüzde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ülkenin akademik dil
öğretim kurumlarında, üniversitelere bağlı olan dil kursları, okul veya özel dil
kurslarında kademeli kur sistemiyle yapılmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretirken
tabii ki karşılaşılan sorunlar vardır ve bunlar üzerinde pek çok çalışma yapılmış olup
halen de yapılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunlar
üzerinde gramerciler tarafından bazı çalışmalar yapılmış ve bir takım çözüm önerileri
eğitim kurumlarına sunmuştur.
“Türkçe öğretimi; Türkçenin anadili ve yabancı dil olarak öğretimi olmak
üzere iki ana başlık altında ele alınabilir. Günümüzde Türkçenin anadili olarak
öğretiminde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlarla ilgili tartışmalar, dilin doğru
kullanımını ve gelişimini etkileyeceğinden çok önemlidir. Anadili öğretimindeki
sorunlar, çok konuşulup tartışılırken Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin
sorunların tartışılması ikinci veya daha az önemli bir sorun gibi görülebilir. Ancak bir
dilin gelişmiş olması; zengin olması; sadece anadili olarak etkin bir biçimde
öğretiliyor olmasına veya o dildeki sözcük sayısına, o dille üretilmiş yapıtlara, o dilin
düzgün ve kurallarına uygun biçimde toplumda kullanılıyor olmasına bağlı değildir
(Karababa, 2009: 268 ).
“Dil öğretimi dinleme, konuşma, okuma ve yazmadan oluşan dört temel
beceriyi gerektiren çok boyutlu bir iştir. Fakat dillerde olduğu gibi Türkçenin yabancı
dil olarak öğretilmesinde de bu dört beceride aynı anda ilerlemek imkansızdır. yabancı
dil öğretiminde yeterliliğin, bireyleri arasında kayda değer farklılıklar gösterdiği
gerçeği Türkçenin öğretimi esnasında da unutulmamalıdır. Gerek öğretmenler, gerekse
öğrenciler birbirlerinden farklı eğitim – öğretim sürecinden geçtikleri için sınıf
ortamında onları tek çizgi haline getirmek oldukça zordur. Türkiye Türkçesini en iyi
biçimde öğretme amacına ulaşmak için; durum tespiti yapmak, sorunları açıkça ortaya
koyup tartışmak ve çözüm önerileri üretmek gerekir.” (Açık, 2008: 11).
“Öğrenci açısından bakıldığında yabancı dil öğrenimi kolay süreç değildir.
Yabancı dil öğrenen; yeni bir ses düzeni, biçim, sözdizimi, kendi anadilinden farklı bir
anlam evreni ve anlatım biçimleriyle karşılaşır ve ister istemez bunları kendi
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anadiliyle karşılaştırır. Dilbilgisi yapılarını çözümleme yoluna gider, çeşitli sorunlarla
karşılaşır. Bu sorunları aşabilmek için bir yöntem geliştirir. Sadece, dilbilgisi
konusunda değil sözcük öğrenme, sözcüklerin doğru seslendirilmesi ve metin
inceleme, dinleme-anlama, okuma anlama gibi konularda da öğrenme deneyimleri
yaşar ve çeşitli sorunlarla karşılaşır.” (Karababa, 2009: 14)

“Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi ve dünyaya Türk kültürünün
tanıtılması, Türk dünyasına büyük bir övünç vesilesidir. Fakat Ünlü (2011: 11) bu
konuya ilişkin bazı fikirlerini şöyle açıklamıştır: “Yabancılara Türkçe öğretirken pek
çok olumsuz durum, öğretimin verimliliğine karşı duvar örmektedir. Türkçenin bir
bilim dili olarak görülmemesinden tutun da ders materyallerinin eksikliğine kadar
birçok yanılsama ve eksiklik çözülmeyi bekleyen birer sorun olarak önümüzdedir.
Bu nedenle bu sorunların her biri ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı, uygun çözüm
yollarıyla sorunlar ortadan kaldırılmalıdır.”
Öncelikle bu yönde dikkat edilmesi gerekenlerden biri yüksek eğitimli ve
başarılı okutmanların seçilmeleridir. Bunun için de okutmanlar

“Yabancı Dil

Olarak Türkçe Programı” için özel şekilde yetiştirilmeli ve yabancılara eğitim
verme sürecinde eğitimini daha da geliştirmesi, bu yönde yenilikler getirmesi ve
hatta yeni yöntemler keşfedebilmesi gerekmektedir.
“Türkçe Eğitimi veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar
arasında seçilecek kişilerin aynı zamanda bu alanda uzmanlaşabilmeleri için
yönlendirilmeleri ve desteklenmeleri gerekir. Deneyimli ve iyi bir eğitim görmüş
okutman/öğretmen derste olumlu bir öğretim ortamının yaratılmasını, birçok öğretim
etkinliklerinin tasarlanıp başarıyla uygulanmasını, öğretim araç gereçlerinin etkili bir
biçimde kullanılmasını sağlar. Öğrenciler ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda
çalışmalar yürütebilir.” (Açık, 2008: 5).
“Çifçi çalışmasında okumanın toplumların gelişmişlik düzeyi ile yakından ilgili
olduğunu, diğer becerilerin bunun üzerine inşa edildiğini vurgular. Bu noktada bazı
öneriler

sunar:

Okumanın

doğru

kavrama

ve

değerler

üretme

yönü

unutturulmamalıdır, eleştirel okuma becerisi güçlendirilerek öğrenciler ders kitapları
dışındaki kitaplara da yönlendirilmeli ve negatif ön yargılar kırılarak okuma
motivasyonunu güçlendirecek çareler düşünülmelidir”

(Çifçi’den akt. Demirtaş,

2006: 4).
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Yapılan bir takım araştırmalara göre tespit edilen yabancıların karşılaştıkları
sorunlar sınıflandırılmıştır. Onlardan ilki, yabancıların Türkçe öğrenirken Türkçenin
sesletim ile ilgili sorundur. Yabancılar Türkçeyi öğrenirken Türkçe sözcükleri
sesletimde karşılaştıkları sorunlar çoğunlukla kendi ana dili ve alfabelerinin farklı
olduğundandır ve bu nedenle bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. Belli ki böyle
farklılıklarla karşılaştıktan sonra yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye kalkışan bir
yabancının Türkçe öğrenmesinde, onun harf seslendirilmesinde farklı sorunlar ortaya
çıkar ve dil öğrenme konusunda ilerlemesi biraz zorlaşmaktadır.
“Yabancılar Türkçeyi öğrenirken seslendirme ile ve sesleri algılamada,
yazmada çeşitli sorunlar yaşar. Örneğin, anadili Arapça olan bir öğrencinin “ö” sesini
çıkarabilmesi çok zordur. Çünkü bu ses, kendi dilinde bulunmamaktadır. Anadili
Japonca olan bir öğrencinin ise “r” sesi ile “ I” sesi yerine kendi dillerinde sesletimi bu
sese en yakın olan “r” sesini ve yazıda da “r” harfini kullanırlar. Bu örnekleri
çoğaltmak olasıdır. Bu gibi sorunlara sadece Türkçenin yabancı dil olarak
öğreniminde de karşılaşır. Herhangi bir yabancı dil öğreniminde karşılaştığımız ilk
düzen, o dilin söylenişi ve yazılışına ilişkindir.” (Karababa, 2009: 9)

Tespit edilen sorunlardan bir sonrakisi bu yabancıların biçimbilgisi açısından
yaşanan sorunlarıdır ve bu yönde öğrencilerin Türkçeyi öğrenirken en çok zorladığı
nokta, Türk dil bilgisindeki ekler ve onların kullanımıdır.
“Yabancıların Türkçe öğrenirken en çok zorlandığı konulardan biri de eklerin
kullanımıdır. Özellikle belirtme durumu eki ( -ı,-i,-u,-ü) ve yönelme durumu eki (-a,e) kullanmada yabancı öğrenciler zorlanır. Doğaldır ki bu zorlanmada öğrencilerin
anadilinin etkisi büyüktür. Türkçedeki bulunma durum eki (-da,-de) İngilizcedeki
“in, on, at” kullanımını içerir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda
yapılan gözlemler ve araştırmalar sonucunda ad durum eklerinin kullanımında
yapılan yanlışların, Türkçe öğretiminde önemli bir yer tuttuğu söylenebilir”
(Karababa, 2009: 10).
Yabancıların Türkçeyi öğrenme döneminde karşılaştıkları bu sorunlar dışında
başka sorunları da bulunmaktadır. Bunlar anlama, konuşma, okuma, yazma sorunu
diye sıralanabilir.
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“ % 33’lük konuşma sorunu çok ciddi bir konudur. Türkçe yazıldığı gibi okunan
ve her harfin okunduğu bir dil olması sebebiyle telaffuz açısından kolay bir dil gibi
görünse de öğrenciler “ğ”, “ö”, “ü”, “ı” seslerinin çıkarılmasında zorlanmaktadırlar.
Fakat bu meseleyi telaffuzun ötesinde kelime hazinesinden kaynaklanan bir durum
olarak da değerlendirmek gerekir. Öğrenilen dilin konuşulduğu bir ortamda yaşamaları
çelişki oluşturmakta. Yurtta, sokakta, okulda, televizyonda yani her yerde Türkiye
Türkçesi konuşulurken öğrencilerin konuşma sorunu yaşamalarını iki sebebe
bağlayarak açıklayabiliriz. İlk sebep kendilerinden kaynaklanmaktadır. Aynı
coğrafyadan gelenlerin, Türkiyeli arkadaşlarıyla kaynaşmak ve Türkçe konuşmak
yerine “ana dillerinde” ya da ilk, orta eğitimini aldıkları “Arapça, Rusça, İngilizce”
gibi dillerle iletişim kurdukları gözlenmektedir. Bu durum özellikle TÖMER’de dil
eğitimi aldıkları ilk aylarda önemli sorunlara sebebiyet vermektedir. Konuşmada sorun
yaşadığını belirten % 33’lük grubun açmazı bu noktadadır. Dersler dışında da Türkiye
Türkçesini kullanmaya teşvik, yurtlarda yabancı uyruklu öğrencileri aynı odalar yerine
ayrı odalara yerleştirmek, bu öğrencileri kültürel aktivitelere dâhil etmek, konuşma ve
anlama sorunlarını en aza indirmede katkı sağlayacaktır.” (Açık, 2008: 11)
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1.4.Tarihte Özbekistan ve Özbek Türkçesi

Özbekistan olarak adlandırılan güzel diyarın tarihi ve bugüne kadar nasıl
geliştiği ve neler yaşadığından bahsetmeden önce genel birtakım bilgileri aktarmak
gerekir. Resmi olarak adı Özbekistan Cumhuriyeti olan bu ülkenin yönetim sistemi
başkanlık sistemidir. Haritadan bakıldığında iki nehir arasında yerleşen, güzel diyar,
Özbekistan, altın toprağı ve güzel doğasıyla Orta Asya’da tarihi en zengin ve her
açıdan geliştirmeye çalışan bir ülke olarak tanınmaktadır. Özbekistan kuzey ve
kuzeydoğuda Kazakistan ve Kırgızistan, güneydoğuda Tacikistan, güneyde
Afganistan ve güneybatıda Türkmenistan ile çevrilidir. Amir Timur gibi tarihte iz
bırakan ve onun anısını yaşatmakta olan bu ülkenin başkenti Taşkent’tir ve bu güzel
memleket Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ve aşağıda sıralanan 12 bölgeden,
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yani vilayetten oluşmaktadır;

Sirderya,Cizzah, Fergana, Semerkant, Andican

Buhara, Kaşkadarya, Namangan, Nevai, Surhandarya, Taşkent Bölgesi. Özbekistan
iklim olarak biraz sert ve karasaldır. Gecesinde ve gündüzünde, yazın ve kışın
önemli sıcaklık farklılıkları vardır. Kış mevsiminin ortalama sıcaklığı 10-16 C, yazın
ise ortalama sıcaklığı 30-34 C derecededir. Ülkenin resmi dili Özbekçedir.
“Özbekistan Orta Asya’da, Sovyetler Birliğinden kendi bağımsızlığını kazanan
ve Türk lehçelerinden olan Özbekçe konuşan bir devlettir. Böylelikle, bu cumhuriyet
günümüzde yedi bağımsız devlet; Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Kırgızistan, Türkiye ve Türkmenistan ile birlikte Türk devletlerinden
biri olup Türksoy’un bir üyesi olarak tanımlanır.”
(Çevrim içi:http//www.tr.wikipedia.org/wiki/özbekistan’dan özetle)

“Bilindiği

gibi Özbekistan, dünya üzerinde Türkiye’den sonraki en büyük

nüfusa sahip Türk ülkesidir. Özbekistan’ın fiziki yapısı, oldukça çeşitlilik
göstermektedir. Ülkenin doğusunda üç tarafı dağlarla çevrili, Orta Asya’nın geniş ve
verimli topraklarına sahip olan Fergana Havzası bulunmaktadır. Çölü, ülke
topraklarının üçte birlik bölümünü oluşturur. Step formasyonlarından oluşan düzlük
alanlar ile özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerdeki dağlık sahalar, Özbekistan’ın
diğer arazi yapısını teşkil etmektedir.” (Çığır, 2010: 25)

Özbek adının kökenine gelince;
“Dünya’nın evlatlarının ve bilim sahiplerinin gönüllerinde yer alsın ki, Tuktagu
(eserde; Tuksoy olarak geçmektedir) vefat edince Özbek ( eserde Özbek’in genel ismi
böyle belirtilmektedir; Özbek hanı İbn Tugral Kalik İbn Batuhan İbn Cuçihan İbn
Cengizhan) hanlık tahtına oturdu. Özbek ulusu ona nispettir. Halk, Allah-ü Teala ona
hanlık nasip edip hükümdarlık rütbesine ulaştırmıştır. Türklerin orta çağa denk gelen
hicri 712 (miladi:1312/1313) yılında (Özbek) hanlığı yer aldı. Bilgilere göre, hanlık
tahtına oturduktan sonra, sekiz yıla yakın Deşt-i Kıpçak memleketine yakın yerde,
ulusuyla beraber burada yaşadı. Hicri 720 ( miladi: 1320/1321) yılında İslam dinini
kabul edip Müslüman oldu. Bununla ilgili bilgiler “Makomoti hazreti Sayid Ata
alayhir rahma var-riza”(Hazreti Sayid Ota makomatı unga Allohning rahmati ve
rızalığı olsun) kitabında yazılmış ve zikredilmiştir.” (Ahmedov, 1994: 226’dan akt.
Omorov, 2012: 3)
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“Özbek Han 1335 yılında Azerbaycan seferine çıktı. Bu sırada Bağdat Hatun
tarafından zehirlenen Ebu Seid ölmüş ve İlhanlı Moğol hâkimiyeti de çökmeye yüz
tutmuştu. 14. yüzyıl Acem tarihçisi ve coğrafyacısı Hamdullah Kazvini, Azerbaycan'a
yapılan seferden söz ederken Özbek Han'ın askerlerine, “Özbekler” dendiğini
kaydeder. İbn Batuta, Özbek Han'dan bahsederken; "geniş bir ülkesi, kuvvetli bir
ordusu olan şanlı, şöhretli ve devletli bir sultan olup, Tanrı'nın düşmanlarından biri
olan Bizans İmparatoru ile savaşa, cihat ve gaza etmeye vazifeli bulunmaktadır.
Ülkesi gerçekten pek geniş ve büyük şehirlerle donanmıştır. Kefe, Kırım, Macar,
Azak, Sogdak, Harezm ile taht kenti Saray bunların en meşhurları olarak sayılabilir"
demektedir Gerçekten Özbek Han, İdil kıyısındaki Saray kentini çok geliştirmiş ve
büyütmüştür. Bu şehre yeni camilerin yapılmasını sağlamıştır. Sadece İdil kıyısında
değil, Kırım'da da yeni binalar yaptırmıştır. Onun zamanında bütün Deşt-i Kıpçak
boylarında Türkçe konuşulduğu da bilinmektedir”.
(Çevrim içi: http// www.kokturkler.net/Arastirma/71/ozbekistan-dosyasi2.html-2009)
“Buradaki Özbek ismi konusunda Barthold oldukça değerli ve dikkat çekici
bilgiyi ortaya koymaktadır. Bunun hakkındaki bilgileri ortaya koyacak olursak;
Özbeklerin kavimlerinin ismini başka kaynaklarda, bu arada Ebu’l -Gazi’de, Özbek
Han’ın isminden getirmektedirler. Mevcut örneğe göre, böyle bir türetme herhalde bir
çok âlim ve bunlardan biri olan Radloff tarafından kabul edilmiş olan “Özbek” yani
“kendi başına hakim” anlamında olan tefsir şeklinde ortaya koymak daha uygun olsa
gerektir. XV. asır tarihçileri Cuci torunlarının ülke veya “ulus”larına “Özbek ulusları”
ismini veriyorlar. Orta Asya’da sonradan “Özbek” kelimesine kavim ismi olarak
“Çağatay” kelimesi karşılık tutulmuştur. Bu isim yerli hanların askeri kuvvetlerini
teşkil eden Türkistan göçebeleri olarak adlandırılıyordu.”4
“Özbeklerin millet haline gelme süreci XX. yüzyılın başlangıç tarihine kadar
sürmüştür. Bu süreçte üç taife mevcut idi. Birinci taife: 1- Kabilelere ayrılmadan
tarımla ve ticaret uğraşarak yerleşmişlerdi; 2- Koş Özön bölgesine gelen Türk
kabileleri ve Cengiz Han devrindeki Türk ve Moğol kabilelerinin (Karlu, Barlas ve
başkaları) ırkları. Bunlar konargöçer yaşayarak, kabile geleneklerini muhafaza
etmişler, çoğu da kendilerini “Türk” diye isimlendirmişlerdi; 3- Üçüncü taife de XVXVI. asırdaki Deşt-i Kıpçak Özbek kabilelerinin soyudur. Belirttiğimiz bu Özbek
4

Ayrınlıtı bilgi için bknz: Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Dersler (Yayına hazırlayan;Hüseyin Dağ),
Ankara, 2004, s. 155
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kabilelerinin çoğu o tarihlerdeki isimlerini (Kıpçak, Nayman, Kanglı, Kıtay, Konurat,
Mangıt v.b.) koruyup, XX. asrın başında Özbek ulusunu oluşturmuştu. Burada
belirtilen toplumların her birinde ayrı özellikler olsa bile, onların dilinde ve medeni
geleneklerinde benzerlik mevcut idi. Burada belirttiğimiz kabilelerden veya
toplumdan, Özbek halkı oluşmuştu. Özbeklerin şekillenmesine Oğuzlar da katkı
sağlamıştır”.5

“Özbekistan’daki çok uluslu yapı, Karahanlılar Dönemi’nde de devam etmiştir.
Ceyhun (Amuderya) Irmağı, MS. 10’uncu yüzyılda Karahanlılar ile Gazneliler
arasında sınır olarak belirlenmiştir. Aynı dönemde, bugünkü Özbekistan’ın bir
bölümü Karahanlılara, bir bölümü ise Gaznelilere dâhil olmuştur. Ancak nüfus ve
yerleşme biçimi bakımından iki bölge arasında önemli bir fark mevcut olmamıştır.”
(Çığır, 2010: 38)
“Cengiz Han’ın ölümüyle birlikte Moğol imparatorluğunun toprakları, oğulları
arasında paylaştırılmıştır. Altın Orda Hanlığı, Çagatay Hanlığı, lhanlılar ve Kubilay
Hanlığı olmak üzere dört hanedanlık, Orta Asya çevresinde egemen olmuştur.
Özbekistan çevresinde ise Moğol İmparatorluğunun ardından Çagatay Hanlığı
hüküm sürmüş ve 1370 yılında Timur’un bağımsızlığını ilân etmesiyle de Timur
Devleti ortaya çıkmıştır.” (Çığır, 2010: 41)
“Sovyetler Birliği dağılmadan önce, Özbekistan’ın bu Birlik’te ayrı bir yeri ve
önemi vardı. Zira Özbekistan Sovyetler tarafından “ideolojik ve endüstriyel kalkınma
modeli” olarak seçilmiş, bu da 1970’lere değin Özbekistan’ın ekonomik ve
endüstriyel alanda gelişmesini sağlamıştır. Kalkınma modeli olarak Özbekistan’ın
seçilmesi ise, Özbekistan’ın yeraltı ve yerüstü kaynaklar açısından zengin olmasına
ve Orta Asya Müslüman cumhuriyetleri içindeki önemi dolaysıyla diğer İslam
ülkelerinde

bir

propaganda

malzemesi

olarak

kullanılmak

istenmesine

bağlanmıştır.”6

5

Bkz:Kırgız SSR İlimler Akademyası Kırgız Sovyet Ansiklopedyası. CiltIV.”Özbekler”Bişkek,1979.s. 536..
6
.T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşevirliği 1/25.2011….source: http://www.musavirlikler
.gov.tr upload /Uz/2011 Özbekistan Ülke Raporu XXX doc..
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“Özbek kavminin adı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Örneğin
Ebulgazi Bahadır Han (1603-1669)'ın belirttiğine göre Özbek adı, 1313-1340 yılları
arasında hüküm süren Altınordu Hanı Özbek'in kendi halkına verdiği bir addır.
Önceleri Çağatay ulusundan ayırmak için Cuci ulusunun doğu koluna verilen Özbek
adı, bölge Türklerine İslamlığı benimseten Özbek Han'dan sonra, özellikle Ebul
Hayr'a bağlı kurulan boyların adı oldu. Böylece Özbek Han'ın adı, oymağı niteleyen
bir süreklilik kazandı.” (Çevrimiçi:http//www.ozbekfurkan.tr.gg.2010)
Her nasıl olursa olsun Özbekistan bağımsızlığını kazandıktan sonra kendi
yeraltı ve yerüstü zenginliklerine sahip çıktı ve bir daha Sovyetler Birliği’ne
dönmeyeceğine karar verdi. Türk Cumhuriyetleri arasında ilk olarak bağımsızlığını
ilan eden Özbekistan Cumhuriyeti artık özgür, demokratik bir cumhuriyet olarak
yoluna devam edecektir. Bu da özgür Özbek halkına verilen büyük bir nimetti.
Özbeklerin Kabile halinde şekillenmesine gelince, Toğan’ın Türkili-Türkistan
ve Yakın Tarihi adlı eserine göre:
“Özbek” leri her yerde “doksan iki boy Özbek” (Toqsan iki bavlı Özbek) diye
anıyorlar. Bav, boy (kabile) demektir. Başkurtlar için de “On iki bavlı Başgurt”
denilir. Özbeklerde bu 92 kabileyi sayan bir “Nesebname” vardır. Nesebnamenin
XVI-XVII. nci asırlarda yazılan nüshalarıyla yeni nüshaları pek az bir farkla aşağı
yukarı aynıdır (8 mesela- Akhund Kurbanalı ve Şeyh Süleyman neşirleri). Şüphe
yoktur ki bu nesebname, Özbeklerin Altın Orda zamanındaki, yani Mangıt - Nogay ve
Kazakların ayrılmalarında önceki heyette bulunan kabileleri saymaktadır. Bu 92 kabile
isimlerinden 33 kadarı Moğol kabilelerinin, diğerleri ise Coçi Ulusundan bütün
meşhur Türk kabilelerinin, birçoğu da bugün bilinmeyen kabilelerin adıdır. Özbekler
gelmeden önce Maveraünnehir’de yaşayıp sonra onlara iltihak eden Barlas, Kavçın
gibi kabileler burada yoktur. Zikrolunan Moğol kabileleri ise elbette Coçi ulusuna
gönderilen Moğol kıtalarını teşkil eden Moğollardır. 35 Moğolca ad taşıyan
kabilelerin büyük kısmı Maveraünnehir ve Harezm’de bulunuyorlardı.”

(Zeki,

1981:42-43)

Böylelikle eskiden kabile hâlinde yaşayan Özbek halkı, bağımsızlığını
kazandıktan sonra Özbek adına özgü bir şekilde kendini şekillendirmeye başladı.
Tabii ki bunlar ilk başta kolay olmadı, zaman geçtikçe gerçekleşti. Türk soyundan
24

olan Özbek Türkleri, Özbek Hanı tarafından Özbek adı verildi ve bu zamana kadar
öylece devam etti. 1991’de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan, günümüzde
gelişmekte olan ülkeler arasında yer almaktadır ve çeşitli yenilikleri Özbek halkına
getirmek için çaba göstermektedir.
“Özbekistan tarımı pamuk üretimine dayalıdır. Ülkede ayrıca zengin doğal gaz
kaynakları ve zengin altın ve petrol yatakları vardır. Özbekistan’daki altın üretimi
dünya üretiminin % 3.6’sıdır.Özbekistan Dışişleri Bakanlığı raporuna göre 1995
yılının ilk on ayında 70 dış ülkeyle ticaret yapıldı. İhracat geçen yılın aynı dönemine
göre 1.5 kat artarken ithalat ise sadece % 8.3 arttı.”
(Çevrim içi: http//www.uzbekistanerk.com/trk/2010)

1.5. Özbek Türkçesinin Gelişimi
“Günümüzde Özbekistan’da 15 yaş ve üzeri yaş grubunda okur-yazarlık oranı
99.3’tur. Bu oranın cinsiyete göre dağılımına bakıldığında ise, okuma- yazma bilen
erkeklerin oranı % 99,6, kadınların ise %99,0 olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamda, bağımsızlıktan önceki dönemle kıyaslandığında eğitim ve öğretim
oranının oldukça yükseldiği görülmektedir.” (Açıkgöz, 1990: 15)
“SSCB döneminde Özbekistan hudutları dahilinde resmi dil olarak Rusça ve
Özbekçe birlikte kullanılmaktaydı. Ancak bağımsızlıkla birlikte Özbekistan’da resmi
dil sadece Özbekçe olmuştur. Buna rağmen, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak
üzere, birçok kesimlerde yaygın olarak Rusça konuşulmaktadır. Bu durum,
Özbekistan’da dil konusunda alınan bazı kararların sadece kağıt üzerinde kaldığını
göstermektedir” (Çığır, 2010:156).
“Özbek dilinin, eski Türkistan’daki en zengin dillerden birisi olduğu
malumdur. Çeşitli bakış açılarından yapılan incelemelerde “Türkçe” , “Orta Aya
Türkçesi”, “Türki” , “Çağatayca”, “ Sart dili” gibi adlarla belirtilen Özbek dilinin
üzerinde araştırmalar pek uzun ve karmaşık bir tarihe sahiptir. Bu sürede Özbek
dilinin toplum hayatında tuttuğu yer, mevki ve nüfuzunun her zaman aynı derecede
olmaması doğaldır.” (Mahmudov, 1995: 13)
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“Özbek Türkçesi, Türkiye Türkçesinden sonra, bu dili konuşan insan sayısı
bakımından Türk lehçeleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Özbek Türkçesi, bu
gün için, yalnızca Özbekistan’da değil Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Tacikistan ve Afganistan’da da geçerlidir. Çok sayıda insan tarafından kullanılışı,
geniş bir sahaya yayılmış olması ve tarihi Türkistan Türkçesinin tabii en büyük
mirasçısı olması itibarıyla Özbek Türkçesi, günümüz Türk lehçeleri arasında önemli
bir yere sahip olmaktadır. Öte yandan Özbekistan’ın son derece merkezî bir yerde
bulunması da Özbek Türkçesine ayrı bir değer kazandırmaktadır.” (Yaman, t.y.:4)

Türk diyalektleri arasında Türkiye Türkçesinden sonra en büyük kolu meydana
getiren ve yazı dili olarak başlangıcı 1920 yıllarına dayanan Özbek Türkçesi bugün
on beş-yirmi milyon kişinin konuştuğu bir dildir.
“Özbek Türkçesi Türkçenin Güneybatı ya da Çağatay grunundandır. Grubun
ikinci üyesi başlıca Çin Halk Cumhuriyetinin Sinkiang Uygur Otonom Bölgesinde
konuşulan Yeni Uygur Türkçesidir.” (Açık, 1995: 64)
“Özbek Türkçesi, genel anlamdaki Türk dili içerisinde üç büyük gruptan birisi
olan Doğu Türkçesi (Karluk) kapsamında değerlendirilir ve Prof. Dr. Ahmet
Caferoğlu gibi bazı Türkologların “Müşterek Orta Asya Türkçresi” adına verdikleri
dönemin en önemli uzantısı kabul edilir. Daha çok Türkiye kaynaklı bu bakış açısına
göre yaklaşık 12. yüzyıla kadar tek bir kol halinde devam edegelen Türk yazı dili, bu
yüzyıldan itibaren iki ana kola ayrılmıştır. Batıya ve güneye doğru göç eden Oğuz
grununu bira yana bırakacak olursak, Türkistan’da çok eskiden beri değişik adlarla
değişik mekanlarda kullanılagelen ve ilim aleminde Doğu Türkçesi yahut Çağatay
Türkçesi denilen bu kol esasen, 20. yüzyılın başlarına kadar tek bir yazı dili haline
gelmiştir. Bu geniş coğrafi saha içinde değişik Türk boyları, farklı farklı konuşmuş
olsalar da aynı yazı dili dairesi içerisinde eser vermişlerdir. Ruslar, Türkistanı işgalleri
üzerine ortaya çıkan yeni durumu kendi lehlerinde kullanmak amacıyla 1920’li
yıllardan başlayarak çeşitli ağızları yazı dili haline getirmişler, dolaysıyla tek kol
halinde devam edegelen Doğu ve Kuzey Türkçeleri (Karluk ve Kıpçak) pek çok yeni
kollara ayrılmıştır. Rusların yayılmacılık siyasetleri doğrultusunda başlayan ve
günümüze kadar devam eden gayretler sonucunda bu kollar ayrı birer alfabeyle farklı
farklı birer yazı dili haline getirilmek istenmiştir. Bu maksada uygun olmak
üzere“Türk Dilleri Ailesi” gibi parçalayıcı ve suni bir teori de ortaya konulmuş, bu
teori özellikle Rus Türkologları ile bazı Avrupalı Türk dilcilerce de benimsenmiştir.
Ancak her türlü zorlama ve ayrılıkçı gayretlere rağmen, Türkistan ve onun dışındaki
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Türkler değişik oranlarda da olsa birbirlerini rahatça anlayabilmektedir. Çeşitli
sahalardaki iş birliği, zaten mevcut olan dil birliğini daha da güçlendirecektir.”
(Yaman, t.y.: 4)

“Bugün malümdur ki Orta Asya’da Türk dillerinin gelişmesinde zengin yazı
geleneğine sahip olan Çağataycanın (Özbekçe) etkisi büyük olmuştur. Bu dil uzun
zamanl bu bölgede yazı dili fonksiyonunu yerine getirmiştir. Bu dili öğrenmek için
merak eskiden beri fazlaydı. 19. yüzyıla kadar hazırlanmış pek çok sözlük, çeşitli
kitaplar bu merakın neticesidir.” (Mahmudov, 1995: 12)
Bazı Özbek dilcileri de konuya ilişkin açıklamalara yer vermişlerdir:

“Şimdiki Özbek dilinin şive terkibi de Özbek dilinin şekillenmesindeki
mürekkep tarihî cereyanı tasdik eder. Şimdiki Özbek dili dört şive grubundan
oluşmuş olup,bunlar- Semerkand, Buhara, Taşkent, Fergana ve Harezm şiveleridir.
Bu şiveler esasen, Garluk, Uygur, Oğuz, Kıpçak dilinin özelliklerini kendinde ifade
eder.” (Abdurahmonov, t.y.: 7)
“Özbek Türkçesi terimler konusuna gelince, gayet tabii olarak terimlerin büyük
bir kısmı Rusça veya Rusça yoluyla Avupa dillerinden alınmıştır. Ancak özellikle
üzerinde durmak istediğimiz dil bilgisi terimlerinin bazıları doğrudan doğruya Özbek
Türkçesinin imkanlarından faydalanılarak yapılmış terimlerdir. Bunların içinde bizim
uygun gördüğümüz bazıları var ki bunlar üstünde biraz durmak yerinde olacaktır.
Hatta nasıl ki onların bizden alacağı kelime ve terimler olabileceği gibi biz de
onlardan alabilmeliyiz. Örnek olarak “kelime grupları” yerine çok daha Türkçe olan
“söz birikimleri” terimi Özbek Türkçesinden alınabilir. Yine yapının sağlamlığı
bakımından şu örnekler dikkat çekicidir: özlik (dönüşlülük), birgelik (işteşlik), egalik
koşimçalari (iyelik ekleri), kesim (yüklem), ega (özne)

ve buyruk (emir) gibi.”

(Yaman, t.y.: 4)

“Türkiye Türkçesi ve Özbekçe Türk dili ailesinin birer lehçeleri olarak
gramerin yapısına, kullanıldığı kelimelerin şekil özelliklerine göre biribrine çok
benzese de dilcilikte onları tanımlama, tasnifleme, incelemede değişik yaklaşımlar
olduğu görülmektedir. Türk dil biliminin Fransızca, Özbek dil biliminin Rusçanın
etkisi altında gelişmesi nedeniyle söz konusu iki dilin gramerinde çeşitli bakışlar
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ortaya atılmıştır. Aynı durum Türkiye Türkçesi ve Özbekçenin söz dizimini, özellikle
tümleçlerin anlam çeşitlerini de içermektedir.” (Hudaybergenova, t.y.:2)
“Son söz olarak şunu belirtmemiz gerekir ki yıllarca birbirinden ayrı
mekanlarda ve başka başka dillerin etkisi altında kalmalarına rağmen Özbek
Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ulu Türk dili çınarının birer dalıdır. Türkçenin kelime
köklerinin çok büyük oranda değişmez oluşu uzun yıllar birbirinden uzakta kalan bu
dalların kopmalarına engel olmuştur. Kanaatimizce Türkçenin en önemli özelliği
kelime köklerinin birkaç fonetik fark dışında korunması; ikinci ve önemli can damarı
ise, söz diziminin genel olarak değişmemesi veya benzer istikamette yol almış
olmasıdır.” (Yaman, t.y.: 4)

2. Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Yüklem
Bu bölümde Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde yüklemler ve onların
cümle içindeki görevleri ile aldığı ekler konusu ele alınmıştır. Bölümün girişinde
Türkiye Türkçesinde yüklem hakkında bilgi verilmiştir. Bölümün ilerleyen
kısımlarında Özbek Türkçesindeyüklem ve aldığı ekler hakkında bilgi verilmektedir.

2.1. Türkiye Türkçesinde Yüklem
“Cümlede yargı çekimli unsur yüklemdir. İş, hareket, oluş, durum yüklem
tarafından karşılanır. Yüklem, cümlenin ana unsurudur. Diğer unsurlar, yüklemnin
anlamını desteklemek üzere cümlede bulunur.
a) Yüklem olan unsur, çekimli bir fiil veya ek fiille çekimlenmiş bir isimdir.
İhtiyar, ağlayarak Cem’in eski kahramanlıklarını anlattı.(SH)
Akşehir’de sonbahar kısa sürer.(KA)
Her iki cümlenin yüklemi de, çekimli bir fiildir. Bu cümlelerdeki, “anlat-“fiili
görülen geçmiş zaman, “sür-” fiili de geniş zamanda çekime girmiştir.
b) Yüklem, genellikle cümlenin sonunda bulunur. Günlük konuşmalarda, atasözleri ve
şiir dilinde yüklemin yeri değişebilir.
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Sakla samanı, gelir zamanı. ( Atasözü)
c) Bir cümlede birden fazla özne, nesne, zarf ve yer tamamlayıcı bulunabilir. Ancak
yüklem, tektir. Bir söz dizisi içindeki sayısı, cümle sayısını gösterir.
Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı.
ç) Yüklem, bir kelime grubu olabilir.
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir/bu. (KGK)
(yüklem: isim/tamamlaması)
d) Bazı cümlelerde yüklem bulunmaz. Böyle cümlelerde anlam, yükleme gerek
duyulmayacak kadar açıktır. Cümle okuyanın, dinleyenin muhayyilesinde
tamamlanır. Böyle cümleler, “kesik cümleler”dir.
Şimdi korkunç bir süküt… iki genç boyunları bükülmüş, kalpleri durmuş,
gözleri fırlamış düşünüyorlardı.” (Ç) (Karahan, 1993: 47-48)

“Yargının bütün yükünü tek başına taşıyan, yüklenen yüklemdir.
¾ Yüklem-cümlelerin en önemli öğesidir. Cümle, diğer öğelerin
belirlenmesi yükleme bağlıdır.
¾ Yüklem, devrik cümleler dışında, cümlenin sonunda bulunur.
¾ Türkçedeki tüm sözcük türleri yüklem olarak cümlede görev alabilir”.
(Akbayır, 2006: 125)
“Yüklem, fiil cümlelerinde yapılan, kılınan; isim cümlelerinde olan unsurdur.
Cümlenin temel öğesidir. Öteki bütün öğeler yüklem sayesinde değer kazanır. Bu
bakımdan yüklem cümlenin düğümlendiği kelimedir. Cümlenin cinsini de yüklemin
yapılışı belirler. Yüklem bildirme ya da tasarlama kipinde çekimli bir fiil olabileceği
gibi, ek fiilin bağlandığı bir isim veya isim çeşidi bir kelime de olabilir. Yani
yüklemine göre cümle ya fiil cümlesidir ya da isim cümlesidir.
1.Bazı kesik cümlelerde yüklem kelime olarak görülmezse de anlam, bir önceki
cümle ile tamamlanır. Bu yapıdaki cümlelerde yüklemin ne olduğu anlamda açıkça
belli çekilce ( kelime olarak) görülmesine gerek yoktur.
2.Türkçede

kurallı

bir

cümle,

“özne

+

tamamlayıcı

(nesne,

zarf,

yertamamlayıcısı) + yüklem” şeklinde kurulur.
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“Ben o zamanlar malların istif edildiği imalathanenin üsütndeki bölmede yatardım.”
(Sait Faik Abasıyanık, İpekli mendil).” (Özkan, Sevinçli, 2008: 95)

“Cümlenin hüküm ifadesi taşıyan asıl unsurdur. Daima çekimli bir fiil
şeklindedir. Yüklem bildirme veya tasarlama kipinde bir fiil olabileceği gibi, ek-fiilin
çekimli hallerinde kullanışa giren isim çeşidi bir kelime de olabilir:
Biliyor. Anlamadım. Durunuz. Gelecektin. Gidebilirsiniz. Çalışsam. Çocuktum.
Evde misin? Yokmuş. İçindeydi. Dışındayım. İyiysen gibi. Yüklem fiil cümlelerinde
birleşik fiil grubu şeklinde, isim cümlelerinde de yüklem isminin etrafında kurulmuş
bir isim grubu (isim tam, sıfat tam, isim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu) olarak karşımıza
çıkabilir: Yapabilir. Gidedurur. Şaşakaldı. Devam etti. Yok olmuş. Bu okulun
öğrencisiydi. Bu adammış. Kitap okumaktır. En güzeli konuşandı. Cana yakındı.
Gözlerin ıraktır gibi. Cümlenin bütün öğeleri yükleme bağlanır. Hepsi yüklemin
çeşitli bakımlardan tamamlayıcıları durumundadırlar.” (Özkan, 2001: 583).
“Yüklem, cümleyi bir yargıyla sonuca hazırlayan ya da cümleyi sonuca
bağlayan kelime öbeğidir; kelime niteliğinde bir hece ya da harftır. Yüklem, cümlenin
temel öğesidir:
a) “Ben, çokça gezerim”. (Gezerim, cümleyi bir yargıyla sonuca bağladığı
için, yüklemdir).
b) “Hareketsiz duran haşin ağaca baktım” ( Duran, bir yan yargıyı sonuca
hazırladığı; baktım, bir temel yargıyı sonuca bağladığı için, yüklemdirler).
c) “O biçare, son derece atılgandı” (A. Resim). ( Atılgandı, bağımsız bir
yargıyı sonuca bağladığı için, yüklemdir)”. (Ediskun, 1984: 328-329)
¾ “Sıralı cümlelerde “yüklem” tekrardan kaçınmak için son cümlede yer alır.
“Gödükleri karşısında üzülüyor, başını öne eğiyor ve ağlıyordu.” (Yüklem
çekimli fiilin hikâyesi)
“Başarıya ulaşmanın en önemli yolu çalışmak, çalışmak, çalışmaktır.”
¾ Bazı cümlelerde yüklem ve açıklayıcı yan yana bulunabilir.
“Her

birimiz,

etrafımızı

yapayalnızızKeziban.”

çeviren

sayısız

varlıklar

arasında

yalnız,

(Nurullah Ataç)

“Her şey yeknesak ve her şey boş, bomboş.”(Peyami Safa, Fatih- Harbiye)
“Toprak sarıydı, sapsarı.” (Sevinç Çokum-Ağustos Başağı)
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¾ Cümlelerde diğer unsurlar birden çok olabildiği halde yüklem tektir. Metinlerde
cümlelerin sayısı (ortak unsurlar hariç) yüklemlerin sayısı kadardır. Bir metinde
kaç tane yüklem varsa, o kadar cümle var demektir.
“Kısırlık da öyle değil etrafa yayılıyor, gelişiyor, meseleler doğuruyor,
yaşıyor.”(bu metinde beş cümle var)
(Sebahattin Eyuboğlu)
“Onların içinde ne olduğuna bakmadan indirirler, kaldırırlar, istif ederler.”
(bu metinde üç cümle var )
(Mehmet Kaplan)
“Her kelimeyi mecnunane bir titizlikle tartıyor, tadıyor, ölçüyorum.”
(Cemil Meriç)”
(Özkan, Sevinçli, 2008: 100)

“Nesirde yüklem- genellikle- cümle sonunda bulunur. Bu, dilimizin bir
özelliğidir. Bu özellik, şu kurala bağlanabilir: Türkçe’de yardımcı öğe temel öğeden
gelir, yani temel öğe en sonda bulunur.
a) Belirten, belirtilenden önce gelir: “Odanın kapısı”. (Kapı, belirtilendir;
takımın temel öğesidir; oda, belirtendir; takımın yardımcı öğesidir).
b) Sıfat, isimden önce gelir: “Kırmızı gül”. (Gül, nitelenendir; takımın temel
öğesidir; kırmızı, sıfattır; takımın yardımcı öğesidir.)
c) Zarflar, sıfatlardan, fiillerden ya da kendi gibi bir kelimeden önce gelir:
En yüksek-hızlı gitmek – pek fazla küçük”. (Yüksek, gitmek, küçük kelimeleri,
temel öğelerdir; en hızlı, pek fazla kelimeleri ise yardımcı öğelerdir).” (Ediskun,
1963: 330-331)

2.2. Türkiye Türkçesinde Yüklemin Fiil ve İsim Soylu Oluşu,
Kullanış Şekilleri
Bazen fiil ve yüklemler gördüğü işlevden dolayı bazen birbiriyle karıştırılır.
Halbuki, fiil bir sözcük türü, yüklem ise cümlenin öğelerindendir. Cümlede yüklem
öznenin yaptığı işi veya oluşu yüklenir. Genelde

yüklemlerde fiilin bulunma

zorunluluğu yoktur. İsim cümlelerinde ise yüklemler isim soylu olabilirler.
9 Hava çok soğuk. (İsim soylu yüklem)
9 Hava birden soğudu. (Fiil soylu yüklem)
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“Yüklemi çekimli bir fiil veya fiil grubu olan cümlelerdir. Her türlü hareket, iş,
oluş, fiil cümleleri ile karşılanır. Bu sebeple fiil cümlede, isim cümlelerine göre daha
fazla kullanılır.
Geçişli fiil cümlelrinde cümle unsurlarının hepsi bulunabilir.
Sadrazam / o zaman/kethüdasını/ Muhsin Çelebi’nin Üsküdar’daki evine
ö

z

bln

yt

/gönderdi. (SH) (gönderdi-: geçişli fiil)
y
Geçişsiz fiil cümlelerinde nesne bulunmaz.
Doktorun içine / birdenbire / bir hüzün/ çöktü. (KA)
yt

z

ö

y

(çök - : geçişli fiil )
Meçhul (geçişsiz – pasif ) fiilli cümlelerde özne yoktur.”
İkinci kata / yayvan ve geniş merdivenlerle / çıkılır. ( BY)
yt

z

y

(çıkıl-: meçhul fiil ) (Karahan, 1993: 68)
“Ol- yardımcı fiili, genellikle isimlerle biraraya gelerek birleşik fiil oluşturur;
ancak “ol-” yardımcı fiili bazen tam fiil olarak da kullanılmaktadır. O zaman tek
başına yüklem olabilir.
“Yolda giderken bir trafik kazası oldu.”
“Kızımın bir oğlu oldu.”
“Ayın sonu oldu daha kira ödenmedi.”
“Zindan kesilir sultanı olmazsa saraylar”
(Faruk Nafiz Çamlıbel)
“Sakın bir söz söyleme.Yüzüme bakma sakın!”
“Sesini duyan olur, sana göz koyan olur”.
(Faruk Nafiz Çamlıbel)
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“Oğuz çınarının gün batısına,
Uzanan, en görklü dalı oldular…”

(Niyazi Yuldırım Gençosmanoğlu)
(Özkan, Sevinçli, 2008: 98-99)
“Yüklem yargının, dolaysıyla cümlenin düğümlendiği kelimedir. Cümlenin
cinsini de onun yapılışı belli eder. Fiilden yüklem (predicate verbal) olduğuna göre fiil
cümlesi (Hava açtı), isimden yüklem (predicate nominal) olduğuna göre de isim
cümlesi (Hava güzel.) kurmaya yarar.
Çekimli fiillerin hepsi basit cümlede yüklem olurlar :
Orhan yarın köyden atı getirecek. Size orada bir mektup vermişler. “Tatlı dil
yılanı deliğinden çıkarır”. gibi.
Türlü çekimli fiil öbekleri de basit cümlede yüklem olurlar:
Suçlu sonradan mahkemede sözünü inkar etti.
Biz akşamüzeri bir gezinti yapıyorduk.
Barbaros belki donanmayla seferden geliyor.
Ordumuz on günde Yunanlıları denize dökmüştü” .
(Banguoğlu, 2001: 524-525)

“Yüklemin ek fiille çekimlenmiş bir isim veya isim grubu olan
cümlelerdir. İsim ve isim grupları, “i-” ek fiili ile görülen geçmiş zaman, öğrenilen
geçmiş zaman, geniş zaman ve şart kipinde çekime girerek yüklem görevi yaparlar.
Geniş zaman çekiminin 3. şahıslarında kullanılan –dır/-dir eki, “durur” fiilinden
ekleşmiştir. İsim cümlelerinde, kip eki taşımayan yüklemler de geniş zaman ifade
ederler. En çok kullanılan isim cümlesi, “var”, “yok” isimlerinin yüklem olduğu
cümlelerdir.
Sekiz saattır trendeyim,/ tren, boş ve neşesiz. ( BG)
Her mimari eser , milli hayatın koruyucusudur. (YG)
İsim cümleleri, genelde iki unsurdan, özne ve yüklemden meydana gelir.
Erzurum’da hikâyelerini dinlediğim insanlardan biri de /93’te
ö
Erzurum mebusu olan Ahmet Muhtar Bey’dir.(BŞ)
y
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Şiir/ kalpten kalbe geçen bir hadisenin lisan halinde tecelli edişidir. (ED)
ö

y

İsim cümlelerinde ikinci derecede, zarf ve bulunma ekli yer tamlayıcıları
kullanılır.
Anadolu’da/dağların ve köylerin sonsuz bir biteviyeliği/var. (DÇK)
yt

ö

y

Geyik / dağdan dağa atlarken/ güzel. (S)
ö

z

y

İsim cümlelerinde en az görülen unsur, nesne ile yaklaşma ve uzaklaşma ekli
yer tamlayıcısıdır. Yüklemi yapma ve yaptırma bildirmeyen bir cümlede yüklemin
nesneye ihtiyacı yoktur. Buna rağmen isim cümlelerinde, şu örnekte olduğu gibi az da
olsa unsurlar bulunur.
Ben, / en güzel ve en dinlendirici uykularımı, / sinemanın ipek
ö

bln

yt

yastıklar gibi başın arkasına yığılan yumuşak karanlığına / borçluyum(BG)”.
y
(Karahanlı, 1993: 69)

“İsim cümlelerinde yüklem, ek fiil almış bir isimdir. Yüklem isim olan
cümlelerde nesne, nadir olarak, diğer unsurlar ise (özne zarf, yer tamlayıcısı)
bütünüyle yer alabilir.
Komşu hakkı Tanrı hakkıdır. ( Atasözü)
“Ben / onun yanında / sıska bir kediyim.”
Dilsiz karanlıklarda beliren uykusuzluk
İçimden dışarıya akseden bir yangındır
Bana yalnızlığımı sezdiren uykuzluk
Konumda boşluğumu duyduğum bir kadındır.
(Cahit Sıtkı Tarancı)
Ey sevgi anladım bu uzaktan sada ile ,
Ömrün yegane lezzetidir hatıran bile
(Yahya Kemal Beyaltı)”
(Özkan, Sevinç, 2008: 96)
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Banguoğlu bu konuya ilişkin şu açıklamaya yer vermiştir:
“İsimden yüklem çoğu zaman bir sıfattır, fakat bütün isim türlerinden de olur:
Hasan dun duruşmada heyecanlıydı.kardeşi Adana’da memur olmuş.
Şimdi muhtarımız kimdir. Ben şimdilik aşağıdayım. gibi
Bunun gibi isim hükmünde her belirtme öneği de yüklem olarak kullanılır:
Osman Bey Cemilin dayısıdır. Zeynep şimdi ev kadını olacak. Alış verişte
fazla titizsiniz. “deniz kadın gibidir.” İşler şöyle böyle”.
(Banguoğlu, 2011:525)
“Yüklemler, cümlelerde olumlu, olumsuz, olumlu-soru, olumsuz-sor gibi dört biçimde
bulunabilir ve bu biçimlere göre de anlam değişikliği gösterirler:
A) Olumlu Yüklemler:
a) İsim soyundan olumlu yüklem: “Fakat yüreğim kuvvetlidir” (Ö. Seyfettin)
b) Fiil soyundan olumlu yüklem: “Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar”
(Ö.Seyfettin).
B) Olumsuz Yüklemler:
a) İsim soyundan olumsuz yüklem: “Bu, bizim için de mümkün değil”
(H.R.Gürpınar)
b) Fiil soyundan olumsuz yüklem : “ Su çulluğu , öteki çulluklara benzemez”
(M. Yasari).
C) Olumlu – Soru Biçimindeki Yüklemler:
a) İsim soyundan: “Peki, o köyün adı neymiş?” (Yaşar Kemal).
b) Fiil soyundan: “Bizimle yürüyebilir misiniz?” (Yaşar Kemal).
Ç) Olumsuz - Soru Biçimindeki Yüklemler :
a) İsim soyundan: “Vatan, bayrağın dalgalandığı yer değil midir?”
(Ö. Seyfettin).
b) Fiil soyundan: “Buralara kuş düşmez mi?” ( M. Yesari)”
(Ediskun, 1984: 330)
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2.3. Özbek Türkçesinde Yüklem
Yüklem cümle yapımında önemli yer taşıyan ve daha doğrusu, cümleyi
oluşturan temel öğrelerden biridir. Bir cümlede, o cümleyi var eden temel öğeler yani
özne ve yüklem varsa, o cümle oluşmuştur. Bir tümcede özne olmayabilir ama
yüklem mutlak bulunmalıdır. Seçimlik öğeler ise, temel öğenin yardımcı, yani
cümlenin daha da geniş bir anlam taşımasına yardım eden sözlerdir.
“Cümlenin yapım esasını özne ve yüklem münasebeti teşkil eder. Adeta, cümle
özne ve yüklem birliğinden ya da temel öğelerin kendisinden ibarettir. Yüklem
cümlenin şekillenmesinin esasını teşkil eden ama dilbilgisi açısından özneye bağlı
olan temel öğedir. Yüklem öznenin yaptığı hareketi, içinde bulunduğu durumu
bildirir. O yüzden, yüklem bir şeyin durumunu ya da olayın hareketini bildiren
sözlerle ifade edilir.” (Abdullayev, 2008:71)
“Çoğunlukla, yüklem cümlenin şekillenmesinde ve bir konuya ilişkin fikrin
bunyad edilmesinde özneye göre daha çok önem taşır. Çünkü, tümcenin dilbilgisi
açısından onun esası olan yüklemlik daha çok yüklemle ifade edilir. O yüzden buna
yüklemlik denilir ve şu esnada yüklemliğin esası ve onu teşkil eden kısımlar- sentaktik
şahıs, sentaktik zaman ve ritm telaffuzunun ifade edilmesi de yükleme bağlıdır. O
yüzden çoğunlukla cümlede özne bulunmasa bile anlam çıkarılabilir. Ama cümlenin
yapımı yükleme bağlıdır.” (Rahmatullayev, 2006: 8)
“Genelde, nesne ile yüklem arasındaki sentaktik bağlantı, yüklemlik ve bunun

neticesinde iki yapılı cümle yapılmış oluyor:
Hävå såvuq. Suvlär muzlägän. Men häyrånmän. Siz kiring.
Hava soğuk. Sular donmuş. Ben şaşkınım. Siz giriniz”.
(Erkaboyeva, t.y.233)
“Cümlede öznenin esasını gösteren kısıma yüklem denilir:
Kåtibä

åtin bäräkniŋ brezent eşigini

kotärib içkärigä kirdi.

(S. Ahm).

Sekreter barakanın kapı tentesini kaldırarak içeri girdi.
Yüklem cümlenin şekillenmesinde çok önemli yer taşır. Öznenin hareketini,
durumunu tasdik veya inkar ederek belirlenir:
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Kättäkån yer oçåķ åldidä bir ķariyä çirsilläb yånäyåtgän otgä ķäräb cimginä
otiripti. (S.Ahm) // Kocaman yere kurulmuş ocak önünde bir ihtiyar çıtır çıtır
yanmakta olan ateşe bakarak sessizce oturuyor.
Äytişläriçä, u qişlåķķä ķäytmäbdi. // Söylediklerine göre o köye dönmemiş.”
(Abdurahmonov, Rafiyev, Şodmonkulov, 1992: 215)

“Yüklem ne yaptı? Ne yapıyor? Ne yapayım? Nasıldır?(o) ne? (o) kaç tane ?
gibi sorulara cevap verir.
Säfäråv äytgän gäplärini hämmämiz tuşundik. // Safarov’un söylediklerini
hepimiz anladık.”
(Hamrayev, 2010: 25)
“Yüklem şahıs- sayı anlamlarını ifade eden, ne yap(-tı,-ti,-dı,-di,-ıyor,-

iyor, vs ), ne ol ( -du,-uyor,-ıyor,iyor,vs) ? kimdir? Nedir? Neresidir? sorusuna
cevap verir. Yüklem cümlenin mezmun mahiyetidir Örneğin:
Ya şimisiz? Keldi? // İyi misiniz? Geldi”.
(Mahmudov, Nurmatov, Sobirov, Kadirov, 2011: 38-39)
“Yüklemin ifade ettiği hüküm 2 farklı görevi (tasdik- inkar) yaptığı için tasdik

yüklem ve inkar yüklem diye ayrılır:
Men bårdim // Ben gittim
Men bårmädim // Ben gitmedim
Eğer cümle terkibinde asla, hiç, zinhar, hiçbir sözcükleri varsa, yüklem de inkar
şeklinde olur.” (Hamroyev, 2012: 26)

“Yüklem cümledeki görevine göre basit yüklem ve yapı türlü yüklem (sodda
va sostavli) türüne ayrılır.Basit yüklemler tek sözcükten oluşur:
Kozlär yumildi, qåşlär çimrildi. // Hämmäniŋ etibåri bizdä .
Gözler kapandı, kaşlar buruştu. // Herkesin dikkatı bizde.
Yapılı türlü yüklemler iki ya da daha fazla kelimeden oluşur:
Ķişlåķ ustidå kişigå huzur beruvçi tåŋ şäbädäsi şivirläy båşlädi. // Köy üstünde
kişiye hüzür verici sabahın hafif ruzgarı esmeye başladı.
Kättä bolsäm şifåkår bolämän. // Büyüyünce doktor olacağım”.
(Abdullayev, 2008: 70-71)
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Özbek Türkçesinde yüklem ile ilgili Erkaboyeva (t.y.:234-235) araştırmasında
şu açıklamaya yer vermiştir:
“Yüklem yapısına göre iki türe ayrılır: basit yüklem ve mürekkep yüklem.
Sadece tek kelime ile ifade edilen yüklem basit yüklem’dir
Pä tä vä tillädän yurt bezändi. // Yurt pamukla ve altınla süslenmiş.
Alişer Nävåiy-şeriyät ķuyåşi. // Ali Şiir Nevai- şairlik güneşi.
İki ve daha fazla sözcük ile ifade edilen yüklem mürekkep yüklem denilir:
Ayozli kunlar asta-sekin otib borayotir. // Uchrashuv qiziqarli otdi.
Ayazlı günler yavaş yavaş geçimektedir // Buluşma çok güzel geçti.”
“Yüklem yapısına göre, esasen, üç çeşittir:
1. Tek bir söz ile ifade edilenler (basit):
Ķäni çäl. Båyväççälär, eşitiŋ, dutårni ķiyvårädi bu yigit.(O.) // Hadi, çal.
Beyler, dinleyin, dutarı (iki telli saz) ustaca çalar bu çocuk. -- basit fiil soylu
yüklemler.
İlm, fän va fikr ålämi nihåyät keng vä çuķur.(O.) Keçä –åydin. // İlm, fen ve
fikir alemi nihayet geniş ve derin. Gece – aydın.— basit isim soylu yüklem.
2. Yüklem yapısı fiil +fiil, isim +fiil şeklinde yapılanlar:
Yigit supäniŋ bir çetigä qisilib otirgäç, tinģrlätib dutårini såzläy båşlädi.(O.) //
Çocuk çardağın bir köşesine sıkışarak oturduktan sonra, tıngırdatarak dutarını
akor yapmaya başladı.
İlgäriläri bu yerlär çäkäläkzår edi. // Önceden buralar sazlık idi.
Birinci cümlenin yüklem yapısı fiil+fiil şeklinde, ikinci cümlenin yüklemi ise
isim+fiil tipinde yapılmıştır.
3. Tamlama şeklinde yapılan yüklemler daha çok birkaç tane bağımsız sözden teşkil
eden söz öbekleriyle ifade edilir:
Bu binå - “Ålimlär uyi”. // Bu bina –“Âlimler evi”.
Duşänbä – Tåcikistån Såvet Såstsiälistik Respublikäsiniŋ påytä ti. //
Duşanbe: Tacikistan Sovyet Sosiyalist Cumhuriyetinin başkenti.
Vätänimiz bä tiyår ävlådlär diyåridir. // Vatanımız bahtiyar evladlar diyarıdır.”
(Askarova, Abdurahmonov, 1981: 144)
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2.4. Özbek Türkçesinde Yüklemin Fiil ve İsim Soylu Oluşu, Aldığı
Ekler ve Kullanılışları
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi aynı dilin lehçeleridir ve dolaysıyla da yüklemin
cümledeki görevi aynı şekildedir yani gramer açısından cümledeki özne ve yüklem yapısı,
cümledeki sıralaması hemen hemen aynı şekilde oldukları için bu iki lehçenin yüklemlerinin
aldığı ekler ve kullanılışları da birbirine benzer şekildedir.
“Yüklem birkaç çeşit sözcük türü ile ifade edildiğine göre iki çeşide ayrılır: Fiil soylu
yüklem ve İsim soylu yüklem.
Fiil soylu yüklemle raşağda belirtildiği gibidir:

a) Basit fiil yüklemler:

oråz nimä uçun sähärda ķiçķirädi? (A.K) // Horoz neden

sabah erkenden öter?
Men institutgä ketdim. // Ben ensititüye gittim.

b) Zarf fiil ile ifade edilen yüklem: Måtoår gurilläb, mäşinä åldingä intildi. // Motor
gürüldedi, araba öne atıldı.

c) Sıfat fiil ile ifade edilen yüklemler: İt hurär – kärvån otär (Deyim.) // İt ürürkervan yürür;

d) İsim fiil ile ifade edilen yüklemler: Oķiş – ulģäyiş. ( Deyim.) // Mäķsädim –
oķimåķ. // Okumak – büyümek. // Amacım – okumak”.
(Abdurahmonov, Asqarova, 1981: 144)

“Fiil sözcük türü olarak yükleme en uygun olan sözcük türüdür. Fiilin zarffiil, sıfat-fiil şekilleri de yüklem vezifesinde kullanılır, fiil soylu yükleme
getirilmeleri bu eklerin Özbekçe’de kip ve zaman karşılamasındandır.
Bu äsär X äsrdä yäzilgän. // Bu eser X. asırda yazılmış.
Eşik åçilib, İkråmåv korindi.// Kapı açıldığında İkromov gözüktü”.
(Adullayev,2008:75)

Mahmudov ve Nurmatovlar (2011: 41) konuya ilişkin araştırmalarında şu
açıklamaya yer vermiştir:
“Fiil olarak ifade edilip, ne yapmış? ne olmuş? sorularına cevap verici
yüklemler fiil soylu yüklem sayılır:
Ķuşlär säyräydi.// Kuşlar öter.
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Bähårdä därä tlär gulläydi. // Baharda ağaçlar çiçek açar.”
“Yüklemler cümlede hangi sözcük türü ile ifade edildiğine göre iki türe ayrılır:
Fiil soylu ve İsim soylu yüklemler.
Fiil soylu yüklem şu şekilde ifade edilir:
1) Sade fiil ile: Kärimcån mäktäbdän keldi. // Kerim okuldan geldi.
2) Sıfat-fiil ile: Bu kitåplärniŋ bärçäsi oķilgän. // Bu kitapların hepsi okunmuş.
3) Zarf-fiil ile: Båltä tuşgunçä, tonkä däm ålädi. // Balta inene kadar, kütük
dinlenir. (Deyim).” (Hamrayev, 2012 : 30)
“Fiilden başka sözler ( isim, sıfat, sayı, zarf-fiil, zamir) ile ifade edilerek,
kim?, ne?, nasıl? sorularına cevap olan yüklemler İsim soylu yüklem sayılır. Mesela:
Åsmånimiz musäffå. // Gökümüz berrak.” (Mahmudov, Qodirov, 2012: 40-41)
“Fiil kategorisinden başka sözcük türleri ile ifade edilen yükleme, geniş anlamda

isim soylu yüklem denilir.
İsim soylu yüklemler aşağda belirtilen şekilde ifade edilir:
a) İsim ile: Yä şi rozģår – cännät, yåmån rozģår – doza .
İyi yuva – cennet, kötü yuva – cehennem. ( Deyim.);
b) Sıfat ile:Usti yältiråķ, içi ķältiråķ.
Üstü parlak, içi titrek. (Deyim.);
c) Sayı ile : Bu birinçisi. // Bu birincisi;
İkki märtä ikki- tort. // İki kere iki- dört ;
d) Zamir ile: Mäķsädim – şu. // Maksadım şu.
Ozim här jåydämän, koŋlim sändädur.// Kendim her yerde, gönlüm sendedir.
(Şarkı.);

e) Zarf-fiil ile: Sizidän umiydim kop. // Sizden ümidim çok;
f) Yardımcı fiiller ile: Yoķåliŋ, siz bilän ädi-bädi äytişişgä väķtim yoķ!
Defolun, sizinle atışmaya zamanım yok!”
(Abdurahmonov, Askarova; 1981: 145)

Abdullayev’in (2008: 75-76) konuya ilişkin görüşleri şu şekildedir:
“Yüklem fiil dışında sıfat, isim, sayı, zamir, zarf, yardımcı fiillerle de ifade
edlir. Bunlara isim soylu oluşu denilir. Mesela:
Hävå såvuķ. // Hava soğuk.
Meniŋ nävbätim yettinçi. // Benim sıram yedinci.
Uydä heç kim yåķ. // Evde kimse yok.
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Sendän umiydim kättä. // Senden ümidim yüksek. – gibi”.
2.4.1. Mürekkep Fiil ve İsim Soylu YükleminYapısı
Yüklem yapısına göre basit ve mürekkep yüklem diye ikiye ayrılır. Basit
yüklem genelde bir kelimeden ibarettir:
1) Basit fiil soylu yüklem: Men uyg’ondim. // Ben uyandım.
2) Basit isim soylu yüklem: Yuraging toshtan qattiq. // Kalbin taştan sert.
Mürekkep yüklem en az iki kelimeden yapılmış olur. Mürekkep fiil soylu
yüklem ve mürekkep isim soylu yüklemlerle ilgili Özbek dil bilgini Hamrayev
(2008:35) şu açıklamalara yer vermektedir:
“1. Mürekkep Fiil Soylu Yüklem şöyle şekilde yapılır:
a)

Yardımcı fiilli söz eklemesiden ibarettir: Ådämlär tärqälä båşlädi. //
Adamlar dağılmaya başladı.

b)

Sıfat-fiil ile ek-fiilden (toliķsiz fiill) ibarettir: Maşģulåt häftädä bir märtä
otädigän boldi. // Meşgulat haftada bir kere yapılacak oldu.
U kelgan edi. // O gelmiş idi.

2. Mürekkep İsim Soylu Yüklem şöyle yapılır:
a)

İsim, sıfat, sayı, zamir, zarf-fiil ve “bolmåķ” fiili ya da ek-fiilden ibaret
olur: Mehnät ķänçä ķiyin bolsä, nåni şunçä şirin bolädi. // Emek ne kadar
zor olursa, ekmeği o kadar tatlı olur.

b)

Yok, var,az, çok, lazım, gerek, derkar gibi sözler aynı zamanda olmak fiili
ya da ek-fiilden ibarettir: Uzåķdän koringän şärpä bir zumdä yåķ boldi. //
Uzaktan görünen gölge bir anda yok oldu.

c)

İsim-fiil ile gerek, lazım gibi sözlerden ibarettir, burada yüklemi özne ile
uygunluğu sağlayan şahıs ekleri isim-fiile eklenir: Çåy ånä yängi
sålingän ķişki binågä koçib kirişi vä bäyrämdä åçilişi keräk edi. // Çay
evinin yeni yapılan kışlık binasına taşınması ve bayramda açılması
gerekiyordu.”

“Yüklem ile öznenin bağlantısında hizmet eden böyle sözlere “bağlaç” denilir.
Bunlar gerçek anlamını bütünüyle ya da kısmen kaybederek yardımcı sözler görevine
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geçmiştir. Bunların görevi fiil olmayan sözlerle beraber eklenip, yüklemi
şekillendirmektir, yani meyil, zaman, şahıs manalarını ifade etmektir.Yüklemin

şekillenmesine hizmet eden böyle sözler, bağlaçlar- ol-, yap-, idi, - imiş, hesap
et-, asla gibi yardımcılardır. – gerek, lazım, derkar sözleri de bağlaç
vazifesinde kullanılır:
Oşä kuni såvuķ ķattiķ edi. // O gün hava çok soğuktu.
Men kutib ålişim keräk. // Benim karşılamam gerek.
Hämmäsini äytib berişin keräk. // Hepsini söylemelisin.
Uyimizdän yä şilärniŋ ķädämi sirä uzilmäsedi. // Evimizden iyi insanların
adımı asla kesilmez idi ”. (Erkaboyeva,t.y.: 236)

2.4.2. Özne ve Yüklemin Cümlede Uygunluğu
Genelde, cümlenin temel öğeleri olan, özne ile yüklem birbirine uygun
haldedir. Bu onların arasında şahıs ve sayı bakımından uygun olmasında öz ifadesini
bulur. Bu şahıs ekleri fiilin uygunluğu nisbetinde gerçekleşir. Abdullayev (2008: 7072) çalışmasında şu açıklamaya yer vermiştir:
1. Özne ile yüklem mantık yönünden de, grammer yönünden de uyuşur:
Universitetimiz täläbäläri fän sirlärini egälläş uçun äståydil oķimåķdälär.
Üniversitemiz

öğrencileri

bilimin

sırlarını

öğrenmek

için

gönülden

okumaktalar.
2. Özne ve yüklem sadece mantık yönünden uyuşur:
Bärçä tåpländi. // Herkes toplandı.
3. Özne ve yüklem şekil yönden uyuşur. Bu da aşağıdaki yönlerle belirtilir.
a) Özne I. ve II. şahısı gösteren zamir ile ifade edildiğinde, yüklem ile, şahıs ve
sayıda uyuşur ama yüklemde

şahıs ekleri kullanılmayabilir. Ancak, bu,

yüklemin isim soylu oluşunda gerçekleşir:
Men oķituvçimän. // Men- oķituvçi.
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Ben öğretmenim. // Ben – öğretmen(im).
Sen täläbäsän. = Sen – täläbä.
Sen öğrencisin. = Sen – öğrenci(sin) .
b) Özne III. çoğul şahıs olduğunda yüklemi oluşturan hem yalın hem de çoğul
şeklinde kullanılabilir :
Ulär täläbälär. – Ulär- täläbä.
Onlar öğrenciler. – Onlar – öğrenci.
c) Yüklem fiil soylu olduğunda özne I ve II şahıs zamirleri ile kullanıldığında
yüklem ile şahısuygunluğu görülür:
Men keldim. – Ben geldim.
Sen ketdiŋ. – Sen gittin.
Biz keldik. – Biz geldik.
Siz ketdiŋiz.- Siz gittiniz.
d) Özne III. şahısı gösteren zamirler ile kullanıldığında, yüklem ile şahısuygunluğu görülür. Özne çoğul iken yüklem tekil olabilir:
Zulfiyä oķidi. // Zulfiye okudu.
Oķuvçilär keldi. // Öğrenciler geldi”.
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YÜKLEM VE İFADESİ

ÖZNE

YÜKLEM

Fiil

Sıfat- Fiil

1. Biz ånä-Vätänimizni sevämiz.
Biz ana- vatanımızı seviyoruz.
2. Häyåt qäynär tång tumänidä…(H.O)
Hayat kaynar sabah sisinde….

Zarf-Fiil

3. İshning båshi båshlängunchä.(Deyim.)
şin başı başlanana kadar.

İsim-Fiil

4. Här bir vätän båläsiniŋ şarafli burçi
oqişdir. // Her bir vatan çocuğunun
şerefli borcu okumaktır.

Sıfat

5. Turmuşumuz - färåvån .
Hayatımız - müreffeh.

İsim

6. Vätänimizniŋ påytäxti- Tåşkent.
Vatanımızın başkenti- Taşkent.

Sayı

7. Sinfimizdäki oquvçilärning såni qirqtä.

Sınıfımızdaki öğrencilerin sayısı kırkta.
Zamir

Zarf
Yardımcı fiiller

Yansıma sözcükler

8. Biztinçlikni sevämiz: yä şi niyätli
kişilärniŋ ähdi şu.// Biz sakinliği severiz
iyi niyetli kişilerin ahdi bu.
9. Vätänimizdä dåŋdår kişilär kop.
Vatanımızda ünlü kişiler çok.
10. Turmuş uçun keräkli bolgän hämmä
närsä bizniŋ mämläkätimizdä bår.
Hayat için gerekli olan tüm şeyler bizim.
memleketimizde var.
11. Şämål esärdi ģir-ģir, yäpråqlär şildirşildir. (Muhammadiy) // Rüzgâreserdi

vu vu, yapraklar hışır hışır
(Abdurahmonov, Asķarova; 1981: 146)
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3.Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde Ek-Fiil, Özellikleri, Getirilen
Ekler
Araştırmanın bu bölümünde Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde ek fiil
ile özellikleri, getirilen ekler hakkında bilgiler verilmiştir. Türkiye Türkçesinde ek
fiiller, özellikleri ve getirilen ekleri hakkında bilgi verilerek bir sonraki konuda,
Özbek Türkçesinde Ek fiiller, özellikleri ve getirilen ekler hakkında bilgiler
verilmektedir.

3.1.Türkiye Türkçesinde Ek-Fiil, Özellikleri, Getirilen Ekler
“Ek

Fiil (ek-eylem) diye ad verilen filler, Türkçede isimlerin ve isim soylu

kelimelerin sonuna eklenerek cümlede yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve
bunun dışında ayrıca basit fillerden birleşik zaman filleri yapan çekim ekleridir. Ekfiiller “-idi”, “-imiş-“, “-ise” ve “-dir” ekleri olarak belirtilmektedir ancak sözcüklere
eklendiğinde, yani bitişik olarak yazıldıklarında sözcüklerin ses uyumuna göre
değişebilirler. Ek fiil tekil ve çoğul kişi eklerini aynen fiillerdeki gibi alır ve dolaysıyla
çatı özelliği taşımaz. Bu durumda geçişlilik, ettirgenlik gibi özellikleri ek-fiil için
hiçbir zaman söz konusu olamaz. Türkçenin ana yardımcı fiili olduğu için tek başına
kullanılamaz.
 Babaannemin herkesten sakındığı gümüş kutu meğer antikaymış.
 Babam emekli olmadan önce astsubaydı.
 Odayı dağıtan ben değilim.
 Biz yarın görevde değilmişiz.

"Ek fiil Eski Türkçede er-mek şeklinde idi. Daha sonra r’sinin düşüp e
ünlüsünün de i’ye dönüşmesiyle i-mek şekli ortaya çıkmıştır. Zamanla i- kökü de
eriyen ek fiil, bugün yalnızca eklerden ibaret (-im, -sin, - dir, - iz, -siniz, - dirler) bir
yardımcı fiil niteliği taşımaktadır.” (Özkan, Esin, Tören, 2001: 502-504)
“Ek eylem ya da ek-fiil- ad soylu sözcüklerin yüklem görevinde kullanılmasını
sağlayan ek biçimindeki eylemdir ” (Bilgin, 2002: 385)
Ad soylu sözcükler, ek-fiili alır ve cümlede yargı bildirir durumuna gelerek
yüklem halinde olurlar.
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“Benim ilk ve son etkilendiğim kitap o idi”.
Burada “O” sözcüğü, ek-fiil olarak belirli geçmiş zaman kipinde çekimlenmiştir ve
cümlede taşıdığı anlam bir yargıyı bildirmektedir.
“Onlar benim yalan söylemediğimin farkında idiler”.
“Annesi geldiğinde meğer çok yorgun imiş, koltuğa oturur oturmaz
hemen uyuyakaldı”.
“Ek-fiil örneklerde getirdiğimiz gibi, ad soylu sözcüklerden ayrı şekilde de
kullanılabilir. Ama günümüzde ek-fiilin ad soylu bitişik şeklinde kullanımı daha
yaygın hale gelmiştir. Böyle durumda ad soylu sözcüğün bitişik haliyle kullanımında,
cümle içinde kullanacağımız ad soylu sözcük ünsüz ile bitiyorsa bu durumda, ek-fiilin
kendisi (i-) sözcük içinde düşer ve ad soylu sözcüğe sadece kip eki ve kişi eki getirilir.
Eğer sözcüğümüz ünsüzle değil de ünlü ile bitiyor olursa bu durumda, araya ”y”
ünsüzü girer ve yine ek-fiil (i-) düşer.
“ Sizdiniz hayatımızı cehenneme çeviren”.
Bu cümlede “siz” den sonraki i- düşüyor.
“ Sanki onlar bize bakıyor gibiydiler “.
Sözcük arasına “y” ünsüzü girerek kendi halince i- düşüyor.
i- ek-fiilin dildeki görevi, ad soylu kelimeleri fiil durumuna getirmek ve basit zamanlı
kiplerden birleşik zamanlı kipler oluşturmaktır.” (Korkmaz, 2003: 702)

Ek fiilin ya da ek eylemin günümüzde olmak anlamıyla kullanılan ama eski
Türkçede ermek mastarı olarak kullanılan şekline Divanü Lugati’t Türk’de
rastlayabiliriz. Ermek mastarının çağlar boyunca bunun dışında yine farklı
anlamlarda yani, yetişmek, gelişmek, olgunlaşmak, erişmek, dokunmak, isabet etmek,
ulaşmak, mevcut olmak gibi anlamlarını da görürüz.
Ermek ek-fiili ile ilgili Haydar Ediskun (2003: 187) şu açıklamalara yer vermiştir:
“ermek mastarı, öteden beri, tek başına kullanılmamış; yapım ekleriyle başka
kelimeler de türetmemiştir. Ama, başka kelimelerle birlikte kullanılageldiği için,
onları fiilleştirmiş ve böylece kendi anlamı da az çok belirtmiştir:
1.“Bunda uçkanlar kuş köp köp erdi” (=burada uçan kuşlar çoktu.- Oğuz Destanı).
2. “Yağısı koy teg ermiş” (=Düşmanı koyun gibi imiş. – Orhun).
3. “Kültigin yok erser kop ülteçi ertiğiz” (=Gültekin olmasa, hepiniz ölecektiniz. –
Orhun).
4. “Kamuğ til bilir erse”(=Her dili bilir ise - Kutadgu Bilig)”.
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“Çelik serttir. Turgut öğrenci imiş. Biz Türküz. Orhan dün izinli idi (izinliydi)
Bu dört tümcenin yüklemlerinden hiç biri, anlamı bilinen mastarlardan çekimlenmiş
değildir. Sert öğrenci, Türk, izinli sözcükleri ad soyundandır. Sonlarına gelen -tir,
miş-, -üz, idi soylarıyla yüklem olmuş; yani eylemleşmişlerdir. Ad soylu bütün
sözcükleri sonlarına gelerek onların yüklem olmalarını sağlayan parçalara ekeylem
(ek-fiil) diyoruz.” (Gencan, 1971: 287-293)

“İsimlerle isim soyundan sözcükleri fiilleştiren parçalara Ek-fiil denir.Ek-fiilmastarı imek’tir. Ama bu mastar şimdi dilimizde kullanılmamaktadır. İmek mastarının
yalnız kip ve zaman gösteren takıları isimlerle isim soyundan sözcüklerin çekiminde iş
görür.” (Dizdaroğlu, 1963: 57-58)
Yine bir kandil gecesiydi.
(Ömer Seyfettin)
-Kuzum Rauf Bey, bu feminist ne demektir?
(Memduh Şevket Esendal)
-Hem o bizde misafirdir.
(Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
Günümüzde ve hatta dilimizde kullanmadığımız -imek mastarı ile aşağıda
belirteceğimiz kipler eklenir, bunlar:
1. – di’li geçmiş kipidir:

Çocuk
idim

Güzel idin

Hasta idi

Hoca idik

Güçlü idiniz

Yaşlı idiler

Çocuktum

Güzeldin

Hastaydı

Hocaydık

Güçlüydünüz

Yaşlıydılar

Tablo 3.1.1. Görülen Geçmiş Zamanın Kipi
Bu mastarın çekimi ve kullanılışı: idi -di ek- fiili bütün ad soylu sözcüklere gelir ve
onları yüklem yapar:
Burası güzel bir bahçe idi. O zamanlar sen daha çocuktun.
Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden.
(Yahya Kemal Beyatlı)
İdi, İdin, idi, idik, idiniz, idiler,..
-dim, - din, - di, - dik, - diniz, - idiler.
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Tekil

Çoğul

1.ş. Okutman idim (okutmandım)

Çocuk idik (çocuktuk)

2.ş. Zeki idin (zekiydin)

Tembel idin (tembeldin)

3.ş. Gitmeli idi (gitmeliydi)

Çalışıyor idiler (çalışıyordular)

“Kullandığımız -idi daha çok bitişik yazılır ve bitişirken:

a) Kelimenin sonu sessiz harfse i- düşer; di tam bir ek gibi sesliler uyumuna ve
harf benzeşmesine göre değişerek - di, - dı, - du, - dü; - ti, - tı, - tu, - tü olur.
b) Sesli harfle biten kelimelerden i- y olur: Hasta idi= hastaydı.”
(Gencan, 1964: 213-214)
“Bu ekin Eski Türkçedeki biçimleri erdi, erti (=irdi) dir:Bar-erdi (=var idi) -

geçmiş-irdi (=geçmiş idi) - “Menin budunım erti” (Orhun) – “ İlliğ budun
ertim” (Hakanlık kevim idim—Orhun) – “Eki bin ertimiz”
(Ediskun, 2003: 190)

Ek- Fiilin Kipleri
“i-ek-fiilin öteki fiillerden yani asıl fillerden farklı olarak yalnızca bildirme
niteliğinde dört kipi vardır. Bunlar geniş zaman (şimdiki zaman), görülen geçmiş
zaman, duyulan geçmiş zaman ve şart kipleridir. Asıl fiillerde olduğu gibi bu ekfiilde de kip ve zaman kavramı zaman ekleri ile karşılanır.”
(Korkmaz, 2003: 703-715)
“i-mek fiilinin şimdiki zaman eklerine bildirme ekleri denir. Bu ekler şunlardır. :
Tekil: 1.şahıs: - ım, - im/ um, - üm
2.şahıs :-sın, - sin/sun, sün
3.şahıs : -dır, -dir/-dur, -dür
-tır, - tir, -tur, - tür
Çoğul:1.şahıs: -ız, - iz/ - uz, - üz
2.şahıs : -sınız, - siniz/-sunuz, - sünüz
3.şahıs : -dırlar, - dirler/ -durlar, - dürler
- tırlar, -tirler/- turlar, - türler
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3.şahıslarda i- fiil, değil, dur- yardımcı fiili ekleşmiştir. Bu yardımcı fiilin
ekleşmesiyle ortaya çıkan -dır/-dir, -dur/ -dür, -tır/ -tir, -tur/ -tür

ekleri 3.

Şahıslara isimlerden sonra bildirme eki; çekimli fiillerden sonra kuvvetlendirme ve
ihtimal eki olarak adlandırılır (doğacak-tır, yazacak-tır, bitmeyecek-tir gibi)”.
(Özkan, 2001: 503)

Ek-fiilin isimlerle çekim hali aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Çekim:

Şimdiki
Zaman

Görülen
Geçmiş

Öğrenilen Geçmiş

Şart

1.şahıs

üzgün-üm

üzgün-düm

üzgün-müşüm

üzgün-sem

2.şahıs

üzgün-sun

üzgün-dün

üzgün-müşsün

üzgün-sen

3.şahıs

üzgün-dur

üzgün-dü

üzgün-müş

üzgün-se

1.şahıs

üzgün-üz

üzgün-dük

üzgün-müşüz

üzgün-sek

2.şahıs

üzgün-sünüz

üzgün-dünüz

üzgün-müşsünüz

üzgün-seniz

3.şahıs

üzgün-dürler

üzgün-düler

üzgün-müşler

üzgün-seler

Teklik

Çokluk

Tablo 3.1.2. Ek Fiilin İsimlerle Çekimi

Ek fiilin olumsuz çekimi –ma-/-me-olumsuzluk eki ile değil, farklı şekilde,
yani, olumsuzluk anlamı taşıyan “değil” kelimesi getirilerek yapılır:
Şimdiki Zaman

Görülen

Öğrenilen

Geçmiş

Geçmiş

Şart

Tekil
1.şahıs

çalışkan değilim

değildim

değilmişim

değilsem

2.şahıs

çalışkan değilsin

değildin

değilmişsin

değilsen

3.şahıs

çalışkan değil

değildi

değilmiş

değilse

Çoğul
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1.şahıs

çalışkan değiliz

değildik

değilmişiz

değilsek

2.şahıs

çalışkan değilsiniz

değildiniz

değilmişsiniz

değilseniz

3.şahıs

çalışkan değildirler değildiler

değilmişler

değilseler

Tablo 3.1.3. Ek Fiilin İsimlerle Olumsuz Çekimi

“ise” şart kipi daha çok bitişik halde yazılır ve bitişirken değişebilir:
9 Eğer sözcüğün sonu sessizse böyle durumda i düşer; ise tam bir ek fiil
yaparak değişebilir: -se, -sa gibi.
9 Eğer sözcük sesli harfle biterse –i- değişerek araya –y- sesi girer:
Yaşlı ise—yaşlıysa, geldi ise—geldiyse, güzel ise güzelse, akıllı ise--- akıllıysa,……
Bekleyen adam yaşlıysa yardım etmek gerekir.
Çocuk akıllıysa okulu kazanır.
Aldığın hediye güzelse o mutlak beğenir.
Baban geldiyse artık sofrayı kurabiliriz.
Ek fiilin soru şekli ise –mi/-mi;/mu/mü soru eki getirilerek yapılır.
Tekil

Geniş Zaman

Görülen Geçmiş

Öğrenilen Geçmiş

1.Ş

zayıf mıyım?

öğrenci miydim?

çirkin miymişim?

2.Ş

zayıf mısın?

öğrenci miydin?

çirkin miymişsin?

3.Ş

zayıf mıdır?

öğrenci miydi?

çirkin miymiş?

1.Ş

zayıf mıyız?

öğrenci miydik?

çirkin miymişiz?

2.Ş

zayıf mısınız?

öğrenci miydiniz?

çirkin miymişsiniz?

3.Ş

zayıf mıdırlar?

öğrenci miydiler?

çirkin miymişler?

Çoğul

Tablo 3.1.4. Ek Fiilin Soru Şekli
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Duyulan geçmiş zamanı: imiş (-miş):
Tekil
1. şahıs

bencil imişim

Çoğul
gelecek imişiz

(bencilmişim)
2. şahıs

fakir imişsiniz

(gelecekmişiz)
dışarıda imişsiniz

(fakirmişsiniz)
3. şahıs

kalkıyor imiş

(dışarıdaymışsınız)
okulda imişler

(kalkıyormuş)

(okuldaymışlar)

Tablo 3.1.5. Duyulan geçmiş zamanı
İmiş (-miş) geçmiş zaman kipi daha çok bitişik halde yazılır ve bitişirken şöyle
şekilde ek fiil kelimeye eklendiğinde değişebilir:
9 Eğer sözcüğün sonu sessizse bu durumda –i- düşer; miş eki ise ses uyumuna
uyar: -miş, -mış, -muş, - müş gibi.
9 Eğer sözcük sesli harfle biterse i- değişerek araya –y- sesi girer:
Öfkeliymiş, elmaymış, futbolcuymuş, yavrusuymuş,……..
Eda’nın babası ona karşı öfkeliymiş.
Ağaçtan başıma birden düşen şey elmaymış.
Arkadaşımın ağabeysi futbolcuymuş.
Evin köşesinden sesler çıkaran meğerse kedi yavrusuymuş.
“-miş’li Geçmiş Zamanın anlamı: 1) isim kök ya da gövdelerine ulandığı
zaman, varlığın geçmiş zamanda başlayıp biten ya da geçmiş zamandan şimdiki
zamana kadar süregelen durumunu başkasından işitmiş y da sonradan sezmiş gibi
bildirir. “O gün Kamil hastaymış”- “Kamil hastaymış, gidip ziyaret edelim”; 2)
Bildirme ya da dilek kiplerine ulandığı zaman, konuşanın geçmiş zamanda
başkasından işittiği ya da sonradan sezdiği hareketleri şimdi hikâye ettiğini, anlattığını
bildirir”. (Ediskun, 2003: 191)
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Olumlu şekli
Tekil

Çoğul

1.ş

ImIşIm (-mişim)

ImIşIz (-mişiz)

2.ş

ImIşsIn (-mişsin)

ImIşsInIz (-mişsiniz)

3.ş

ImIş (-miş)

ImIşler (-mişler)

Tablo 3.1.6. Ek Fiilin İsimlerle Çekimi

Olumsuz şekli
Tekil

Çoğul

1.ş

değil ImIşIm (değilmişim)

değil ImIşIz (değilmişiz)

2.ş

değil ImIşsIn (değilmişsin)

değil ImIşsınIz (değilmişsiniz)

3.ş

değil ImIş (değilmiş)

değil ImIşler (değilmişler)

Tablo 3.1.7. Ek Fiilin İsimlerle Olumsuz Çekimi.

Olumlu soru biçimi

Olumsuz soru biçimi

1.Ş

mI ImIşIm (mIymIşIm)

değil mI ImIşIm (değil mIymIşIm)

2.Ş

mI ImIşsIn (mIymIşsIn)

değil mI ImIşsIn (değIl mIymIşsIn)

3.Ş

mI ImIş (mIymIş)

değIl mI ImIş (değil mIymIş)

1.ş

mI ImIşIz (mIymIşIz)

değil mI ImIşIz (değil mIymIşIz)

2.ş

mI ImIşsInIz (mIymIşsInIz)

değil mı ImIşsInız (değil mIymIşsInIz)

3.ş

mI ImIşler (mIymIşler)

değil mI ImIşler (değil mIymIşler)

Tekil

Çoğul

Tablo 3.1.8. Ek Fiilin İsimlerle Çekiminin Soru Şekli
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-mIş ekinin eski hali ermiş (irmiş) şeklindedir:
“Ötüken yış ermiş = Ötüken ormanıymış

Geniş Zaman (Şimdiki Zaman) Kipi
Ek fiilin geniş zaman şimdiki zamanı anlamında da kullanılır. Türkçede geniş
zaman çekimi sözcük sonundaki ünlünün uyumuna göre yapılır: -im, -sin, -dir, -iz, siniz, -dirler.
“Geniş zaman kipinin oluşumu şu şekilde olmuştur; Türkçede er-ür men ve
er-ür sen gibi geniş zaman çekimindeki fiili ile geniş zamana işaret eden tür ekinin
birbiriyle kaynaşması de bu kaynaşmada eriyip kaybolması ve çekimde şahıs
zamirlerinin yani -men, -sen gibi zamirlerin birer ek kalıntısı şeklinde devamı ile
olmuştur.
-i fiilin geniş zamanın üçüncü şahıs çekimlerinde diğerlerinden farklı olarak
Eski Türkçede yer alan tur-yardımcı fiili kullanılır. Geniş zaman çekiminden şimdiki
zaman - tur-ur>dur-ur> dırı dur değişkenlik olmuştur: -dır/-dur ve -dir , -ar, -er dur- lar (<-tur-ur-lar)ekleri.
Geniş zaman kipi aynı zamanda şimdiki zaman kavramını da içine aldığından
bu eklerin yardımcı fiil kanalı ile adlarla birleşen çekimi, aynı zamanda şimdiki
zamanı karşılayan birer bildirme eki niteliğindedir. Bundan dolayı adlara gelen kişi
ekleri bildirme ekleri diye adlandırılmıştır.” (Korkmaz, 2003: 703)

Geniş zaman diğer kip ve zamanlar gibi değildir, o her şahısta değişir;
Tekil

Çoğul

1.şahıs

-im,-ım, -um- zengin-im

- iz, - ız, -uz- öğretmen- iz

2.şahıs

- sin, - sın,- sun- akıllı-sın

-siniz,-sınız,-sunuz–üzgün-sünüz

3.Şahıs

- dir,- dır,- dur- bayan-dır

-dirler,-dırlar,-durlar-çalışkandırlar

Tablo 3.1.9. Geniş Zamanın Olumlu Çekimi

53

Kim ararsa arasın, yokum! (A.ilhan, KS-2,391)
Sararmış fotoğraflarında bile suskunsun. (Tuğrul Kesin, Bir Suyun Kıyısında,s.31)
Deniz

dünyanın

en

büyük

yaratıcısıdır.

(Halikarnas

Balıkçısı,

Merhaba

Akdeniz,s.16)
“Bizler senin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz” diyordu mektup. (Elif Şafak, s.40)
Bu gece artık buradasınız değil mi kardeş? (A. H. Tanpınar,H, 132).
Acele etmeye gerek yok, onlar şimdi yoldadır, geliyordurlar.
 Geniş zamanın olumsuz çekimi “değil” sözcüğü getirilerek yapılır:
değilim, değilsin, değil (değildir), değiliz, değilsiniz, değiller (değildirler)
Örnekler:

‐

Demek ki bir tamlık değilim. Acaba hepimiz böyle miyiz? (A.H.Tanpınar,258)

‐

Sen herkes gibi güçlü değilsin.

‐

O başkaların hayatına karışacak kadar değil.

‐

Kim ne derse desin bu savaşı durup izleyecek değiliz.

‐

Çocuğu tek başına bırakıp gidecek değilsiniz, herhalde…

‐

Her şeyi unutup gidecek değiller (değildirler).

Olumlu soru şekli

Olumsuz soru şekli

Tekil
1.Ş

Tekil

miyim,mıyım,muyum

değil miyim,

2.Ş misin,mısın, musun

değil misin

3.Ş mi (midir),mu (mudur),mı (mıdır)

değil midir

Çoğul

Çoğul

1.ş

miyiz,mıyız,muyuz

değil miyiz

2.ş

misiniz,mısınız, musunuz

değil misiniz

3.ş

midirler, mıdırlar, mudurlar

değiller mi (midirler)

Tablo 3.1.10. Geniş Zaman
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Geniş zamanın olumlu soru şekli -mi eki getirilerek oluşturulur, olumsuz
şeklinde ise değil eki eklenerek yapılır;
Örnekler:
Sence ben güzel miyim?
Bugün bize gelir misin?
O dediğim her şeyi yapar mı acaba?
Bunların hepsini yapmalı mıyız?
Dediklerimi yerine getirir misiniz?
Tek kelime bile söylemedi, hasta mıdırlar?
Bu hayatta tek başımıza mücadele eden ve ayakta kalabilmek için çaba
harcayan biz kendimiz değil miyiz?
Dün beni arayan siz değil misiniz?
O ne yapacağını biliyor değil mi?
“-dir” ve “-dirler” eki geniş zaman 3. tekil ve çoğul şahıslarında düşürülür:
Onlar okul öğretmeni. Hava güzel. Gece aydın…
¾ Bazen ise isim kök ve gövdelerine getirildiklerinde güçlü bir olasılık anlamını da
taşırlar:
Bu saatte herkes evdedir.. Annesi onu bekleye bekleye uymuştur.
¾ Çoğul halindeki isimlere -dir ulanır ama – dirler ulanamaz:
Güller-dir, makineler-dir, evler-dir, vb.
¾ İsimlerin köklerine -dir eki ulanmasında bir yargıyı görebiliriz:
Bunlar, bizim sınıftaki çalışkanlardır. (yani, çalışkan olan kimselerdir)
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Karşında gördüğün binalar, bizim evlerdir. (yani ev denen varlıklardır)
¾ Eğer cümlede –dirler eki isim kök ya da gövdelerine ulanmışsa o halde cümlede
nitelikler hakkında yargı verilmiş olur:
Karşında gördüğün binalar, evdirler. (ev niteliği taşıyandırlar)
Sınavda

yüksek

puanla

geçenler

çalışkandırlar.

(çalışkan

niteliğini

taşıyandırlar)
“-Dir eki, Eski Türkçede durmak = turmak mastarının kökünden gelmiş olup, ayağa
kalkmak, vazgeçmek, karşı durmak, bağlanmak, kendini vermek eylemlerinin geniş
zamanını bildiren ektir.
“Etil suvın akar turur, Kaya tübi kakar turur” (Divan).
(İdil suyu akar durur; kayaların dibini döver durur).
-Dir eki, bildirme kiplerinden belirsiz geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman;
isteme kiplerinden gereklik kipi ile de kullanılır. Bu kullanımlarda, -dir eki, tümceye
kesinlik, sürerlik ya da olasılık anlamı katar:
“Durum aydınlanmıştır.” →kesinlik
(Kemal, Esir Şehrin İnsanları, s.355)
“Anası uyumuştur Pendik’te.” → sürerlik, olasılık
(Bilge Karasu, Troya’da Ölüm Vardı, s. 69)
“Uyuyamıyordur Arif de …”→olasılık”
(Nezihe Meriç, Dumanaltı, s. 49)
(Bilgin, 2002: 389)
Ediskun’a göre:
“-dir ve –dirler isim kök ya da gövdelerine ulandıklarına ya da ulanmadıklarına göre
cümlelerde çeşitli anlam ayrılığı görülür:
-Çocuklar (ya da çocuk) nerde?
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-Okulda(=okulda bulunuşu bildiren kesin yargı).
-Çocuklar (ya da çocuk) nerede?
-Okuldalar(=okulda bulunanların sayısını ya da okulda bulunana karşı saygıyı
belirtecek kesin yargı).
-Çocuklar nerde?
-Okuldadırlar(=olasılık)” (Ediskun, 2003: 189)

3.1.1. Türkiye Türkçesinde Ek-Fiil Birleşik Zaman Çekimleri
“Ek fiilin iki görevi vardır ve onlardan ilki, isim soylu kelimeleri yüklem
yapmaksa, ek fiilin ikinci görevi basit zamanlı fiillere ikinci bir kip gibi gelerek onları
birleşik zaman yapmaktır. Basit kipli eylemler bünyelerinde tekil ve zaman olgusu
barındıran, içlerinde tek kip bulunan fiillerdir. Genelde birleşik zamanlı fiiller ya iki
zamandan ya da bir biçimli bir zamandan oluşuyordur ve bu zaman fiilleri:
Hikâye birleşik zamanı
Rivayet birleşik zamanı
Şart birleşik zamanı
Karşımda Hisar gibi Niğde yükseliyordu.
Sağ taraftan çıngırak sesler geliyordu.
(Faruk Nafiz Çamlıbel)
Yemeği daha yiyorsan sofrayı toplamayayım, nasılsa senin yemeni bitirmeni
bekleyeceğim…..
Döverdi sahili binlerce dalgalar asabi.
(Tevfik Fikret)
Dün bana dediğine göre o bugün okula gelecekti…
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Örneklerde belirtilen birleşik zamanlarda ek fiillerin zaman ve kip ekleri çifttir.
Cümlede kullanıldığı anlamları şöyledir:
1) Yükseliyor, geliyor- burada -iyor şimdiki zaman kipidir, - du(-di,idi, -dı) ek fiil ile
bağdaşarak çiftleşiyor ve birleşik zaman yapılmış oluyor: Şimdiki zaman + di(idi)
Geçmiş zaman = Birleşik zaman: yükseliyordu
2) Yiyorsan - burada da iki kip vardır, onlar: şimdiki zaman ve koşul anlamlı ektir:
Şimdiki zaman + koşul eki = birleşik zaman
3) Döverdi - burada döver geniş zaman kipi ve -di geçmiş zaman kipidir. Burada
geniş zamanı geçmiş zamana bağlıyor: Geniş zaman + geçmiş zaman = Birleşik
zaman.
4) Gelecekti -gelecek, gelecek zaman kipi ve -ti eki ise geçmiş zamanı belirten ektir.
Yani, burada geleceği geçmişe bağlıyor: Gelecek zaman kipi + Geçmiş eki =
Birleşik zaman.”
(Çevrim içi:http// www.bilicik.com/yazi/birlesik-zaman-filler-2007)

Zeynep Korkmaz (1992: 28) “Birleşik Zaman”ı şöyle tanımlar:
“Birleşik zaman bildirme ve tasarlama kiplerinin bağlı oldukları şekil ve zamanın
görülen geçmiş zaman (hikâye), duyulan geçmiş zaman (rivayet) içinde meydana geldiğini
veya şarta bağlı olarak ortaya çıktığını ifade etmek için kullanılan ve i- (<er-) ek fiilinin
yardımıyla kurulan zaman: bilirdi (<bil - ir-idi), hatırlatıyordu (<hatırlat -ıyor i-di),bakarsa
(<bak-ar i-se),yazdıysa (< yaz-dı i-se) vb. Karşıt: basit zaman”.

“Oysa olmak fiilinin eskiden beri imek ek fiili ile aynı anlamda ve görevde
kullanıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Çünkü ermek durum fiilinin yanı
başında olmak/bolmak oluş fiili, Eski Türkçeden beri açıkça yardımcı fiil işleyişinde
görülmektedir.” (Banguoğlu, 1998: 482)

Hikâye Birleşik Zamanı
Konuşan kişinin geçmişte gördüğü gerçekleşmiş veya halen gerçekleşmekte
olan eylemi bildirme veya dilek kipleri ile hikâye etmesi ya da anlatmasına hikâye
birleşik zaman denilir.
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Bu zamanın yapılışı üçüncü tekil kişilerine bildirme ve dilek kiplerinde
ünsüzlerin benzeşmesine ve ünlülerin uyuşmasına göre sözcüğün sonuna -di eki
eklenerek yapılır. Eğer sözcüğümüz ünlü harf ile bitiyorsa -idi eki geldiğinde ek
başındaki i y’ye dönüşür:
İçmeliydi, düşünmeliydi, gelmeliydi, okusaydı, gibi.
Eğer sözcüğümüze idi’nin kendisini getirirsek o zaman ünlü uyumuna gerek
kalmaz:
İçmeli idi, düşünmeli idi, gelmeli idi, okusa idi, gibi.
Bir ışık gösteren olsaydı eğer tek bir ışık;
Biz o zulmetleri çoktan yararak çıkmıştık.
(Mehmet Akif Ersoy)
Konuşan kişinin geçmişteki eylemi hikâye etmesinde kullanılan birleşik zaman
kendi halince aşağıda gösterilen şekillerde çekimlenir:
Şimdiki Zaman Hikâyesi:
Şimdiki zaman hikâyesi konuşan kişinin şimdiki zamanla ilgili eylemi geçmişe
aktararak ve şu anda hikâye etmesi ve ya anlatan kiptir. Bu kipin sözcüğe getirdiği ekler:
Iyor i-di = Iyordu
Makta i-di = Maktaydı- gibi.
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Olumlu şekli
gidiyordum, okuyordum

gidiyorduk, okuyorduk

gidiyordun, okuyordun

gidiyordunuz, okuyordunuz

gidiyordu, okuyordu

gidiyorlardı(gidiyordular),okuyorlardı..

Olumsuz şekli
çalışmıyordum

çalışmıyorduk

çalışmıyordun

çalışmıyordunuz

çalışmıyordu

çalışmıyordular(çalışmıyorlardı)

Tablo 3.1.1.1. Şimdiki Zamanın Hikâyesi

Örnekler:
Dün gece sen telefon açtığında ben uyumaya gidiyordum.
Hatırladığım kadarıyla sen geçen yıl ikinci sınıfta okuyordun.
Ne kadar sessizce konuşsak da o bizi duyuyordu.
Sen yatakta uyurken biz sofrayı kuruyorduk.
Kim bilir geçen sene siz para kazanmak için neler yapıyordunuz.
Herkesi şaşırtan bu yabancılar güzel bir şekilde şarkı söylüyorlardı.
Olumlu soru şekli
Tekil:yapıyor muydum?

Çoğul:yapıyor muyduk?

yapıyor muydun?

yapıyor muydunuz?

yapıyor muydu?

yapıyor muydular?
yapıyorlar mıydı?

Tablo 3.1.1.2.Şimdiki Zamanın Hikâyesinin Olumlu Soru Biçimi
Örnekler:
Sen mezuniyet gecemize geliyor muydun?
Hava biraz soğuk diye pikniğe gelmiyor muydunuz?
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Bahçedeki çiçekleri her gün suluyor muydu?....
Olumsuz soru şekli
Tekil: sevmiyor muydum?

Çoğul: sevmiyor muyduk?

sevmiyor muydun?

sevmiyor muydunuz?

sevmiyor muydu?

sevmiyor muydular?
sevmiyorlar mıydı?

Tablo 3.1.1.3. Şimdiki Zamanın Hikâye Kipinin Olumsuz Biçimi
Örnekler:
Sen bu işi bulana kadar çalışmıyor muydun?
Eve gittiğinde kardeşini görmüyor muydu?
Sen hastayken ben sana bakmıyor muydum?

Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesi
Konuşan kişinin geçmişte gerçekleşmiş olan eylemi ya da tarz bildiren bir oluşu
tekrardan geçmişe aktararak hikâye etmesi ve ya anlatmasıdır. Görülen geçmiş
zamanın kipinin hikâyesi

7

olarak bu kipi adlandıran Korkmaz, Bu zamanın

gerçekleşmesinde cümlede hikâye ederken hikâye eki ile asıl geçmiş zaman eki
birleşerek devreye giriyor. Bu kip iki şekilde yapılmaktadır:
a) bu zaman eki 3. şahıs tekilde eyleme eklendiği zaman ünlüler uyumuna göre
bitişik yazıldığında –ydı eklenerek yapılır:
Okuduydu, gittiydin, verdiydim, gibi

7

Bkz: Korkmaz: Görülen geçmiş zamanın hikâyesi teriminde olduğu gibi, birleşik kipler için
kullanılan terimlere bakarak bunlarda iki ayrı zaman bulunduğu görüşüne kapılmamak gerekir.
Yukarıdaki terimde, görülen geçmiş zaman tarzı, hikâye de zamanı göstermektedir, aynı durum ileriki
birleşik kipli terimler için de söz konusudur, der (Korkmaz, 2003: 733)
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b) ikinci halde ise bütün tekil ve çoğul şahıslarına ünlülerin uyumuna ve ünsüzlerin
ise benzeşmesine göre sözcüklere –di ve –ydi eklenerek yapılır:
yazdımdı, okudumdu, sevdiydik, gibi.
Olumlu şekli:
Tekil: sevdiydim // sevdimdi

Çoğul: sevdiydik

sevdiydin // sevdindi

sevdiydiniz

sevdiydi

sevdiydiler

Tablo 3.1.1.4. Görülen Geçmiş Zaman Hikâyesi
Örnekler:
Beni çok etkileyen bu kitabı çok sevdiydim.
Geçen haftaki seminerin konusunu çok sevdiydiniz.
Biz bu güzel mekâna daha önce geldiydik.
Olumsuz şekli
Tekil: gelmediydim

Çoğul: gelmediydik

gelmediydin

gelmediydiniz

gelmediydi

gelmediydiler

Tablo 3.1.1.5. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Geçen sene Balo’ya sanırım o gelmediydi.
Ben oraya gideli üç ay olmadıydı.
Size bunları yapmanızı söylemediydik.
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Olumlu soru şekli
Tekil: okudum muydu?

Çoğul: okuduk muydu?

okudun muydu?

okudunuz muydu?

okudu muydu?

okudular mıydı?
ya da

okudu muydum?

okudu muyduk?

okudu muydun?

okudu muydunuz?

okudu muydu?

okudu muydular?

Tablo 3.1.1.6. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Olumlu Soru Çekimi
Örnekler:
Sana tavsiye ettiğim kitabı okudu muydun?
Bizim yazlığa geldiniz miydi?
Arkadaşı hediye ettiği elbiseyi acaba giydi miydi?
Olumsuz soru şekli
Tekil: seçmedim miydi?

Çoğul: seçmedik miydi?

seçmedin miydi?

seçmediniz miydi?

seçmedi miydi?

seçmediler miydi?
ya da

seçmedi miydim?

seçmedi miydik?

seçmedi miydin?

seçmedi miydiniz?

seçmedi miydi?

seçmedi miydiler?

Tablo 3.1.1.7. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Olumsuz Soru Çekimi
Örnekler:
Ben bu elbiseyi daha önceden seçmedim miydi?
Siz daha önceden buraya gelmediniz miydi?
Bu fıkrayı söylediğinde onlar güldüler miydi
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Duyulan Geçmiş Zamanın Hikâyesi
Bu zaman kipi konuşan kişinin geçmişte gerçekleşen eylemi ya da olayı şu
anda hikâye etmesi ve ya anlatmasıdır Bu konuyla ilgili Korkmaz şunları belirtir:
“esas fiil + -miş kip eki + i-ek-fiil +-DI hikâye eki + şahıs eki birleşmesinde oluşan
duyulan geçmiş zaman kipinin hikâyesi.” (Korkmaz, 2003: 737)
Olumlu şekli
gelmiştim

gelmiştik

gelmiştin

gelmiştiniz

gelmişti

gelmiştiler/gelmişlerdi

Tablo 3.1.1.8. Duyulan Geçmiş Zamanın Hikâyesi
Örnekler:
Dün gece memleketten gelmiştim.
Bu fıkrayı anlatırken biz çok gülmüştük.
Kompozisyonda öğrenciler gezi turunda gördükleri her şeyi yazmışlardı.
Olumsuz şekli
gitmemiştim

gitmemiştik

gitmemiştin

gitmemiştiniz

gitmemişti

gitmemiştiler/gitmemişlerdi

Tablo 3.1.1.9. Duyulan Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Geçen haftadaki kuzenimin düğününe gitmemiştim
Büyük annenizi tabii ki siz küçüktünüz ve o yüzden görmemiştiniz.
O kadar yorgun olduğumuz için açlıktan nasıl uyuya kaldığımızın farkına bile
varamamıştık.
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Olumlu soru şekli
sormuş muydum?

sormuş muyduk?

sormuş muydun?

sormuş muydunuz?

sormuş muydu?

sormuş muydular?/sormuşlar mıydı?

Tablo 3.1.1.10. Duyulan Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Olumlu Soru Şekli
Örnekler:
Size “yaşınız kaç?”diye sormuş muydum?
Nasıl bir evraklar lazım olabileceği hakkında size bilgi vermişler miydi?
Beni aradığında telefonda tatilde nereye gideceğim hakkında sormuş
muydun?
Olumsuz soru şekli
yapmamış mıydım?

yapmamış mıydık?

yapmamış mıydın?

yapmamış mıydınız?

yapmamış mıydı?

yapmamışlar mıydı?/yapmamış mıydılar?

Tablo 3.1.1.11. Duyulan Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Olumsuz Soru Şekli
Örnekler:
Hocanın verdiği ödevi hâlâ yapmamış mıydın?
Bu kadar olaylardan sonra bir daha karşına çıkmayacağım dememiş miydi?
Geçen seneki seminere katılmamış mıydılar?

Gelecek Zamanın Hikâyesi
Bu zaman kipi konuşan kişinin gelecek zaman ile ilgili bir eylemi geçmişe
aktararak şu anda hikâye etmesi ya da anlatmasıdır ve bu kip –acak eki ile yapılır:
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Olumlu şekli
dinleyecektim

dinleyecektik

dinleyecektin

dinleyecektiniz

dinleyecekti

dinleyeceklerdi/dinleyecektiler

Tablo 3.1.1.12. Gelecek Zamanın Hikâyesi
Örnekler:
Hata yapmadan önce anneni dinleyecektin.
Biz haftaya İtalya’ya gidecektik.
Az kalsın hepsi topluca tek çocuğu döveceklerdi.
Olumsuz şekli:
gelmeyecektim

gelmeyecektik

gelmeyecektin

gelmeyecektiniz

gelmeyecekti

gelmeyecektiler/gelmeyeceklerdi

Tablo 3.1.1.13. Gelecek Zamanın Hikâyesinin Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Telefon açmasaydım partiye gelmeyecekti.
Sen gelmeseydin ben asla bu ödevi yapmayacaktım.
Aslında toplantıyı saat 11’e kadar sürdürmeyeceklerdi.
Olumlu soru şekli
isteyecek miydim?

isteyecek miydik?

isteyecek miydin?

isteyecek miydiniz?

isteyecek miydi?

isteyecek miydiler?/isteyecekler miydi?

Tablo 3.1.1.14. Gelecek Zamanın Hikâyesinin Olumlu Soru Çekimi
Örnekler:
Sence ben senin bunu yapmanı isteyecek miydim?
Arkadaşlar hocanın söylediği gibi bugün müzeye gidecek miydik?
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Marketten meyve filan isteyecek miydi acaba?
Olumsuz soru şekli
kızmayacak mıydım?

kızmayacak mıydık?

kızmayacak mıydın?

kızmayacak mıydınız?

kızmayacak mıydı?

kızmayacaklar mıydı?/kızmayacak mıydılar?

Tablo 3.1.1.15. Gelecek Zamanın Hikâyesinin Olumsuz Soru Çekimi
Örnekler:
Eğer oraya gitmiş olsaydım anneciğim, bana kızmayacak mıydın?
Karşısına nasıl sorular çıkacağını bilmeyecekler miydi?
Bugün Leyla’nın doğum gününe gitmeyecek miydik?

Geniş Zamanın Hikâyesi
Bu kipin anlamı geçmişte gerçekleşmiş olan geniş zaman ile ilgili eylemi –r,-ar, -er, ekleri ile geçmişe aktarılarak birleşik zamanla hikâye edilmesidir. Bu kip
eyleme-geniş zaman ekine ünlü ve ünsüzlerin uyumuna göre - di getirilerek yapılır:
Olumlu şekli
söylerdim

söylerdik

söylerdin

söylerdiniz

söylerdi

söylerdiler/söylerlerdi

Tablo 3.1.1.16. Geniş Zamanın Hikâyesi
Örnekler:
Babaannem ben küçükken hep masallar söylerdi.
Ortaokuldayken hep anne hakkında şarkı söylerdin.
Eğer geç kalacağımızı bilseydim anneme söylerdim.
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Olumsuz şekli
yapmazdım

yapmazdık

yapmazdın

yapmazdınız

yapmazdı

yapmazlardı/yapmazdılar

Tablo 3.1.1.17. Geniş Zamanın Hikâyesinin Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Eğer sen ona bağırmasaydın ağabeyim evden çıkıp gitmezdi.
Mağazada gördüğüm elbiseyi o an almasaydık kim bilir bu fırsatı kaçırırdık.
Küçükken ablam yemek yaptığında yemeğin altını hep yakardı.
Küçükken annemin içirmeye çalıştığı sütleri içmezdim.
Kardeşim beş yaşındayken hayvanlardan korkmazdı.
Onun laftan anlamaz birisi olduğunu bilseydik asla olaya karışmazdık.
Olumlu soru şekli
gider miydim?

gider miydik?

gider miydin

gider miydiniz?

gider miydi?

gider miydiler?/giderler miydi?

Tablo 3.1.1.18. Geniş Zamanın Hikâyesinin Soru Çekimi
Örnekler:
Pikniğe davet etseydim gelir miydin?
Benim yerime bir gün çalışmasını istesem bunu yapar mıydı?
Hoca tam olarak sınavda neler sorulacağını belirtseydi biz de ona göre
çalışır mıydık?
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Olumsuz soru şekli
dökmez miydim?

dökmez miydik?

dökmez miydin?

dökmez miydiniz?

dökmez miydi?

dökmez miydiler?/dökmezler miydi?

Tablo 3.1.1.19. Geniş Zamanın Hikâyesinin Olumsuz Soru Şekli
Örnekler:
Senin de sinemaya gideceğini bilseydim ben de gelmez miydim?
Programın iptal olacağını bilseydik gelmez miydik?
Eğer seni yolun yarısında bırakıp gitseydim insafsız demez miydin?

İstek Kipinin Hikâyesi
Bu birleşik zaman kipi konuşan kişinin geçmişte gerçekleşemeyen eylemi,
daha doğrusu isteklerini şimdi hikâye etmesi veya anlatmasıdır: “Onu bir kere olsa
göreydim”. İstek kipi hikâyesinin yapılışı diğer zaman kipleri gibi ünlü ve ünsüz
uyumuna göre eyleme getirilir ve bitişik yazıldığında –ydı eki eklenerek yapılır.
Olumlu şekli
gideydim

gideydik

gideydin

gideydiniz

gideydi

gideydiler

Tablo 3.1.1.20. İstek Kipinin Hikâyesi
Örnekler:
Aranız bozuk olsa bile hiç olmadı bir kere ziyaretine gideydin.
Biz de bir kere olsun yurt dışına gideydik.
O da annesine inat etmeden tüm söylediklerini yapaydı.
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Olumsuz şekli
yapmayaydım

yapmayaydık

yapmayaydın

yapmayaydınız

yapmayaydı

yapmayaydılar/yapmayalardı

Tablo 3.1.1.21. İstek Kipinin Hikâyesinin Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Keşke bunları yapmayaydın.
Gözümün önünde sararıp solmayaydı.
Hafta içi akrabana gitmeyeydim şu an arkadaşlarla beraber piknikte olurdum.

Gereklilik Kipinin Hikâyesi
Bu kip konuşan kişinin geçmişte yapılması gereken bir eylemi şu an gereklilik
kipi ile geçmişe aktararak hikâye etmesidir. Burada geçmişte yapılması gereken veya
olması gereken şey anlatılır ve bu kip geçmişte gerçekleşmiş ya da gerçekleşmemiş
olsa da eyleme –malı idi veya -maydı ekleri getirilerek yapılır:
Olumlu şekli
gelmeliydim

gelmeliydik

gelmeliydin

gelmeliydiniz

gelmeliydi

gelmeliydiler

Tablo 3.1.1.22. Gereklilik Kipinin Hikayesi
Örnekler:
Gidip de iyi etmişsin ama ona her şeyi söylemeliydin.
O sana küs olsa bile doğum gününe davet edildikten sonra gelmeliydi.
Böyle şeylerle karşılaşacaklarını önceden bilmeliydiler.
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Olumsuz şekli
söylememeliydim

söylememeliydik

söylememeliydin

söylememeliydiniz

söylememeliydi

söylememeliydiler/söylememelilerdi

Tablo 3.1.1.23. Gereklilik Kipinin Hikâyesinin Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Neden söyledin hâlâ anlamıyorum. Bizim şirketimizde olanları ailene
anlatmamalıydın.
Sana böyle şekilde davranmasına izin vermemeliydin.
Seninle arasının iyi olmadığını biliyordu. Bir tatsızlık çıkmaması için
çağırmamalıydı
Olumlu soru şekli
açmalı mıydım?

açmalı mıydık?

açmalı mıydın?

açmalı mıydınız?

açmalı mıydı?

açmalı mıydılar?/açmalılar mıydı?

Tablo 3.1.1.24. Gereklilik Kipinin Hikâyesinin Olumlu Soru Çekimi
Örnekler:
Kızım çok tembelleşiyorsun. Baban senin için arabadan inip kapıyı açmalı
mıydı? Biraz abarttın galiba….
Sana her şeyi söyleyerek kalbini kırmalı mıydım?
Kimsesiz bu çocuğu gece yarısında sokağa atmalı mıydık?
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Olumsuz soru şekli
içmemeli miydim?

içmemeli miydik:

içmemeli miydin?

içmemeli miydiniz?

içmemeli miydi?

içmemeli miydiler?/içmemeliler miydi?

Tablo 3.1.1.25. Gereklilik Kipinin Hikâyesinin Olumsuz Soru Çekimi
Örnekler:
Sence ben beni üzdü diye yanına gitmemeli miydim?
Çorbanın tadı yok diye kadıncağızın yaptığı çorbayı içmemeli miydik?
Nasılsa para bittiğinde babam gönderiyor diye çalışmamalı mıydı?

Dilek Şart Kipinin Hikâyesi
Konuşan kişinin geçmiş zamandaki gerçekleşip gerçekleşmediğini, dilek ve
isteklerini o anda hikâye etmesi ya da anlatmasıdır.. Bu kipin yapılışı eyleme ünlü
uyumuna göre –ydı getirilerek yapılır:
Olumlu şekli
görseydim

görseydik

görseydin

görseydiniz

görseydin

görseydiler/görselerdi

Tablo 3.1.1.26. Dilek Şart Kipinin Hikâyesi
Örnekler:
Geleceğini bilseydim senin için sofraya tabak koymuş olurdum.
O gerçekten sevseydi bunları asla yapmazdı.
Keşke zamanında yapmaları gereken şeyleri yapsaydılar şu an zorlanmazdılar.
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Olumsuz şekli
incitmeseydim

incitmeseydik

incitmeseydin

incitmeseydiniz

incitmeseydi

incitmeselerdi/incitmeseydiler

Tablo 3.1.1.27. Dilek Şart Kipinin Hikâyesinin Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Ağaçtan düştüğümde ayağımı incitmeseydim dün takımda oynuyor olurdum.
Konsere bir az önce gelmeseydik salonun ön tarafındaki yerleri kaçırmış
olurduk.
Akrabalarım hayatıma karışmış olmasalardı şu an yurt dışına gitmiş
olurdum.
Olumlu soru şekli
kurtulsa mıydım?

kurtulsa mıydık?

kurtulsa mıydın?

kurtulsa mıydınız?

kurtulsa mıydı?

kurtulsalar mıydı?/kurtulsa mıydılar?

Tablo 3.1.1.28. Dilek Şart Kipi Hikâyesinin Olumlu Soru Çekimi
Örnekler:
Depodaki gereksiz eşyalardan kurtulsa mıydık?
Yeni eleman bugünden iş başlasa mıydı?
Müsaitken babaannemin ziyaretine gitse miydim?
Olumsuz soru şekli
kalmasa mıydım?

kalmasa mıydık?

kalmasa mıydın?

kalmasa mıydınız?

kalmasa mıydı?

kalmasa mıydılar?/kalmasalar mıydı?

Tablo 3.1.1.29. Dilek Şart Kipinin Hikâyesinin Olumsuz Soru Çekimi
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Örnekler:
Dün kız arkadaşımın yanında kalmasa mıydım?
Onun evin önünden geçmese miydik? Tatsızlık çıkmasın yine….
Arkadaşına arabayla gitmese miydi? Şu an kaza geçirmemiş olur muydu?..

Birleşik Zamanın Rivayeti
Bu kip gerçekleşen ya da gerçekleşmeyen eylemi kişinin sanki haberi yokmuş
veya başkasından duymuş gibi anlatmasıdır.
Şimdiki Zamanın Rivayeti
Olumlu şekli
gidiyormuşum

gidiyormuşuz

gidiyormuşsun

gidiyormuşsunuz

gidiyormuş

gidiyorlarmış/gidiyormuşlar

Tablo 3.1.1.30. Şimdiki Zamanın Rivayetinin Olumlu Çekimi
Olumsuz şekli
yapmıyormuşum

yapmıyormuşuz

yapmıyormuşsun

yapmıyormuşsunuz

yapmıyormuş

yapmıyorlarmış/yapmıyormuşlar

Tablo 3.1.1.31. Şimdiki Zamanın Rivayetinin Olumsuz Çekimi
Olumlu soru şekli
biliyor muymuşum?

biliyor muymuşuz?

biliyor muymuşsun?

biliyor muymuşsunuz?

biliyor muymuş?

biliyorlar mıymış?/biliyor muymuşlar?

Tablo 3.1.1.32. Şimdiki Zamanın Rivayetinin Olumlu Soru Çekimi
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Olumsuz soru şekli
vermiyor muymuşum?

vermiyor muymuşuz?

vermiyor muymuşsun?

vermiyor muymuşsunuz?

vermiyor muymuş?

vermiyor muymuşlar?/vermiyorlar mıymış?

Tablo 3.1.1.33. Şimdiki Zamanın Rivayetinin Olumsuz Soru Çekimi
Duyulan Geçmiş Zaman Rivayeti
Olumlu şekli
gülmüşmüşüm

gülmüşmüşüz

gülmüşmüşsün

gülmüşmüşsünüz

gülmüşmüşsün

gülmüşmüşler/gülmüşlermiş

Tablo 3.1.1.34. Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayetinin Olumlu Çekimi
Olumsuz şekli
dememişmişim

dememişmişiz

dememişmişsin

dememişmişsiniz

dememişmiş

dememişlermiş/dememişmişler

Tablo 3.1.1.35. Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayetinin Olumsuz Çekimi
Olumlu soru şekli
çizmiş miymişim?

çizmiş miymişiz?

çizmiş miymişsin?

çizmiş miymişsiniz?

çizmiş miymiş?

çizmiş miymişler/çizmişler miymiş?

Tablo 3.1.1.36. Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayetinin Olumlu Soru Çekimi
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Olumsuz soru şekli
ütülememiş miymişim?

ütülememiş miymişiz?

ütülememiş miymişsin?

ütülememiş miymişsiniz?

ütülememiş miymiş?

ütülememiş miymişler?
ütülememişler miymiş

Tablo 3.1.1.37. Geçmiş Zamanın Rivayeti Olumsuz Soru Çekimi

Gelecek Zamanın Rivayeti
Olumlu şekli
dikecekmişim?

dikecekmişiz

dikecekmişsin

dikecekmişsiniz

dikecekmiş

dikecekmişler/dikeceklermiş

Tablo 3.1.1.38. Gelecek Zamanın Rivayetinin Olumlu Çekimi
Olumsuz şekli
yemeyecekmişim

yemeyecekmişiz

yemeyecekmişsin

yemeyecekmişsiniz

yemeyecekmiş

yemeyeceklermiş/yemeyecekmişler

Tablo 3.1.1.39. Gelecek Zamanın Rivayetinin Olumsuz Çekimi

76

Olumlu soru şekli
kurtaracak mıymışım?

kurtaracak mıymışız?

kurtaracak mıymışsın?

kurtaracak mıymışsınız?

kurtaracak mıymış?

kurtaracak mıymışlar?
kurtaracaklar mıymış?
Olumsuz soru şekli

silecek miymişim?

silecek miymişiz?

silecek miymişsin?

silecek miymişsiniz?

silecek miymiş?

silecek miymişler?
silecekler miymiş?

Tablo 3.1.1.40. Gelecek Zamanın Rivayetinin Olumlu ve Olumsuz Soru Çekimi
Geniş Zamanın Rivayeti
Olumlu Şekli
tutarmışım

tutarmışız

tutarmışsın

tutarmışsınız

tutarmış

tutarmışlar/tutarlarmış

Tablo 3.1.1.41. Geniş Zamanın Rivayetinin Olumlu Çekimi
Olumsuz şekli
istemezmişim

istemezmişiz

istemezmişsin

istemezmişsiniz

istemezmiş

istemezmişler/istemezlermiş

Tablo 3.1.1.42. Geniş Zamanın Rivayetinin Olumsuz Çekimi
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Olumlu soru şekli
alır mıymışım?

alır mıymışız?

alır mıymışsın?

alır mıymışsınız?

alır mıymış?

alır mıymışlar?/alırlar mıymış?

Tablo 3.1.1.43. Geniş Zamanın Rivayetinin Olumlu Soru Çekimi
Olumsuz soru şekli
düşünmez miymişim?

düşünmez miymişiz?

düşünmez miymişsin?

düşünmez miymişsiniz?

düşünmez miymiş?

düşünmez miymişler?
düşünmezler miymiş?

Tablo 3.1.1.44. Geniş Zamanın Rivayetinin Olumsuz Soru Çekimi
İstek Kipinin Rivayeti
Olumlu şekli
düşüneymişim

düşüneymişiz

düşüneymişsin

düşüneymişsiniz

düşüneymiş

düşüneymişler

Tablo 3.1.1.45. İstek Kipinin Rivayetinin Olumlu Şekli
Olumsuz şekli
dönmeyeymişim

dönmeyeymişiz

dönmeyeymişsin

dönmeyeymişsiniz

dönmeyeymiş

dönmeyeymişler/dönmeyelermiş

Tablo 3.1.1.46. İstek Kipinin Rivayetinin Olumsuz Çekimi
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Gereklilik Kipinin Rivayeti
Olumlu şekli
sevmeliymişim

sevmeliymişiz

sevmeliymişsin

sevmeliymişsiniz

sevmeliymiş

sevmeliymişler/sevmelilermiş

Tablo 3.1.1.47. Gereklilik Kipinin Rivayetinin Olumlu Çekimi
Olumsuz şekli
yapmamalıymışım

yapmamalıymışız

yapmamalıymışsın

yapmamalıymışsınız

yapmamalıymış

yapmamalıymışlar/yapmamalılarmış

Tablo 3.1.1.48. Gereklilik Kipinin Rivayetinin Olumsuz Çekimi
Olumlu soru şekli
yüzmeli miymişim?

yüzmeli miymişiz

yüzmeli miymişsin?

yüzmeli miymişsiniz?

yüzmeli miymiş?

yüzmeli miymişler?/yüzmeliler miymiş?

Tablo 3.1.1.49. Gereklilik Kipinin Rivayetinin Olumlu Soru Çekimi
Olumsuz soru şekli
kaçmamalı mıymışım?

kaçmamalı mıymışız?

kaçmamalı mıymışsın?

kaçmamalı mıymışsınız?

kaçmamalı mıymış?

kaçmamalı mıymışlar?/kaçmamalılar mıymış?

Tablo 3.1.1.50. Gereklilik Kipinin Rivayetinin Olumsuz Soru Çekimi
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Dilek Şart Kipinin Rivayeti
baksaymışım

baksaymışız

baksaymışsın

baksaymışsınız

baksaymış

baksaymışlar/baksalarmış

Tablo 3.1.1.51. Dilek Şart Kipinin Rivayeti Olumlu Şekli
Olumsuz şekli
okumasaymışım

okumasaymışız

okumasaymışsın

okumasaymışsınız

okumasaymış

okumasaymışlar/okumasalarmış

Tablo 3.1.1.52. Dilek Şart Kipinin Rivayetinin Olumsuz Çekimi
Olumlu soru şekli
yetişse miymişim?

yetişse miymişiz?

yetişse miymişsin?

yetişse miymişsiniz?

yetişse miymiş?

yetişse miymişler?/yetişseler miymiş?

Tablo 3.1.1. 53. Dilek Şart Kipinin Rivayetinin Olumlu Soru Çekimi
Olumsuz soru şekli
göstermese miymişim?

göstermese miymişiz?

göstermese miymişsin?

göstermese miymişsiniz?

göstermese miymiş?

göstermese miymişler?/göstermeseler miymiş?

Tablo 3.1.1.54. Dilek Şart Kipinin Rivayetinin Olumsuz Soru Çekimi
“Görülen geçmiş zamanın rivayeti yoktur. Çünkü görülen geçmiş, görülen bir
eylemi haber verir. Görülen bir eylem ise, başkasından işitilmiş gibi anlatılamaz,
rivayet edilemez.” (Ediskun, 2003:205)
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Görülen Geçmiş Zamanın Şartı
Olumlu Şekli
döktüysem

döktüysek

döktüysen

döktüyseniz

döktüyse

döktüyseler/döktülerse

Tablo 3.1.1.55. Görülen Geçmiş Zamanın Şartı
Olumsuz şekli
vermediysem

vermediysek

vermediysen

vermediyseniz

vermediyse

vermediyseler/vermedilerse

Tablo 3.1.1.56. Görülen Geçmiş Zamanın Şartının Olumsuz Çekimi
Olumlu soru şekli
çektiysem mi?

çektiysek mi?

çektiysen mi?

çektiyseniz mi?

çektiyse mi?

çektiyseler mi?/çektilerse mi?

Tablo 3.1.1.57. Görülen Geçmiş Zamanın Şartının Olumlu Soru Çekimi
Olumsuz soru şekli
bakmadıysam mı?

bakmadıysak mı?

bakmadıysan mı?

bakmadıysanız mı?

bakmadıysa mı?

bakmadıysalar mı?/bakmadılarsa mı?

Tablo 3.1.1.58. Görülen Geçmiş Zamanın Şartının Olumsuz Soru Çekimi
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Duyulan Geçmiş Zamanın Şartı
olmuşsam

olmuşsak

olmuşsan

olmuşsanız

olmuşsa

olmuşsalar/olmuşlarsa
Olumsuz şekli

bilmemişsem

bilmemişsek

bilmemişsen

bilmemişseniz

bilmemişse

bilmemişlerse/bilmemişseler

Tablo 3.1.1.59.Duyulan Geçmiş Zamanın Şartının Olumlu ve Olumsuz Çekimi
Olumlu soru şekli
gülmüşsem mi?

gülmüşsek mi?

gülmüşsen mi?

gülmüşseniz mi?

gülmüşsen mi?

gülmüşseler mi?/gülmüşlerse mi?

Tablo 3.1.1.60. Duyulan Geçmiş Zamanın Şartının Olumlu Soru Çekimi
Olumsuz soru şekli
kazmamışsam mı?

kazmamışsak mı?

kazmamışsan mı?

kazmamışsanız mı?

kazmamışsa mı?

kazmamışlarsa mı?/kazmamışsalar mı?

Tablo 3.1.1.61. Duyulan Geçmiş Zamanın Şartın Olumsuz Çekimi

Geniş Zamanın Şartı
yutarsam

yutarsak

yutarsan

yutarsanız

yutarsa

yutarlarsa/yutarsalar

Tablo 3.1.1.62. Geniş Zamanın Şartının Olumlu Şekli

82

Olumsuz şekli
kazamazsam

kazanmazsak

kazanmazsan

kazanmazsanız

kazanmazsa

kazanmazsalar/kazanmazlarsa

Tablo 3.1.1.63. Geniş Zamanın Şartının Olumsuz Çekimi
Olumlu soru şekli
bilirsem mi?

bilirsek mi?

bilirsen mi?

bilirseniz mi?

bilirse mi?

bilirseler mi?/bilirlerse mi?

Tablo 3.1.1.64. Geniş Zaman Şartının Olumlu Soru Çekimi
Olumsuz soru şekli
yatırmazsam mı?

yatırmazsak mı?

yatırmazsan mı?

yatırmazsanız mı?

yatırmazsa mı?

yatırmazsalar mı?/yatırmazlarsa mı?

Tablo 3.1.1.65. Geniş Zamanın Şartının Olumsuz Soru Çekimi

Gelecek Zamanın Şartı
bulacaksam

bulacaksak

bulacaksan

bulacaksanız

bulacaksa

bulacaklarsa/bulacaksalar

Tablo 3.1.1.66. Gelecek Zamanın Şartının Olumlu Çekimi
Olumsuz şekli
pişirmeyeceksem

pişirmeyeceksek

pişirmeyeceksen

pişirmeyecekseniz

pişirmeyecekse

pişirmeyeceklerse/pişirmeyecekseler

Tablo 3.1.1.67. Gelecek Zamanın Şartının Olumsuz Çekimi
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3.1.2. Türkiye Türkçesinde Ek Fiilin Katmerli Zaman Çekimleri
“Katmerli birleşik kipler, ikiden fazla kipin belirli birleşme kurallarına bağlı
olarak arka arkaya getirilmesiyle oluşturan kiplerdir. Bu zamanın oluşturulmasında
bildirme ve bir kısım tasarlama kiplerinin hikâye ve rivayet birleşik kipleri esas alınır
ve bunlara i- ek fiilin i-se şart biçimi eklenir. Bu üçlü kip iyelik kökenli şahıs
ekleriyle çekime girer: gel-di i-di i-se-m>geldi idiysem, gel-miş i-dim i-se-m>gelmil
idiysem, bak-ıyor i-miş i-se-m>bakıyor imişsem gibi.” (Korkmaz, 2003: 776)

Şimdiki Zamanın Hikâyesinin Şartı
Tekil

okuyor idiysem = okuyorduysam
okuyor idiysen=okuyorduysan
okuyor idiyse=okuyorduysa

Çoğul

okuyor idiysek=okuyorduysak
okuyor idiyseniz=okuyorduysanız
okuyor idiyseler=okuyorduysalar

Tablo 3.1.2.1. Şimdiki Zamanın Hikâyesinin Şartının Olumlu Çekimi
Örnekler:
Ben bu çayı içiyorduysam çok beğendiğimden içiyorumdur.
Yurt dışına gidiyorduysa patronun talimatına göre gidiyordur.
Biz bu çalışmayı yapıyorduysak millete yardım olsun diye yapıyoruzdur.
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Olumsuz şekli:
gitmiyor idiysem=gitmiyorduysam

Tekil

gitmiyor idiysen=gitmiyorduysan
gitmiyor idiyse=gitmiyorduysa
Çoğul

gitmiyor idiysek=gitmiyorduysak
gitmiyor idiyseniz=gitmiyorduysanız
gitmiyor idiyseler=gitmiyorduysalar

Tablo 3.1.2.2. Şimdiki Zamanın Hikâyesinin Şartının Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Ben bu şarkıyı sevmiyorduysam sözlerini sevmediğimden değil şarkıcı güzel
söyleyemediğinde sevmiyorum.
Annen bunları babana söylemiyorduysa seni düşündüğünden söylemiyor.

Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Şartı
Tekil

sordu idiysem = sordum idiyse
sordu idiysen = sordun idiyse
sordu idiyse = sordu idiyse

Çoğul

sordu idiysek = sorduk idiyse
sordu idiyseniz = sordunuz idiyse
sordu idiyseler = sordular idiyse

Tablo 3.1.2.3. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Şartının Çekimi
Örnekler:
Ben bunu yaptı idiysem kendim için yapmadım..
O bu çiçeği getirdi idiyse senin için getirmedi, annesi için getirdi.
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Olumsuz şekli
Tekil

söylemedi idiysem = söylemedim idiyse
söylemedi idiysen = söylemedin idiyse
söylemedi idiyse = söylemedi idiyse

Çoğul

söylemedi idiysek = söylemedik idiyse
söylemedi idiyse = söylemediniz idiyse
söylemedi idiyseler = söylemediler idiyse

Tablo 3.1.2.4. Görülen Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Şartının Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Törene gelmedi idiysem hasta olduğumdan gelmedim.
Eğer sana söylemedi idiyse demek ki söylenmemesi gerekti.
Bu problemi çözmediler idiyse demek ki çözülmez problem olduğu için
çözmediler.

Duyulan Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Şartı

Tekil: bıkmış idiysem

Çoğul: bıkmış idiysek

bıkmış idiysen

bıkmış idiyseniz

bıkmış idiyse

bıkmış idiyseler/bıkmışlar idiyse

Tablo 3.1.2.5. Duyulan Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Şartı
Örnekler:
Bu kitabı okumuş idiysem beğendiğimden okumuşumdur.
Partide şarkı söylemiş idiyse çok sevdiğinden söylemiştir.
Akşam mantı yapmış idiysek eve misafir geldiğinden yapmışızdır.
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Olumsuz şekli
varmamış idiysem

varmamış idiysek

varmamış idiysen

varmamış idiyseniz

varmamış idiyse

varmamış idiyseler/varmamışlar idiyse

Tablo 3.1.2.6. Duyulan Geçmiş Zamanın Hikâyesinin Şartının Olumsuz Çekimi
Örneğin:
Eğer o düğüne gelmemiş idiyse hasta olduğundan gelmemiştir.

Gelecek Zamanın Hikâyesinin Şart

Tekil: kızacak idiysem

Çoğul: kızacak idiysek

kızacak idiysen

kızacak idiyseniz

kızacak idiyse

kızacak idiyseler//kızacaklar idiyse

Tablo 3.1.2.7. Gelecek Zaman Hikâyesi Şartının Olumlu Çekimi
Örnekler:
Annen sana kızacak idiyse söylediği işi yapmadığın için kızacak.
Babası kızını ona verecek idiyse kızı onu çok sevdiği için verecek.
Olumsuz şekli
yapmayacak idiysem

yapmayacak idiysek

yapmayacak idiysen

yapmayacak idiyseniz

yapmayacak idiyse

yapmayacak idiyseler/yapmayacaklar

idiyse
Tablo 3.1.2.8. Gelecek Zamanın Hikâyesinin Şartının Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Pikniğe gelmeyecek idiysen neden bize söz verdin?
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Kızım elbiseyi giymeyecektiysen neden aldın?

Geniş Zamanın Hikâyesinin Şartı
Tekil: bulur idiysem

Çoğul: bulur idiysek

bulur idiysen

bulur idiyseniz

bulur idiyse

bulur idiyseler /bulurlar idiyse

Tablo 3.1.2.9. Geniş Zamanın Hikâyesinin Şartının Olumlu Çekimi

Örnekler:
Söylediğin siparişleri bulur idiysem getirirdim.
Ben onunla konuşur idiysem okulu hakkında konuşurdum.
Olumsuz şekli
çıkmaz idiysem

çıkmaz idiysek

çıkmaz idiysen

çıkmaz idiyseniz

çıkmaz idiyse

çıkmaz idiyseler/ çıkmazlar idiyse

Tablo 3.1.2.10. Geniş Zamanın Hikâyesinin Şartının Olumsuz Çekimi

Gereklilik Kipinin Hikâye Şartı
Tekil: vurmalı idiysem

Çoğul: vurmalı idiysek

vurmalı idiysen

vurmalı idiyseniz

vurmalı idiyse

vurmalı idiyseler

Tablo 3.1.2.11. Gereklilik Kipinin Hikâye Şartının Olumlu Çekimi
Örnek:
Annem halıya vurmalı idiyse vurmuştur.
Olumsuz şekli
yırtmamalı idiysem

yırtmamalı idiysek

yırtmamalı idiysen

yırtmamalı idiyseniz

yırtmamalı idiyse

yırtmamalı idiyseler

Tablo 3.1.2.12. Gereklilik Kipinin Hikâyesinin Şartının Olumsuz Çekimi
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Bitişik halde: yırtmamalıydıysam, yırtmamalıydıysan, yırtmamalıydıysa,
yırtmamalıydıysak, yırtmamalıydıysanız, yırtmamalıydıysalar.
¾

Şimdiki Zamanın Rivayet Şartı Katmerli Zamanı
Katmerli şimdiki zamanın çekimi konuşan kişinin şimdiki zaman rivayeti ile

ilgili eylemi anlatmasıdır:
Tekil: laf ediyor imişsem

Çoğul: laf ediyor imişsek

laf ediyor imişsen

laf ediyor imişseniz

laf ediyor imişse

laf ediyor imişseler

Tablo 3.1.2.13. Şimdiki Zamanın Rivayet Şartı Katmerli Zamanı Çekimi
Bitişik halde: laf ediyormuşsam, laf ediyormuşsan, laf ediyormuşsa, laf
ediyormuşsak, laf ediyormuşsanız, laf ediyormuşsalar=ediyorlarmışsa.
Örnekler:
Sana laf ediyormuşsa zamanında canını acıttığından ediyordur.
Ben orada çalışıyor imişsem bundan sana ne?
Olumsuz şekli
hissetmiyor imişsem

hissetmiyor imişsek

hissetmiyor imişsen

hissetmiyor emişseniz

hissetmiyor imişse

hissetmiyor imişseler/hissetmiyorlar imişse

Tablo 3.1.2.14. Şimdiki Zamanın Rivayet Şartı Katmerli Zamanın Olumsuz Çekimi
Bitişik halde: hissetmiyormuşsam, hissetmiyormuşsan, hissetmiyormuşsa,
hissetmiyormuşsak, hissetmiyormuşsanız, hissetmiyormuşsalar=hissetmiyorlarmışsa
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Rivayet Birleşik Kiplerin Şartı8
Olumlu şekli
Tekil: yakmış imişsem

Çoğul: yakmış imişsek

yakmış imişsen

yakmış imişseniz

yakmış imişse

yakmış imişseler/yakmışlar imişse

Tablo 3.1.2.15. Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayet Şartının Olumlu Çekimi
Bitişik halinde: yakmışmışsam, yakmışmışsan, yakmışmışsa, yakmışmışsak,
yakmışmışsanız, yakmışmışsalar = yakmışmışlarsa .
Örnekler:
Biz bu yaprakları yakmışmışsak kurumuş olduğundan değil mi ki?
O dün sinemaya gitmişmişse bundan sana ne?
Olumsuz şekli
atmamış imişsem

atmamış imişsek

atmamış imişsen

atmamış imişseniz

atmamış imişse

atmamış imişseler//atmamışlar imişse

Tablo 3.1.2.16. Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayet Şartının Olumsuz Çekimi
Örnekler:
Ben bu kitabı atmamış imişsem bu seni neden ilgilendiriyor?
Madem futbol oynamamış imişse o zaman ayağı nasıl kırıldı?

8

Ayrıntılı bilgi için bknz: Korkmaz (2003:778 (Şekil Bilgisi)) : Bu gruba giren katmerli birleşik
kiplerin çekimi kalıbı da şöyledir: esas fiil+kip eki+i- ek fiil+rivayet eki+i- ek fiili+şart eki+şahıs eki.
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Gelecek Zamanın Rivayet Şartı
Tekil: yetişecek imişsem

Çoğul: yetişecek imişsek

yetişecek imişsen

yetişecek imişseniz

yetişecek imişse

yetişecek imişseler//yetişecekler imişse

Tablo 3.1.2.17. Gelecek Zamanın Rivayet Şartının Olumlu Çekimi
Bitişik halde: yetişecekmişsem, yetişecekmişsen, yetişecekmişse, yetişecekmişsek,
yetişecekmişseniz, yetişecekmişseler = yetişeceklermişse.
Örnekler:
Bugün bana gelecek imişse neden bana daha önceden haber vermedi?
Annem bana yeni elbise alacak imişse neden almamış?
Olumsuz şekli
gelmeyecek imişsem

gelmeyecek imişsek

gelmeyecek imişsen

gelmeyecek imişseniz

gelmeyecek imişse

gelmeyecek imişlerse//gelmeyecekler imişse

Tablo 3.1.2.18. Gelecek Zamanın Rivayeti Şartının Olumsuz Çekimi
Bitişik halde: gelmeyecekmişsem, gelmeyecekmişsen, gelmeyecekmişse,
gelmeyecekmişsek, gelmeyecekmişseniz, gelmeyeceklermişse=gelmeyecekmişlerse
Örnekler:
Akrabana gitmeyecekmişsen bana gelseydin bari.
Evi satmayacaklarmışsa neden ilan vermişler?
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Geniş Zamanın Rivayet Şartı
Tekil: kovar imişsem

Çoğul: kovar imişsek

kovar imişsen

kovar imişseniz

kovar imişse

kovar imişseler//kovarlar imişse

Tablo 3.1.2.19. Geniş Zamanın Rivayet Şartının Olumlu Çekimi
Bitişik halde: kovarmışsam, kovarmışsan, kovarmışsa, kovarmışsak, kovarmışsanız,
kovarlarmışsa=kovarmışlarsa.
Örnekler:
Ev sahibi beni evden kovarmışsa sen neden üzülüyorsun?
“Biz onunla sert konuşursak size neden batıyor? “ dedi adam bize sinirli
bakarak.
Olumsuz şekli
kaçmaz imişsem

kaçamaz imişsek

kaçmaz imişsen

kaçamaz imişseniz

kaçmaz imişse

kaçamaz imişseler//kaçamazlar imişse

Tablo 3.1.2.20. Geniş Zamanın Rivayet Şartının Olumsuz Çekimi
Bitişik halde: kaçmazmışsam, kaçmazmışsan, kaçmazmışsa, kaçmazmışsak,
kaçmazmışsanız, kaçmazmışlarsa = kaçmazmışlar.
Örnekler:
Bu hayatın sınavlarından kaçmazmışsak neden o zaman hep kaçmaya
çalışıyoruz?
O senin sevgini his etmez imişse neden sana umut verdi?
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Gereklilik Kipinin Rivayetinin Şartı

Tekil: sormalı imişsem

Çoğul: sormalı imişsek

sormalı imişsen

sormalı imişseniz

sormalı imişse

sormalılar imişse//sormalı imişlerse

Tablo 3.1.2.21. Gereklilik Kipinin Rivayet Şartının Olumlu Çekimi
Bitişik halde: sormalıymışsam, sormalıymışsan, sormalıymışsa, sormalıymışsak,
sormalıymışsanız, sormalıymışsalar=sormalılarmışsa
Örnekler:
Tüm öğrenciler toplantıya gitmeli imişlerse biz neden gitmedik?
Herkesin önünde kızın elini sormalıymışsa neden sormamış?
Olumsuz şekli
söylememeli imişim

sormamalı imişiz

söylememeli imişsin

sormamalı imişsiniz

söylememeli imiş

sormamalı imişler//sormamalılar imişler

Tablo 3.1.2.22. Gereklilik Kipinin Rivayet Şartının Olumsuz Çekimi
Bitişik halde: söylememeliymişim, söylememeliymişsin, söylememeliymiş,
söylememeliymişiz, söylememeliymişsiniz, söylememeliymişler
Örnekler:
Dün bana gelmeden başka arkadaşına gittiğini annesine söylememeliymişim.
Çocuğu hasta halinde görmemeliymişsin yoksa bu kadar kötü olmazdın.
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3.2. Özbek Türkçesinde Ek-Fiil, Özellikleri, Getirilen Ekler
Türk dilinde ek fiiller Özbekçede “Toliķsiz fiil” olarak adlandırılmaktadır.
Özbek edebi dilinde ek fiil olarak adlandırılan Toliķsiz fiil aşağıda belirtilen ek
sözcüklerden oluşmuştur: idi = edi, imiş,-miş = ekan = emiş, ise = esa dir.
Özbekçede edi Türkçe karşılığı idi ve ekän ise Türkçde miş’tir. Özbekçede
emiş ek fiili Türkçede de aynı şekildedir yani imiş’tir. Türkçe karşılığı aynıdır: ekän,
emiş = imiş anlamını taşımaktadır. Özbekçede ek fiiller adlar ve fiiller ile kullanılır:
“uy edi = ev idi, yiģlär edi // ağlar idi; çiråyli ekän = yakışıklı imiş,
u lägänekän = uyumuş” gibi örneklerde görebiliriz.
Abdurahmonov bu konuya ilişkin çalışmasında şu açıklamaya yer vermiştir:
“Ek filer fiil şekillerine eklendiğinde esas fiilin anlamı belli bir derecede
korunur ama genel anlamı esas fiil ve ek fiilin birleşik anlamından ibaret
olmaz. Bu nedenle belli bir şekillerde ek fiili çıkarmak mümkün olmaz, veya
mümkün olduğu hallerde anlam tamamen değişir. Toliķsiz fiiller (ek fiil). edi,
ekan, emiş, emas. Örnek: işläyåtgän ekän, işläguvçi edi // çalışıyor idi,
çalışımcı idi şekillerinden ekän, edi = emiş, idi ek fiilleri bırakılamaz. Çünkü
burada getirdiğimiz örnekler cümlede yüklem olamaz. Fiil: işlär edi, bilär ekän
= çalışır idi, bilir imiş şeklinde kullanıldığında cümlede ek fiil kullanılmazsa
anlam kesinlik anlamı olasılığa değişir.” (Abdurahmonov, 1975: 419)
Türkiye Türkçesinde ek fiilin kendisinden önceki isim veya fiile birleşmesi
gibi Özbek Türkçesinde birleşik yazılma şekilleri mevcuttur:
Türkçe: gelmez imiş = gelmezmiş, gelir idi = gelirdi,…gibi.
Özbek Türkçesi: kelmäs ekän = kelmäsäkän, işlär edi = işlärdi
Ek fiilin esas göstergesi edi, ekän, emiş (idi, imiş) ek fiilleri Türkiye Türkçede
bir cümle içinde ikisi aynı zamanda kullanıldığı gibi Özbek Türkçesinde de üçü aynı
cümlede kullanılmaktadır ama Özbek Türkçesinde Türkiye Türkçesinden farklı
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olarak cümledeki anlamı değişebilir, ekan ile emiş fiili Türkçe karşılığı imiş olduğu
için farklı anlamdadır.
Bu sukunät yänä ķänçä dävåm etär edi ekän? (M. İsmåiliy).
“Bu sakinlik daha ne kadar devam edecek acaba?”
Bazı durumlarda ek fiilin üç şekli aynı anda kullanılırken birleşik halde
yazıldığında ek fiilin birisi ya da her ikisi kısaltılmış şekilde geçer:
yåzärmidiykin = yåzärmidi ekän // yazar mıydıymış = yazar mıydı imiş
Ägär men uni korgäni bårsäm u meni tänirmidi ekän?
“Eğer ben onu ziyarete gitsem o beni tanır mıydı acaba?”
Türkiye Türkçesinde ek fiilin kip ya da zaman çekimleri Özbek Türkçesinde
aynı şekilde değildir. Özbek Türkçesinde ek fiilin şimdiki zaman kipi, öğrenilen ve
duyulan geçmiş zaman kipi, istek kipi veya gereklilik ve geniş zaman kipleri yoktur;
onlar ancak Toliķsiz fiilde (ek fiil) Özbek Türkçesinde genel olarak verilmektedir
zaman kategorisini anlatan anlamlara göre ayrılmaktadır. Türkiye Türkçesinde
olduğu gibi böyle zamanlara ayrılmamaktadır.
EDİ Türkçe karşılığı idi ek fiili Eski Özbek Türkçesinde ve Eski Türkçede de
erdi olarak kullanılmıştır. Özbek Türkçesindeki Edi ek fiili er kökünden gelmiş ve
geçmiş zamanın –di ekini almıştır: er+di = edi. Özbek Türkçesinde edi ek fiilin
cümleye kattığı anlamlar aşağıda belirtildiği gibidir:
¾ İdi eki fiili ilk anlamda gerçekleşmiş eylemi ya da bir şeyi tamamen geçmiş
zamana ait olduğunu belirtir:
İsmät båbå yuķåridän kelädigän kättälär bilän muåmälägä ustä edi.
(K.Primķul)
“İsmat dede yukarıdan gelecek olan büyüklerle iletişime usta idi.”
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Yigitlär uçinçi ķävättä dåminå oynäb otirişär, şäkir-şukur tåvuşlär pästdän
eşitilib turärdi. (O.Håşimåv)
“Çocuklar üçüncü katta domino oynarlar, şıkır aşağıdan rahatça işitilirdi.”
Edi ek fili ile ifade edilen geçmiş zamanı diğer fiiller ile ifade edilen geçmiş
zaman ek fiilleri ile anlam açısından farklıdır. Geçmişte gerçekleşen eylemi konuşan
kişinin konuşma zamanına kadar yapılan hareketine söylenir: işni bitirdim = işi
bitirdim.
“Edi ek fiil cümlede bazen ne zaman sorusuna cevap olur. Eğer ek fiil isimler
ile beraber kullanılırsa konuşan kişinin gerçekleşen eylemi, konuşma zamanından
önce bitirmiş olduğunu anlatır ve böylece geçmiş zamanı belirten idi = edi ek fiilin
cümlede taşıdığı diğer anlamından farklı olur. Örnek olarak getirilen cümle:işni
bitirdim = işi bitirdim cümlesinde sorulan soru “ne zaman?”dır ve bu soruya cevap
olarak işi şimdi değil biraz önce bitirdiğini belirten yanıtlar verilebilir ama başka bir
cümleye bakıldığında mesela, gozäl edi = güzel idi cümlesinde cevaplar ve taşıyan
anlam değişir; ‘şimdi veya biraz önce’ gerçekleşen eylemin yanıtları buna cevap
olamaz.” (Abdurahmonov, 1975: 421)

Edi = idi ek fiili cümlede geçmişte veya daha önceden gerçekleşen eylemi
ifade edilmesinde kullanılır. Edebi eserlerde edi = idi ek fiili cümlede daha çok
kullanılır. Edi = idi ek fiilin bir şeyin ya da eylemin şimdiki zamanda değil geçmişte
gerçekleştiğini göstermiştir. Konuya ilişkin Abdurahmonov şu açıklamaya yer
vermiştir:
“Şimdiki Özbek edebi dilinde edi şekli bir şey veya eylemin gerçekleşeceğine
kadar ya da şimdiye kadar mevcut olduğunu ve yapıldığını ifade eder. Mevcut
eylemin olması başka bir eylemin gerçekleşmesine olan nispetine söylenir: Eldän
burun åtlängän siz edingiz-ku, mänä endi kün yånib ketdi. (Åybek) // El alemden
önce hareket eden siz idiniz, işte şimdi gün çok sıcak oldu”. (Abdurahmonov, 1975:
422)
Mirzå Uluģbek billur piyålälärdäki tillä räng şäråbgä tikilgäniçä sukut säklär
edi….(O.Yokubov)
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“Mirza Ulugbek kristal bardaktaki altın renkli şaraba baktığı halde sessiz idi”.
Mänsuråv uniŋ közi åjizligini bilär edi…(P.Kadirov)
“Mansurov onun gözünün görmez olduğunu biliyor idi.”
Bu iki örnek cümlelerde edi ek fiili mutlak kullanılır. Eğer edi ek fiili
kullanılmazsa buradaki anlam şimdiki zamana ait olacaktır. Edi ek fiili geçmişe bağlı
olduğunu belirtmektedir.. Edi ek fiili cümlede yüklem görevindedir, sadece kullanım
şekline göre anlam değişebilir.
¾ Edi ek fiilin isim ve fiillerle kullanım özellikleri geneldir. Bunun dışında edi ek
fiili sıfat fiil ve zarf ile de kullanımında geçmiş zamanın farklı şekillerini getirir.
Onlardan: Edi ek fiili –(a)r eki sıfat fiil ile kullanılır ve bu kullanıldığında şart kipi
yapılmış olur.
“Edi = idi ek fiili Özbek Türkçesinde emir ve istek kipleri ile de beraber
kullanılır:-gin+edi, -sin+edi, örneğin: kelgin edi, kåçsin edi = gelseydin, kaçsaydın =
gelse idin, kaçsa idin,.. gibi. İstek ve emir kiplerinde kullanılan edi ek fiili cümlede
kullanım şekline göre anlam değişir. İstek kipinde bir eylemin yapma isteğini belirtir
ama emir kipinde ise bir şeyi yapma becerisi ile ilgili çağrı veya ısrar gibi anlamları
görülür. Bu durumda emir ve istek kipinde gelen edi = idi ek fiili şahıslara + edi
eklenerek yapılır ve bu durumda edi ek fiilinin cümledeki anlamı bir hareketin yapılıp
yapılmadığını belirtir: -gin+edi,-sin+edi,..gibi. Edi ekinin taşıdığı anlam yapılması
gereken yerde yapılmadığını gösterir: kelgin edi = gelsin idi cümledeki anlam bir
şahısın gelmediğini belirtiyor.” (Abdurahmonov, 1975: 424)

-sa edi = -sa idi ek fiili ile yapılan cümlelerde istek ön plandadır. Edi ek fiilin
kullanılması bir hareketin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini gösterir. Dolayısıyla –sa
edi ek fiili ile yapılan cümlelerdeki anlam daha çok hayali olarak kurulan cümleler
sayılır: Mänsuråv dilidägi gäplärni Zämånäligä äytiş bilän könglini boşätib,
yengilläşär, äyni väķttä , uni ozigä yäķin ålişini bildirib, kelåcäkdägi müşkül vä
muräkkäb işlärgä täyyårlägisi kelär edi. (P.Kädiråv) // Mansurov düşüncelerini
Zamanali’ye söyleyerek içini boşaltır, ayrıca, onu kendine yakın hissettiğini belirtip
ileride zor ve karışık işler için hazırlamayı ister idi.
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“-sä edi yardımıyla yapılan fiil şeklinde edi = idi ek fiili ile yapılan başka
şekillerinde olmayan bir özelliği vardır, yani bu şekilde şahıs ekinin kullanılış
şekilleri üç kategoriye ayrılır: 1) esas fiile eklenir: Åh, åğzidän çiķķän sozlärini
eşitsälärin edi (Ş.Räşidåv) // “Oh, Ağzından çıktığı sözleri, işitse idiniz.”; 2) edi ek
fiiline eklenir: Ägär bu işni kåzi- kälån jänåblärigä ärz kilsäydingiz (S.Äyniy).//
“Eğer bu işi mollalara şikayet etseydiniz”; 3) Her ikisine de eklenir: Şundäy
ådämlärni bir korsäm edim. (P.Tursun) // “Böyle insanları görseydim.”
(Abdurahmonov, 1979: 427)

Ekän ek fiili diğer ek fiiller gibi hem isimle hem de fiil ile cümlede kullanılır.
gul ekän, çiråyli ekän, yol ekän, // çiçek imiş, güzel imiş, yol imiş,..gibi örnekler.
Ķäni, bisåtimizni koräylikçi, senin toyingä ätälgän nimälär bår ekän? (O.Håşimåv)
“Hadi bakalım çeyizimize, senin düğününe uygun neler var imiş?”
___________
Äväz Ķorädän ķozilärni kötärib çikär ekän:
-E Nårbåy åtä-ku ,-dedi.
___________
Avaz ağıldan kuzuları getirirken:
-Ya bu Nårbåy dede, -dedi.
Verilen örneklerde ekän ek fiilin cümlede isimler ile kullanıldığında taşıdığı
anlamı (ilk cümle) ve fiil ile (ikinci cümle) kullanıldığında anlamların değişikliği
görülür. Ancak ikinci cümlede ekän ek fiilinin anlamı Türkiye Türkçesinde
cümledeki gibi aynı anlamı taşımamaktadır Mesela, imiş olduğunda anlam değişir o
yüzden –iken zarf fiildir. Özbek Türkçesindeki anlam da değişebilir: Avaz ağıla
kuzuları getirir imiş olamaz çünkü anlam tamamen değişir. Dolayısıyla ekän ek fiili
Türkiye Türkçesinde iken olarak kullanılsa da imiş anlamını taşıdığında bazen
cümlede kullanımına göre zarf fiil olarak da gelir.

98

Ekän = iken, imiş – ek fiilin esas fiillerle cümlede kullanım kategorileri:

-di ekän, -ädi-(ydi)+ekän, -måķçi +ekän
-gän ekän-(ä)r+ekän, -sin +ekän
-(i)bdi ekän, -yotgän +ekän, ädigän (-ydigän)+ekän
sä+ekän
Tablo 3.2.1. Ekan Ek Fiilin Kategorileri
İlk kategori olmuş –di ekän genelde cümlede soru şeklinde daha çok cümle
içinde soru ekleri olan cümlelerde kullanılır:
Özbekçe:

Türkçe

Nimä uçun keldim ekän?

Neden gelmişim? (acaba)

Nimä uçun keldin ekän?

Neden gelmiştin?

Nimä uçun keldi ekän?

Neden geldi imiş?

Nimä uçun keldik ekän?

Neden geldi imişiz?

Nimä uçun keldingiz ekän?

Neden geldi imişsiniz?

Nimä uçun keldilär ekän?

Neden geldiler imiş?

“-gän ekän bu ek fiil ile yapılan cümleler –gän sıfat fiili ile yapılan
cümlelerdir ve cümledeki anlam öncelikle belli olmayıp daha sonradan belli olan
veya bir şey hakkında hiçbir fikre sahip olmayıp daha sonradan öğrenilen eylemi
anlatır.” (Abdurahmonov, 1975: 431)
Örnek: Tekislikkä yåķķän yåmgir tåģ tepäsigä kor bolib tuşgän ekän. (P.Kodirov)
Düzlüğe yağan yağmur dağın tepesine kar olarak düşmüş.
-(i)bdi ekän şekli –gän ekän ek fiili gibi cümlede aynı anlamları taşımaktadır:
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ånämni yåyilgänini körgänimdän keyin “kim kiribdi ekän”,- deb oyläb
qåldim.
“Odamın

dağınıklığını

gördükten

sonra

”kim

girmiş

acaba”,-diye

düşündüm.”
“-yåtgän+ekän bu ek fiilde –gän+ekän ek fiili gibi cümlede aynı görevi
taşımaktadır. Fakat onların arasındaki fark –gän+ekän ek fiili geçmişte geçen olayı
veya bir şeyi yapıldığını konuşanın tarafından anlatıldıysa, –yåtgän +ekän ise
geçmişteki geçen eylemi veya bir şeyi daha bitmediğini ve halen devam ettiğini
belirtir: oķigän ekän - oķiyåtgän ekän, içgän ekän –içäyåtgän ekän // okumuşokuyormuş, içmiş-içiyormuş,..gibi. İngilizcede bunu Past Tense ve Past Continouse
Tense, yani Geçmiş zaman ve Geçmişin devam zamanı olarak değerlendirilebilir.”
(Abdurahmonov, 1975: 431)
Örnek: Änvär ķöçäga çiķip sigäret çäkäyåtgän ekän dädäsi korip qålibdi.
“Enver sokakta sigara içerken babası görmüş.”
Özbek Türkçesinde başka dillerdeki gibi değildir. Özbek Türkçesinde geçmiş
zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman vardır. Diğer zamanlar bulunmamaktadır
ancak ek fiil veya yardımcı ekler ile zaman kiplerini göstermektedir. Örnek: --ädi(ydi)+ekän ek fiilin gelecek zamanını anlatır.
Örnek: Tuģilgän künimgä kelmäydi ekän, negä mengä kelämän deb vädä berdi.
Madem doğum günüme gelmeyecekti neden bana söz verdi.
“-(a)r+ekän ek fiili diğer ek fiilleri arasında Özbek Türkçesinde en çok
kullanılan ek fiillerden sayılır. Bu ek fiil cümlede kullanım şekilleri de vardır ve
onlar anlamına göre değişir: Mesela, ilk olarak bir hareketin daha önceden belli
olmayıp sonradan farkına varıldığını bildirir.” (Abdurahmonov, 1975: 433)
Örnek: Suyunbåy äkä göştni mäydäläb bolibi ķolini piçåği bilän birgä ķiyiķçäsigä
ärtär ekän:
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-Ķäni, åliŋlår!- dedi. (P.Kådiråv)
“Suyunboy ağabey eti dilimledikten sonra elini bıçağı ile beraber örtüsüne
siler iken:
-Hadi, buyurunuz!-dedi.”
Bir sonrakisi örnekte ek fiilin şart anlamlı cümlelerinde görülebilir:
Ågär mänä şundäy yåşlär bilän işlär ekänmiz, bizning keläjägimiz pårlåķ
bolädi. // “Eğer böyle gençler ile beraber çalışırsak bizim geleceğimiz parlak
olur.”
-ädigän (-ydigän)+ekän ek fiili bir hareketi daha önceden yapılması
gerekirken yapılamadığını veya eylemin mutlak yapılması gerektiğini anlatır.
Örnek: Åpäm üyni temizlåydigän ekän, ķärindåşlär kelib qåldi.
“Ablam evi temizlemesi gerekir iken eve akrabalar geldi.” (yapılması
gereken eylemin yapılmadığını anlatır)
Mäķtägän uyingni bårib körädigän ekän.
“Övdüğün evi gidip görmek gerekirmiş.”
“-sä + ekän ek fiilin cümledeki anlamı konuşan kişinin daha çok yapılacak
eylemin istekle olması gerektiğini belirtir. Belli zamanlarda şart anlamında da gelir
ama böyle durumlarda ek fiil ekän’ı bırakabiliriz, çünkü şart cümlelerde ekän ek fiili
bırakıldığında anlam değişmez.” (Abdurahmoov, 1975: 435)
Örnekler: Oģlimgä ålgän oyunçåķni därhål sindirmäsä ekän, içim äçiydi, ålmäy
deymänu lekin oģlim oynägisi kelädi. // “Oğluma aldığım oyuncağı hemen
kırmasaydı, içim acır, almayım derim ama oğlum oynamayı ister.”
Heç bolmäsä turmuş ortåğini kelişini kutsä ekän, bundäy muämmå bilän
yäşämägän bolärdi. // Hiç olmazsa kocasının gelmesini bekleseydi, şimdi böyle
sorunla karşılaşmamış olurdu.
Getirilen iki örnekte –sä ekän ek fiilinde ekän fiilini kullanmasak da anlam değişmez
aynı şekilde devam eder.
“-måķçi ekän Özbek Türkçesindeki bu ek fiilin anlamı gelecek zamana denk
gelir ve bu ek fiilin cümlede taşıdığı anlam bir eylemin daha önceden belli olmayıp
sonradan öğrenildiğini gösterir ve bazıda şart anlamında da kullanılır.”
(Abdurahmonov, 1975: 436)
Örnek: Ķäyerlärdä yuripsän Nåzimä? Åpängä uy işläridä yårdäm bermåķçi ekänsän
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“Nerelerdesin Nåzima? Ablana ev işlerinde yardım edecekmişsin.”
Çet elgä ketmåķçi ekän, ketsin
“Yurt dışına gidecekmiş, gitsin.”(Şart anlamda)
-sin + ekän ek fiili bir hareketin yapılmasından önce başka bir hareketin
yapılması gerektiğini anlatır.
Örnek: Lekin ådäm bir bä tsiz bolmäsin ekän.(P.Tolstoy)
“Lakin adam mutsuz olmasın imiş.”
Emiş ek fiili Özbek Türkçesinde edi, ekän ek fiilleri gibi geniş kapsamlı mana
taşımamaktadır. Türkiye Türkçesinde de imiş’tir. Emiş ek fiil ile ilgili
Abdurahmonov şu açıklamaya yer vermiştir:
“Ek fiilin bu formu aslında kökeni olan –er ekine sıfat fiili yapan –miş ekinin
getirilmesinden yapılır. Şimdiki Özbek Türkçesinde –imiş, -iymiş,- miş gibi şekilleri
de vardır”. (Abdurahmonov,1975:440)
Örnek: Şähzådä låşkäri yuriş bäşläbdur,-dedi.-Laşkarlarida fillar bor ermiş.
(Å.Yåkubåv)
“Şehzade askeri yürüyüş başlamıştır - dedi. – Askerleri arasında filler de var
ermiş.”
Şåkir äkåm äytdilär. Åçilbåy Råbiyähångä såvçi ķoymåķçimiş (emiş)
(O.Håşimåv)
“Şokir ağabeyim söyledi. Rabiyehan’ı istemeye gelecemiş.(imiş)”

3.2.1. Özbek Türkçesinde Ek-Fiilin Birleşik Zaman Çekimleri
Türkiye Türkçesi gramerinde ek fiilin birleşik zaman çekimleri Özbek
Türkçesinde “Toliķsiz fiilin mürekkep mayılı ” olarak adlandırılmaktadır. Bu konuya
ilişkin Merhan kendi araştırmalarında şu açıklamaya yer vermiştir:
“Bildirme ve tasarlama kipleri ad eylemi e-“imek” ve bul-“olmak” eylemleri
yardımıyla hikâye, rivayet ve koşul birleşik zaman kiplerini oluşturur.”
(Merhan, 2012: 82)
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Geniş zaman hikâyesi Özbek Türkçesinde birleşik zamanın şärtlı mäylläri adı
olarak geçmektedir ve bu kip ad eylemin edim biçimiyle yapılır: -(a)r (-mas) eki ve
sıfat fiilin edi = idi ek fiil ile yapılır.
¾ Özbek Türkçesinde Geniş Zamanın Hikâyesinin Şartı
Tekil

Çoğul

1.ş. oķir edim = okur idim

oķir edik = okur dik

2.ş. oķir edin = okur idin

oķir edingiz = okur idiniz

3.ş. oķir edi = okur idi

oķir edilar = okur idiler

Tablo 3.2.1.1. Özbek Türkçesinde Geniş Zamanın Hikâyesi
Özbek Türkçesinde de Türkiye Türkçesinde olduğu gibi bitişik hali de mevcuttur:
Oķirdim, oķirdiŋ, oķirdi, = okurdum, okurdun, okurdu,… gibi
Örnek: İjåzät bersängiz ul zåttän mäslähät sorär edim. (Å:Yåkubåv)
“İzin verirseniz ol zattan tavsiye alırdım.”
-Meni invälidlär uyigä åbårib berä ķålsängiz munçälik ķiynälmäs edingiz.
(S.Ähmäd)
“Beni Engelliler evine götürseniz bu kadar zorlanmaz idiniz.”
Birleşik zamanın hikâye ve rivayetinde olumsuz şekli, olumlu soru ve olumsuz
soru şekilleri aynı şekilde yapılmaktadır:
-maseki ile olumsuz biçimi
Tekil

Çoğul

kelmäs edim =gelmez idim

kelmäs edik = gelmez idik

kelmäs ediŋ = gelmez idin

kelmäs edingiz = gelmez idiniz

kelmäs edi = gelmez idi

kelmäs edilär = gelmez idiler

Olumlu soru biçimi
kelär edim mi? = gelir idim mi?

kelär edik mi? = gelir idik mi?
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kelär eding mi? = gelir idin mi?

kelär edingiz mi? = gelirdiniz mi?

kelär edi mi? = gelir idi mi?

kelär edilär mi? = gelirdiler mi?

Olumsuz soru biçimi
kelmäs edim mi? = gelmez idim mi?

kelmäs edik mi? =gelmez idik mi?

kelmäs edin mi? = gelmez idin mi?

kelmäs edingiz mi? =gelmez idiniz mi?

kelmäs edi mi? = gelmez idi mi?

kelmäs edilär mi? =gelmez idiler mi?

Tablo 3.2.1.2. Özbek Türkçesinde Birleşik Zamanı
Bitişik halde: kelmäsmidim, kelmäsmidiŋ, kelmäsmidi, kelmäsmidik, kelmäsmidiŋiz,
kelmäasmidilär.
¾ Şimdiki zaman hikâyesi geçmişte gerçekleşmekte olan ya da gerçekleşmesi
gereken eylemin halen devam ettiğini konuşan kişi tarafından –yotib /–ayotgan/yotgan;-ayotir/-yotir,-mokda + edi ek fiili ile anlatılır:
Yapılışı: oynäyåtgän edim,

oynäyåtgän edik

oynäyåtgän ediŋ

oynäyåtgän ediŋiz

oynäyåtgän edi,

oynäyåtgän edilär..

oynäyåtgändim, oynäyåtgändiŋ, oynäyåtgändi, oynayotgandik, oynäyåtgändiŋiz,
oynäyåtgändilär.
keläyåtib edim

keläyåtib edik

keläyåtib ediŋ

keläyåtib ediŋiz

keläyätib edi

keläyåtib edilär

keläyåtir edim

kelayåtir edik

keläyåtir ediŋ

keläyåtir ediŋiz

keläyåtir edi

keläyåtir edilär

kelmåķdä edim

kelmåķdä edik

kelmåķdä ediŋ

kelmåķdä ediŋiz

kelmåkdä edi

kelmåķdä edilär
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Örnekler:
Kämpir ķoyni yetäkläb, båzårgä pådşå säråyiniŋ åldidän ålib båräyåtib edi.
(Özbek halk ertekleri, 203)
“İhtiyar, koyunu almış pazara giderken padişahın sarayının önünden
geçiyordu.”
Jännäthån ånäsinikigä ķäräb ketmåķdä edi. (P.Kodirov,172)
“Cennet annesinin evine doğru gitmekte idi.”
¾ Geçmiş zamanın hikâyesi uzak geçmişte gerçekleşen eylemin konuşan kişi
tarafından:-gan/-kan/-kan; -(i)b + edi ek fiili ile anlatılmasıdır.
-(i)b+ edi ve –gan + edi aslında anlam olarak cümlede aynı anlamda
kullanılmaktadır. Ama birbirinden farklı sadece birinin ötekisinden az
kullanılmasıdır. Bu durumda Özbek edebi dilinde daha çok kullanılanı –gan+ edi
ve az kullanılanı ise –(i)b + edi’ dir.
Yapılışı: Tekil:

Çoğul:

pişirgan edim

pişirgan edik

pişirgan edin

pişirgan edingiz

pişirgan edi

pişirgan ediler

pişirib edim

pişirib edik

pişirib edin

pişirib edingiz,

pişirib edi

pişirib ediler..

¾ -gan edi’nin olumsuz hali –mägän edi olarak kullanılır:
Örnekler:

Åķsåkol

bilän

båbåm

keçäsi

çiķip

ketgäniçä

ķäytişmägän

edi.

(O.Håşimåv,323)
“Aksakal ile dedem gece gittiği sürece geri dönmemiş idi.”
Åftåb korinmäs, åsmånni ķårä bulut ķåpläb ålgän edi. (O.Yåkubåv,52)
“Güneş gözükmez, Gök’ü kara bulut kaplamış idi.”
¾ Gelecek zamanın hikâyesi bir hareketin geçmişte yapılması gerektiği halde
gerçekleşemeyen eylemin konuşan kişi tarafından: -måkçi +edi (måķçiydik) ek
fiili ile anlatılmasıdır.
Yapılışı: Tekil:
bårmåķçi edim (bårmåķçiydim)

Çoğul:
bårmåķçi edik (bårmåķçiydik)
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bårmåķçi edin (bårmåķçiydiŋ)
bårmåķçi edi (bårmåķçiydi)

bårmåķçi edingiz (bårmåķçiydiŋiz)
bårmåķçi edilär (bårmåķçiydilär)

Örnekler: Ötgän yili Ämerikägä bårmåķçi, edim. // “Geçen sene Amerika’ya
gidecektim.”
Dügånämniŋ töyigä bårmåķçimäs edim. // “Kız arkadaşımın düğününe
gitmeyecek idim.”
¾ Koşul kipi hikâyesi şart, istek, maksat anlamında kullanılmaktadır ve -sa edi ek
fiili yardımıyla yapılır:
Tekil: kelsäm edi (kelsäydim)

Çoğul: kelsa edik (kelsäaydik)

kelsäŋ edi (kelsäydiŋ)

kelsä edingiz (kelsäydiŋiz)

kelsä edi (kelsäyd)i

kelsä edilär (kelsäydilär)

Örnek: Seni körgäni käsäl ånägä bir bårä kelsäm edi.
“Seni görmeye hastaneye bir kere gelsem idi.(gelseydim)”
Rivayet birleşik zaman da hikâye birleşik zamanı gibi aynıdır. Ancak emiş,miş, ekan,-ken ekleri ile yapılır. Bu ek fiillerin aldığı ekler edi ek fiilin birlikte
kullanıldığı ekler ile aynıdır.
Örneğin, -gän ekän, - gän emiş, - sä ekän, -sä emiş, - måķçi ekän, -måkçi emiş,…..
içgän ekänmän = içmişim

içgän emişmän = içmişim

içgän ekänsän = içmişsin

içgän emişsän = içmişsin

içgän ekän = içmiş

içgän emiş = içmiş

bårsäm ekän = gitseymişim

yåzmåķçi ekänmän = yazacakmışım

bårsäŋ ekän = gitseymişsin

yåzmåķçi ekänsän = yazacakmışım

bårsä ekän = gitseymiş

yåzmåķçi ekän = yazacakmış

Tablo 3.2.1.3. Özbek Türkçesinde Rivayet Birleşik Zamanı
¾ Bu kipin olumsuz şekli: -mägän ekän, -mäsä ekän, -måkçi emiş ekan; -mägän
emiş, mäsä emiş, -mäkçi emäs emiş,…
¾ Olumlu ve olumsuz soru şekli de hikâye birleşik zamanı gibidir: -gan + ekan,
emiş+ mi? ,-sä ekän, emiş + mi?,- måkçi +ekän, emiş + mi?,…
¾ Emas –mas’a dönüşebilir daha çok konuşma dilinde bu hal rastlanır.
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Örnekler: Ellik åltinçi yildä Säyfiddin äkäniŋ begünåhligi toģrisidä ķåģåz keldi – bu
årädä uniŋ özi väfåt etgän ekän…(Pirimkul Ķodirov, 28)
“Elli altı yılında Seyfiddin ağabeyin günahsız olduğuna dair evrak geldi- o
arada kendisi vefat etmişmiş.”
-Åbbå!-

dedi

Nårbåy

åtä

bezåvtälänib.-

Bizdän

i tiyår

sorämäy

köçiräverärmikin – ä, Äväz? (P.Ķådiråv, 52)
“-Offf!- dedi Nårbåy dede rahatsızlanarak. – Bizden müsaade istemeden
kopya çekermiş mi-a, Avaz?”
- äbärni ustä båbå yetkäzdi. Båyä

uftåndä jäsädini Urguttän ålib kelişgän

emiş. ( Å.Yåķubåv, 360)
“-Haberi usta dede yetiştirdi. Daha önce yatsıda cenazesini Urgut’tan
getirmişler.”

3.2.2. Özbek Türkçesinde Ek-Fiilin Katmerli Zaman Çekimleri
İkiden fazla kipten oluşan ve katmerli birleşik zamanı oluşturulan kipte hikâye
ve rivayet birleşik kipler esas olarak alınmıştır ve böylelikle i- ek fiili ile i-se şart eki
getirilerek yapılır: gitti idiysem, gitmiş idiysem,.. gibi. Özbek Türkçesinde katmerli
birleşik zamanlar zaman kipleri grubu şeklinde bulunmamaktadır. Ancak birleşik
zaman halindeki muräkkäp mäyllärın şärt mäylı kısmında belli bir şekilde yer
almaktadır. “şärt mäylı” cümlede kullanımına göre kategori edilmiştir ve şärt mäylı
Türkiye Türkçesindeki gibi –sä eki ile yapılamaktadır. Şärt mäylı cümlede birkaç
anlamda kullanılmakta ve aynı anda taşıdığı anlama göre bazı ek fiillerden yardım
almaktadır. Katmerli zaman Özbek Türkçesinde bolsä ek fiili ile yapılır. Bu konuya
ilişkin Abdurahmonov şu açıklamaya yer vermiştir:
“Şart tarzındaki hareketin şimdiki zaman manası ile ifade edilmesinde mutlaka
bol- yardımcı fiili de kullanılır. Karşılaştıralım: båräyåtsä – båräyåtgän bolsä //
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gidiyorsa – gidiyor idiyse, işläyåtsä- işläyåtgän bolsä // çalışıyorsa – çalışıyor
idiyse.” (Abdurahmonov, 1975: 470)

Özbek Türkçesinde Katmerli Zamanın Hikâyesi
okuyor idiysem = oķiyåtgän bolsäm
Şimdiki zamanın şartının

okumuyor idiysem = oķimäyåtgän bolsäm

hikâyesi
Ben bu çayı içiyorsam çok beğendiğimden içiyorumdur.
Men bu çåyni içäyåtgän bolsäm yåķtirgänimdän içäyäpmän.
yazdıysam = yåzgän bolsäm
Görülen geçmiş zamanın şartının

yazmadıysam = yåzmägän bolsäm

hikâyesi

Ben bunu yaptıysam kendim için yapmadım
Men buni ķilgän bolsäm ozim uçun ķilmädim.
gelmiş idiysem = kelgän bolsäm

Duyulan geçmiş zamanın şartının

gelmemiş idiysem = kelmägän bolsäm

hikâyesi
Bu kitabı okumuş idiysem beğendiğimden okumuşumdur.
Bu kitåpni oķigän bolsäm yåķtirgänimdän oķigändurmän.
gidecek idiysem = ketmåķçi bolsäm
Gelecek zamanın şartının hikâyesi

gitmeyecek idiysem = ketmåķçi emäs bolsäm

Annen sana kızacak idiyse söylediği işi yapmadığın için kızacak
Äyim sengä jä li çiķädigän bolsä uniŋ äytgänini kilmägäning uçundur.
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yapar idiysem=ķilädigän bolsäm (ķilär bolsäm)
Geniş zamanın şartının hikâyesi

yapmaz idiysem=ķilmäydigän (ķilmäs)bolsäm

Ben onunla konuşacak olsaydım okulu hakkında konuşurdum.
Men u bilän gäpläşädigän bolsäm o ķişi häķidä gäpläşär edim.
uyumalı idiysem = u läşim keräk bolsä
Gereklilik kipi hikâyesinin şartı

uyumamalı idiysem =u läşim keräkmäs bolsä

Babam onu vurmalıydıysa ona karşı saygısızlık yapmıştır.
Dädäm uni urişi keräk bolsä, ungä ķärşi

urmätsizlik ķilgändir.

Özbek Türkçesinde Katmerli Zamanın Rivayeti
okuyor imişsem=oķiyåtgän bolsäm
Şimdiki zamanın şartının

okumuyor imişsem =oķimäyåtgän bolsäm

rivayeti
Ben orada çalışıyor imişsem bundan sana ne?
Men u yerdä işläyåtgän bolsäm bundän sengä nimä?
yazmış imişsem = yåzgän bolgän bolsäm
Duyulan geçmiş zamanın

yazmamış imişsem = yåzmägän bolgän bolsäm

şartının rivayeti
Biz bu yaprakları yakmışmışsak kurumuş olduğundan değil mi ki?
Biz bu yäpråķlärni yåķķän bolsäk, ķurugäni uçun emäs mi?
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gelecek imişsem = kelmåķçi bolgän bolsäm
Gelecek zamanın şartının

gelmeyecek imişsem = kelmåķçimäs bolgän

rivayeti

bolsäm

Annem bana yeni elbise alacak imişse neden almamış?
Åyim mengä yängi koyläk ålmåķçi bolgän bolsa negä ölmädi?
yapar imişsem = ķilädigän bolgän bolsäm
Geniş zamanın şartının

yapmaz imişsem = ķilmäydigän bolgän bolsäm

rivayeti
Ev sahibi beni evden kovarmiş da sen neden üzülüyorsun buna?
Uy såhibi meni uydän häydäydigän bolsä, sen negä

äfä boläsän?

koşmalı imişsem9= yugurişim keräk bolsä
Gereklilik kipinin şartının

koşmalı imişsem = yugurişim keräk emäs bolsä

rivayeti
Tüm öğrenciler toplantıya gitmeli imişlerse biz neden gitmedik?
Butun okuvçilär yiģilişgä ketişläri keräk bolgän bolsä, biz negä bårmädik?

4. Ek Fiilin Özbek Türklerine Öğretimi
Bu bölümde yapılan araştırma Özbek Türklerine Türkiye Türkçesinde ek fiilin
öğretimi ve bunun öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunları belirleme ve çözüm
yolları bulmayı hedeflemektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin iletişim dili olarak
öğretiminde ek fiilin önemi büyüktür. Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi ek fiiller

9

Ayrıntılı bilgi için bkz: Ediskun, “Türk Dilbilgisi”, Remzi Kitapevi, İstanbul, 2003, 8.Basım, s.218
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karşılaştırılmalı öğretimi esasları bir de hedef dil ile ana dil arasında ek fiilin birleşik
zaman çekimlerinde birbirine benzeyen ve benzemeyen yönleri belirlenmeye
çalışılmıştır.

4.1. Araştırmanın Yöntemi
Yapılan karşılaştırmalı araştırmanın yöntemi ortaya çıkan detayları belirli
şekilde incelemeyi öne koyan çalışmadır. Bütün bu detayları öğretmenlerin bu konu
üzerinde öğretim süreci içinde öğrencilerle karşılaştıkları zorluklar, karşılarına çıkan
sorunları, konuya ilişkin bakışları ve düşüncelerini değerlendirilmesi öne
koyulmuştur. Öğretmen karşılaşılan sorunlara çözüm yöntemi bulabilmesi ve
öğrencinin yabancı dil öğreniminde çektiği zorluklarını daha da açık bir dilde
kanıtlanmış şekilde tasvir etmek için anket değerlendirilmesi yapılmıştır.

4.2. Denek Grubu
Anket uygulaması aşamasında Özbekistan-Taşkent Şarkşinaslık Üniversitesi
Doğu Dilleri Bölümü’nde Türkiye Türkçesi öğrenen üniversite öğrencilerinden
oluşan denek grubuna önceden hazırlanan anket uygulaması yapılmıştır.
Anket tümevarımında SPSS (Statistical Packages for the Social SciencesSosyal Bilimler İçin İstatistik Paket) programı kullanılmıştır. Bu program sosyal
bilimi de kullanımı kolay bir istatistik programı olup genelde akademik araştırmalar,
anket, market ve eğitim kurumlarında kullanılan bir istatistik yazılımıdır.

4.3. Karşılaşılan Sorunların Anket Sonuçlarına Göre
Değerlendirilmesi
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Özbek Türkü üniversite öğrencilerine
uygulanan bu anket Özbek Türklerinin Türkiye Türkçesi öğreniminde karşılaştıkları
bir takım sorunların ortaya konulması ve çözüm önerileri doğrultusunda yapılmıştır.
Araştırmanın amacı Özbek Türklerinin Türkiye Türkçesi öğretim ve öğreniminde ek-
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fiil ve onun birleşik, katmerli zaman çekimlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm
yollarını bulmayı hedeflemiştir.

4.3.1. Verilerin Analizi
Öğrencilere uygulanan ölçeğini sonuçlarının değerlendirilmesinde SPSS 18
istatistik programı kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 25 maddeden
oluşan 1’den 4’e kadar olan değerlendirme ölçeği olup 4’lü likert kullanılmış ve
diğer ölçek 6 maddeden oluşan 1’den 3’e kadar olan değerlendirme ölçeği olup 3’lü
likert tipinde ölçek kullanılmıştır.

4.3.2. Bulgular
Bu bölümde, istatistiksel işlemler sonucunda elde edilen bulgulara verilmiştir.
Öncelikle internet bağımlılığı ölçeğine daha sonra internet bağımlılığı ve sosyal
uyum arasındaki ilişkiye yer verilmiştir.
Tablo 4.3.2.1. Cinsiyet değişkeninin betimsel istatistiği
Frekans

%

Bay

11

36,7

Bayan

19

63,3

Toplam.

30

100,0

Tablo 4.3.2.1’de görüldüğü gibi örnekleme alınan 30 öğrenciden 11‘i ( % 36.7) bay
19’u (%63.3) bayanlardan oluşmaktadır.
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Tablo 4.3.2:2. Okul değişkeninin betimsel istatistiği

Valid

Lisans

Frequency
17

Percent
56,7

Yüksek Lisans

13

43,3

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.2’de görüldüğü gibi örnekleme alınan 30 öğrenciden 17‘si (% 56.7)
lisans, 13’ü ( %43.3) yüksek lisans öğrencisidir.
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Tablo 4.3.2.3: Yabancı dil öğrenim süresi betimsel istatistiği
Frequency
4
5
9
4
7
1
30

2
4
Eğitim Süresi
5
6
7
8
toplam

Percent
13,3
16,7
30,0
13,3
23,3
3,3
100,0

Tablo 4.3.2.3: örnekleme alınan 30 öğrenciden 4‘ü (% 13.3) 2 yıl, 5’i(%16.7) 4yıl,
9’u (% 30) 5 yıl, 4‘ü (% 13.3) 6 yıl, 7‘si (% 23,3) 7 yıl, 1‘i (% 3,3) 8 yıldır yabancı
dil olarak Türkçe öğreniyor.

Türkçenin sondan eklemeli bir
dil olması.
Frequency
0

Percent

5

16,7

7

23,3

Kararsızım

3

10,0

Hayır

15

50,0

Total

30

100,0

Değişkenler Evet

Tablo 4.3.2.4’e göre öğrencilerin 15i (%50) sine göre Türkçenin sondan eklemeli bir
dil olması karşılaşılan bir sorun değil.
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Özbeklere Türkiye Türkçesi öğretmek
Frequency
için yeterli kaynağın olmaması.
0
2
Değişkenler
Evet
17

Percent
6,7
56,7

Kararsızım

1

3,3

Hayır

10

33,3

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.5: 17’si (56,7) si kaynak sorununun olduğunu belirtmiş.
Türkçedeki bazı kelimelerin
Özbekçe de farklı kullanılması.
0
Değişkenler
Evet

Frequency
1

Percent
3,3

14

46,7

Hayır

15

50,0

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.6: Türkçedeki bazı kelimelerin Özbekçede farklı kullanılması birbirine
yakın değerler almış.

Türkiye Türkçesinde bazı seslerin
yazılışıyla seslendirilmesinin aynı
olmaması. Mesela, "Q" harfinin
konuşmada kullanılması ama yazmada
kullanılmaması
0
Değişkenler
Evet
Kararsızım
Hayır
Total

Frequency
2
6
3
19
30

Percent
6,7
20,0
10,0
63,3
100,0

Tablo 4.3.2.7: 19’u (%63.3) seslerin yazılış ve konuşma şeklinin aynı olmaması ile
ilgili sorun yaşamıyor.
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Türkiye Türkçesi öğretiminde dil bilgisi
kitaplarının yanı sıra görsel
materyallerin az olması
0
Değişkenler
Evet
Kararsızım
Hayır
Total

Frequency
4
14
2
10
30

Percent
13,3
46,7
6,7
33,3
100,0

Tablo 4.3.2.8: 14’ü (%46,7) görsel materyallerin az kullanıldığını belirtmiş.

Türkiye Türkçesindeki bazı harflerin
Özbekçe’de karşılığının olmaması
Değişkenler

Frequency

Percent

0

1

3,3

Evet

12

40,0

Kararsızım

1

3,3

Hayır

16

53,3

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.9: 16’sı (%53,3) Özbek Türkçesinde karşılığı olmayan Türkiye
Türkçesinde harflerde sorun yaşamadığını belirtmiş.

Anadolu Türk kültürünün Özbek Türk
kültürüne yakın olması Özbek kökenli
öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğrenme
isteğini arttırır.
katılmıyorum
Valid
kararsızım
katılıyorum
kesinlikle katılıyorum
Total

Frequency
3
3
15
9
30

Percent
10,0
10,0
50,0
30,0
100,0

Tablo 4.3.2.10: 15’i (%50) kültürlerin yakın olması Türkiye Türkçesi öğrenme
isteğini artırır düşüncesinde.
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Türkiye Türkçesi öğrenmek isteyenler en
az bir kere Türkiye'ye gitmelidir.
Frequency
katılmıyorum
4
Değişkenler
kararsızım
2

Percent
13,3
6,7

katılıyorum

5

16,7

kesinlikle katılıyorum

19

63,3

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.11: 19’u (%63,3) Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye gidilmesi görüşünde.

'Yabancı dil olarak Türkçe' dil
programları çoğaltılmalıdır.
Valid

Frequency

Percent

kararsızım

2

6,7

katılıyorum

9

30,0

kesinlikle katılıyorum

19

63,3

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.12: 19’u (%63,3) Türkçe dil programları çoğaltılmalı.

'Yabancı dil olarak Türkçe' lisans
programının gerekli olduğuna inanıyor
Frequency
musunuz?
katılmıyorum
1
Valid kararsızım
5

Percent
3,3
16,7

katılıyorum

15

50,0

kesinlikle katılıyorum

9

30,0

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.13: 15’i (%50) 'Yabancı dil olarak Türkçe' lisans programının gerekli
olduğuna inanıyor.
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Özbek Türkü kökenli öğrenciler
T
Türkiye Türkçesinin iş hayatı
için gerekli olduğunu
Frequency
düşünmektedir.
katılmıyorum
4
Valid
kararsızım
6

Percent
13,3
20,0

katılıyorum

17

56,7

kesinlikle katılıyorum

3

10,0

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.14: 17’si (%56,7) Türkçenin iş hayatı için gerekli olduğuna inanıyor.
Yabancı dil olarak Türkiye
Türkçesi öğrenmede Özbek
Türkleri zorluk
çekmemektedirler.
katılmıyorum
Valid kararsızım
katılıyorum
kesinlikle katılıyorum
Total

Frequency
12
8
7
3
30

Percent
40,0
26,7
23,3
10,0
100,0

Tablo 4.3.2.15: 12’si (%40) Türkçe öğrenirken zorluk çektiğini belirtmiş.

Türkçeyi öğrenmek sizin iş,
eğitim, sosyal yaşantınıza katkı
sağlayacaktır.
0
Valid katılmıyorum

Frequency
5
3

Percent
16,7
10,0

kararsızım
katılıyorum

1
13

3,3
43,3

kesinlikle katılıyorum
Total

8
30

26,7
100,0

Tablo 4.3.2.16: 13’ü (%43,3) Türkçenin iş, eğitim, sosyal yaşantısına katkı
sağlayacağını belirtmiştir.
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Avrupa Birliği ile ilişkileri
dolayısıyla Türkçeyi öğrenmek
gerekir.
katılmıyorum
Valid

Frequency
8

Percent
26,7

kararsızım

1

3,3

katılıyorum

11

36,7

kesinlikle katılıyorum

10

33,3

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.17: 10’u (%33,3) Türkçeyi Avrupa Birliği ile ilişkileri dolayısıyla
Türkçeyi öğrenmek gerekliliğine kesinlikle katılırken, 11’i (%36,7) bu görüşe
katıldığını belirtmiştir.
Türkçeyi öğrenirken Türkiye ve
tarihi, kültürü hakkında da bilgi
sahibi olmak istiyorum.
katılmıyorum
Valid katılıyorum

Frequency
1

Percent
3,3

9

30,0

kesinlikle katılıyorum

20

66,7

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.18: 20’si (%66,7) Türkiye tarihi, kültürü hakkında da bilgi sahibi olmak
istediğini belirtmiş.

Türkçeyi öğrenirken atasözü ve
deyimlerde zorlanıyorum.
katılmıyorum
Valid kararsızım
katılıyorum
kesinlikle katılıyorum
Total

Frequency
18
2
4
6
30

Percent
60,0
6,7
13,3
20,0
100,0

Tablo 4.3.2.19: 18’i (%60) Türkçeyi öğrenirken atasözü ve deyimlerde
zorlanmadıklarını belirtmiş.
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Türkiye Türkçesinde fiiller ve
fiilimsileri öğrenirken zorluk
çekiyorum.
0
Valid

Frequency
1

Percent
3,3

katılmıyorum

16

53,3

kararsızım

3

10,0

katılıyorum

9

30,0

kesinlikle katılıyorum

1

3,3

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.20: 16’sı (%60) Türkiye Türkçesinde fiiller ve filimsileri öğrenirken
zorlanmadıklarını belirtmiş.
Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayeti:
"okumuşmuşum"gibi örneklerle
gösterilen zaman Özbekçede
olmadığı için zorluk çekiyorum.
katılmıyorum
Valid
kararsızım

Frequency
18

Percent
60,0

4

13,3

katılıyorum

8

26,7

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.21: 18’i (%60) Duyulan Geçmiş Zamanın Rivayeti: "okumuşmuşum" gibi
örneklerle gösterilen zaman Özbekçede olmadığı için zorlanmadıklarını belirtmiş.
Türkçeyi öğrenirken kip ve
zaman kullanımlarında
zorlanıyorum.
katılmıyorum
Valid kararsızım
katılıyorum
kesinlikle katılıyorum
Total

Frequency
21
3

Percent
70,0
10,0

4
2
30

13,3
6,7
100,0

Tablo 4.3.2.22: 21’i (%70) Türkçeyi öğrenirken zaman kullanımlarında
zorlanmadıklarını belirtmiş.
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Türkçe öğrenirken derslikteki
bilginin yeterli olmamasında
zorluk çekiyorum.
katılmıyorum
Valid
kararsızım
katılıyorum
kesinlikle katılıyorum
Total

Frequency
16

Percent
53,3

3
6

10,0
20,0

5
30

16,7
100,0

Tablo 4.3.2.23: 16’sı (%53,3) Türkçe öğrenirken derslikteki bilginin yeterli olduğu
görüşünde.
Türkçe öğrenirken telaffuzda
zorlanıyorum.
katılmıyorum
Valid
kararsızım

Frequency
19

Percent
63,3

3

10,0

katılıyorum

7

23,3

kesinlikle katılıyorum

1

3,3

Total

30

100,0

Tablo 4.3.2.24: 19’u (%63,3) Türkçe öğrenirken telaffuzda zorlanmadıklarını
belirtmiş, 7’si (23.3) Türkçe telaffuzda zorlandığını belirtmiş.
Katmerli birleşik zaman
öğreniminde zorluk çekiyorum.
0
Valid katılmıyorum
kararsızım
katılıyorum
Total

Frequency
1
18
6
5
30

Percent
3,3
60,0
20,0
16,7
100,0

Tabloya 4.3.2.25’e göre 18’i (%60) Katmerli birleşik zaman öğreniminde
zorlanmadıklarını belirtmiş.
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Türkiye Türkçesi ek-fiil birleşik
zaman çekimlerinde
zorlanıyorum.
0
Valid katılmıyorum
kararsızım
katılıyorum
Total

Frequency
1
23
4
2
30

Percent
3,3
76,7
13,3
6,7
100,0

Tablo 4.3.2.26: 23’ü (%76.7) Türkiye Türkçesi ek-fiil birleşik zaman çekimlerinde
zorlanmadıklarını belirtmiş

Birleşik zamanlı fiillerin
duyulan geçmiş zamanın
hikâyesinde cümle kurarken
zorlanıyorum.
0
Valid katılmıyorum
kararsızım
katılıyorum
Total

Frequency
2
22
1
5
30

Percent
6,7
73,3
3,3
16,7
100,0

Tabloya 4.3.2.27: 22’si (%73.3) birleşik zamanlı fiillerin duyulan geçmiş
hikâyesinde cümle kurarken zorlanmadıklarını belirtmişler.

Türkçe öğrenirken telaffuzda
zorlanıyorum
katılmıyorum
Valid
kararsızım
katılıyorum
kesinlikle katılıyorum
Total

Frequency

Percent
19
3
7
1
30

63,3
10,0
23,3
3,3
100,0

Tablo 4.3.2.28: 19’u (%63,3) Türkçe öğrenirken telaffuzda zorlanmadıklarını
belirtirken 7’si (23.3) Türkçe telaffuzda zorlandığını belirtmiş.
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4.4. Veri Toplama Araçları
Çözüm önerilerini hedefleyen anket yabancı dil olarak Türkçe öğretilen
üniversite öğrencilerine uygulanmıştır.
Anket üç bölümden ibaret olup, ilk bölümde katılımcıların demografik ve
akademik bilgileri; cinsiyeti, yaşı, medeni halı, eğitim durumu, yabancı dil ile ilgili
yetenek ve seviyeleri Türkçeyi nerede ve hangi kurumlarda öğrendikleri ile ilgili
sorular olup birtakım sonuçlara varılmıştır.
İkinci bölümde öğrencilerin Türkçe öğrenirken daha çok karşılaştıkları
sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. İlk olarak Türkçenin sondan eklemeli bir dil
olması dolayısıyla Özbek Türklerinin yaşadığı sorunlar sorulmuştur. Bir sonraki
soruda Türkçe öğretiminde kaynak eksikliğinde yaşanan sorunlar tespit edilerek yeni
yöntemler bulunmuştur. Üçüncü soru iki lehçe arasında farklı kullanılan kelimelerin
tespit edilmesi yönündedir. Yani, Türkçe kullanılan bazı sözcüklerin Özbek
Türkçesinde farklı anlam taşıyıp taşımadığına ilişkindir. Dördüncü soruda da Türkiye
Türkçesinde bazı seslerin yazılış şekli ile konuşma şeklinin aynı olmaması ve
dolayısıyla öğrencilerin duyduğu Türkçe ile okuduğu Türkçenin birbirinden farklı
olması konusunda yaşadığı sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Beşinci soruda
Özbek Türkçesinin Türkçeye her ne kadar benzese de alfabede bazı harflerin
olmaması ve bundan dolayı öğrencilerin benzemeyen ve hiç duymadıkları harflerin
telaffuzunda yaşadığı sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Dil öğretiminde görsellik
önemlidir. Türkçe öğretiminde de aynı şekilde olmasına rağmen Türkçe dilbilgisi
kitaplarında görsellerin yeterli olmaması dolayısıyla araştırmanın 2. bölüm altıncı
sorusunda yaşanan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anketin üçüncü bölümü on dokuz sorudan oluşmaktadır ve bu bölümde
Türkçe ve Türk dünyası hakkında bazı sorular yanıtlanarak konu ile ilgili düşünceler
tespit edilmeye çalışılmıştır. İlk olarak Türkçe öğrenirken Türk dünyasına atılan
adımlarda, öğretmenlerin Türk olup olmamasına ilişkin öğrenci düşüncelerinin tespit
edilmesi istenmiştir. Sonraki soruda da Özbek ve Türk kültürlerinin birbirine yakın
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olmasının öğrencilerin Türk dili ve kültürünü öğrenme isteklerini daha da arttırıp
arttırmayacağı öğrenilmek istenmiştir.
İlk başta öğrencilerin Türk dili ve Türk dünyası hakkında fikir ve istekleri
öğrenilmek istenmişse de bu bölümdeki soruların devamında Türkçe öğrenmede
temel bilgilerde, yani dil bilgisinde ve onları kullanma aşamasında çektikleri
zorluklar ve karşılaştıkları sorunların tespit edilmesine çalışılmıştır. Yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde öğrencilerin kaynak eksikliği çekmesi, yanı sıra ek-fiilin
birleşik ve katmerli zaman çekimlerinde karşılaştıkları sorunların tespit edilmesine
çalışımıştır.

4.5 . Anket Sonuçlarına Göre Verilerin Değerlendirilmesi
Anket çalışmasının ilk tablosunda katılımcıların istatistik bilgilerinin
belirlenmesi yer almaktadır. Anket uygulaması 3 bölümden oluşmaktadır ve ilk
bölüme girmeden önde katılımcıların bu anket çalışmasında % kaç oranında bay ve
bayandan oluştuğu belirlenmiştir. Onun hemen ardından belirlenen katılımcıların
cinsiyet oranı mavi ve yeşil renk göstergesi ile açıklanmıştır. Tablo 4.3.2.1 cinsiyet
değişkeninin betimsel istatistiğidir. Denek gurubunu oluşturan öğrencilerin 11’i yani
% 36,7 si bay ve 19’u yani % 63.3 ‘ü bayanlar teşkil etmektedir. Bir sonraki Tablo
4.3.2.2 okul değişkenin bilimsel istatistiğidir ve araştırma denek grubunun % 56.7
sini lisans öğrencileri ve % 43.3’ünü yüksek lisans öğrencileri teşkil etmektedir.
Tablo 4.3.2.3 yabancı dil öğretim süresi betimsel istatistiğidir. Verilere göre
üniversite öğrencilerinden ne kadar süredir yabancı dil öğrendikleri ve hangi kurs
veya seminerlere katıldıkları doğrultusunda bilgi istenerek anketin istatistik bilgisi
alınmıştır.
Anket çalışmasının ilk bölümü 6 sorudan oluşmaktadır ve bu bölüm Özbek
öğrencilerinin Türkiye Türkçesini öğrenirken karşılaştıkları sorunları tespit etmeye
yöneliktir. Yabancı dil öğretiminde dilbilgisinin öğretimi dil öğrenmenin temelidir.
Bu yönde dil bilgisi kuralları tanımlanarak örneklere yer verilir. Daha sonra ise dil
bilgisi öğretiminde etkinlik ve uygulamalar ile çalışılmalıdır.
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Tablo 4.3.2.4’te Türkçenin sondan eklemeli bir dil olmasının Özbek kökenli
öğrencileri etkileyip etkilemediğine ilişkindir. Özbek Türkçesi de sondan eklemeli
bir dil ve Türkçenin lehçelerinden biri olduğu için Özbek Türklerinin bu konuda
sorun yaşamadıkları denek grubu oranının yüksek kısmı göstermiş durumdadır.
Özbek kökenli bu öğrencilerin Türkçenin sondan eklemeli olması ile ilgili çektiği
zorluklar istatistik sonucuna göre olumsuzdur.
Tablo 4.3.2.5’te istatistik sonuçlarında Özbek Türklerine Türkiye Türkçesi
öğretiminde kaynakların yetersiz ve eksik olduğu görülmüştür. Araştırmanın kaynak
sorunu sorunların % 56.7’sini teşkil ederek belirtilmiştir. Kaynakların eksik olması
Özbek Türklerinin öğrenmedeki büyük sorunu olduğu görülmüştür. Dil öğrenme
kaynaklarının yeterli derecede olmaması Özbek Türklerinin Türkçe öğrenmesinde
karşılaştıkları sorunların büyük bölümünü teşkil etmektedir.
Tablo 4.3.2.6’da Türkçedeki bazı kelimelerin Özbekçede farklı anlam
taşımasına ilişkin Özbek Türklerinin karşılaştığı sorunlara ilişkindir. Öğrencilerin
%50’si hayır cevabını vererek görüş bildirmiştir. Türkiye Türkçesindeki bazı
kelimelerin Özbek Türkçesinde farklı anlam taşıması Özbek öğrencilerinin öğrenme
süreci içinde herhangi bir kelime sorunu yaşamamalarını göstermektedir.
Tablo 4.3.2.7’de Türkiye Türkçesinde seslerin yazılması ve konuşulmasındaki
farklılığı Özbek Türkleri için sorun olup olmadığı yönündedir. İstatistik oranın %
63.3’ü olumsuz olarak görüş belirtmiştir. Özbek Türkçesinde günlük konuşma veya
yazılmada da “Q” harfinin kullanılması Özbek Türkleri için Türkçe öğrenmede
kolaylık sağlamaktadır.
Tablo 4.3.2.8’de Türkçe dilbilgisi kitaplarının öğretim açısından görsel
materyallerini az kullanılmasının Özbek öğrenciler açısında durumunu ele almaktadır
ve karşılaştıkları sorunlar %46.7’si evet diyerek belirtmiştir. Araştırmanın %6.7’si
kararsız olarak açıklamıştır. Yabancı dil öğretiminde görsel eğitimin her zaman
verimli olmasını sağlayan materyaller arasındadır. Özbek Türklerine Türkçe
öğretiminde görsellerin yeterli derecede verilmesi onların karşılaştıkları sorunların
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giderilmesinde katkı sağlayacaktır ve bu konuda öğrencilerin eğitimini verimli
kılacaktır.
Tablo 4.3.2.9’da görüldüğü gibi Türkçedeki bazı harflerin Özbek Türkçesinde
bulunmaması Türk kökenli Özbek öğrencilerin Türkçe öğrenmesinde %53.3
oranında olumsuz görülmüştür. Bazı harflerin Özbek Türkçesinde olmamasının
Özbek öğrenciler için hiçbir sorun teşkil etmemesi olumlu görülmüştür.
Tablo 4.3.2.10’de görüldüğünde Türk kültürünün Özbek kültürüne yakın
olmasının Özbek öğrencilerinin Türkçe öğrenme isteğini arttırması olumlu
görülmüştür. Bir dili öğrenmek bir kültürü de keşfetmektir. Kültürler yakın olunca
dil öğretimindeki kolaylık konusundaki istatistiksel sonuç olumludur.
Tablo 4.3.2.11’de görüldüğü gibi Türkçe öğrenmek isteyenler tarafından en az
bir kere Türkiye’ye gidilmesi gerektiği olumlu görülmüştür. Sonuca bakarsak dili ve
kültürü öğrenilmekte olan ülkeye gidilmesi öğrenciler açısından avantajlı
sayılmaktadır ve yabancı dil okutmanları da bu durumun avantajlı olduğunu
belirtmektedirler.
Tablo 4.3.2.12’de “Yabancı Dil Olarak Türkçe” dil programlarının
çoğaltılmasının Grekli olup olmadığı konusundaki istatistik sonucu olumlu
görülmüştür. Dil programları öğretim açısından çoğaltılmalıdır.
Tablo 4.3.2.13’te “Yabancı Dil Olarak Türkçede lisan programının gerekli olup
olmadığı araştırma sonucuna bakıldığında olumludur. Görüldüğü gibi lisans
programı öğrencilerin Türkçe öğretim ve öğreniminde alt yapı oluşturmalarını
sağlaması bakımından önemlidir.
Tablo 4.3.2.14’e bakıldığında Özbek kökenli öğrencilerin Türkçenin iş hayatı
için gerekli olup olmadığı hakkında düşünceleri istatistik olarak olumludur. Türkçe
öğrenen öğrencilerin dillerini daha da geliştirmeleri için Türkiye ile anlaşmalı
sektörlerde çalışarak kendilerini geliştireceklerini düşünerek iş hayatında Türkçeye
önem vermektedirler.
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Tablo 4.3.2.15’te yabancı dil olarak Türkçe öğrenmede Özbek Türklerinin
zorluk çekmemekte oldukları istatistik sonucuna göre olumsuz görülmüştür. Özbek
Türkleri her ne kadar Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi aynı dili kolları iseler de
Özbek öğrencileri bazı dilbilgisi konularında zorluk çekmektedirler.
Tablo 4.3.2.16 ve 4.3.2.17’de Türkçeyi öğrenmek isteyenler için bu dilin iş,
eğitim, sosyal yaşantılarına katkı sağlayacağına ilişkin istatistiksel sonucun olumlu
olduğunu göstermektedir. Türkçe öğrenen öğrenciler Türkiye’nin Avrupa Birliği ile
ilişkileri olmasından dolayı Türkçeyi isteyerek öğrendiği görülmüştür.
Tablo 4.3.2.18’ de Türkçeyi öğrenirken Özbek kökenli öğrencilerin Türkçe ile
beraber Türkiye tarihi ve kültürü hakkında da bilgi sahibi olmayı istedikleri
istatistiksel sonucu olumlu olarak ele alınmıştır. Bu yönde dili öğrenilen ülkenin
kültürünün ve tarihinin de öğrenilmesi dilin öğrenilmesi ile doğru orantılıdır.
Tablo 4.3.2.19 ve 4.3.2.20’de Türkçe öğrenirken Özbek kökenli öğrencilerin
dilbilgisinde, atasözü ve deyimlerde, fiil ve fiilimsilerde zorluk çektikleri konulu
araştırmanın istatistik sonucu olumsuzdur. Öğrenciler yabancı dili öğrenirken
mutlaka kendi ana dilleri ile karşılaştırarak öğrenir dolayısıyla bazı dilbilgisi
konularında, özellikle deyimler ve atasözlerinde ve hatta ne kadar benzerlik olsa da
fiillerde sorunlar yaşamalarına rağmen herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları
belirtilmiştir.
Tablo 4.3.2.21’den Tablo 4.3.2.31’e kadar olan sorularda öğrencilerin Türkçe
öğrenirken ek fiiller, birleşik zaman ve katmerli zaman kiplerinde, zaman
kullanımında, telaffuzda zorlandıkları ve karşılaştıkları sorunlar istatistiksel sonuca
bakıldığında herhangi bir sorun saptanmamıştır ve araştırma sonucu olumsuz
görülmüştür.

Genel

olarak

araştırmanın

sonucuna

bakıldığında

öğrenciler

dilbilgisinde farklılık derecesinde diğer yabancı öğrenciler değerinde kendilerini
sorunlarla karşılaşmış görmemektedirler. Ancak bu yönde eğitimin daha da verimli
ve kalıcı olması için ders kitapları ve programlar ile materyallerin yeterli olması
gerekmektedir. Eksik olması onlar için sorun olmaktadır ve dolayısıyla Türkçe
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öğrenirken karşılaştıkları sorunları giderecek yöntem ve çözümlere ihtiyaç
duyulmaktadır.

5. Yeni Hitit Ders Kitaplarında Ek-Fiil ve Öğretimi, Avrupa Dil
Portfolyosuna göre Değerlendirilmesi.
Bu bölümde Ankara Üniversitesi TÖMER için hazırlanan Yeni Hitit Ders
Kitaplarının dilbilgisi becerilerinde “Ek-Fiilin Birleşik ve Katmerli Zaman
Çekimleri”

konusunda

değerlendirilmesi

yapılmıştır.

Ama

araştırmanın

değerlendirme kısmına geçmeden önce Yeni Hitit Kitapları hakkında bilgi vermekte
yarar vardır:
“Avrupa Konseyine bağlı ülkeler, kendi dillerini yabancılara öğretmek için,
ders programlarını, kitaplarını, sınavlarını ve ders araç-gereçleri ile yöntemlerini
“Avrupa Yabancı Dil Öğretimi Ortak Ölçütleri’ne uygun hale getirmeye başlamışlar,
çalışmalarına Avrupa Konseyi Yabancı Diller Ortak Ölçütleri (The Common
European Framework of Reference for Laguages) doğrultusunda yön vermişlerdir.
Bu bağlamda TÖMER, Avrupa Konseyi’ne başvurarak “Avrupa Dil Portfolyosu”
veren bir merkez olma yetkisi almış, aldığı bu yetkinin sorumluluğunda yabancı dil
öğretim programlarını ve sınavlarını ortak ölçütlere uygun hale getirmek için bir
çalışma grubu oluşturmuştur. (Köse, t.y; 25)”
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“Yabancı dil öğretimiyle ilgili ders kitaplarının amacı iletişimsel yetiyi
geliştirmek, dilin doğasına ve öğrenimine karşı bir farkındalık oluşturmak, yabancı
kültürü iyice incelemek ve yabancı kültürdeki insanlara karşı olumlu tutumlar
geliştirmek olarak sıralanmaktadır.” (Özışık, 2007’den aktaran Sarkmaz, 2012: 448)
“Ders Kitapları, eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek üzere öğrencinin
öğrenme yaşantılarına kaynaklık eden öğretim materyallerinden biri, hatta birçok
durumda tek öğretim materyalidir.” (Halis, 2002: 51)
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Yeni Hitit Ders Kitabının belirli
düzeylerde hazırlanması Türkçe öğrenmekte olan öğrenciler için avantajlı olmakla
beraber, Türkçe okutmanlarının da daha da verimli eğitim vermesini sağlamaktadır.
Yeni Hitit Ders Kitapları 1. Temel (A1-A2), 2. Orta (B1) ve 3. Yüksek (B2-C1)
seviyelerinden oluşmaktadır. Ayrıca bu kitap öğrencinin kendi kendine Türkçe
öğrenmesi için değil öğretmenle öğrenilmesi için hazırlanmıştır. O yüzden konu
anlatımı ve dilbilgisi desteği sınırlıdır. Yeni Hitit Ders Kitabı Temel 1,2,3,4; Orta
1,2,3,4; Yüksek 1,2,3,4 seviyeden oluşmuştur ve her bir seviye kitabı bir ay
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aralığında okutulmaktadır. Böylelikle her bir seviye dört ay içinde tamamlanmış
olmaktadır.
“Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe setleri, Ankara Üniversitesi Türkçe ve
Yabancı Dil Uygulamalı ve Araştırma Merkezi TÖMER’in 20 yılı aşkın birikim ve
deneyimini Avrupa Konseyi’nin çağdaş dil öğretim ölçütleri ile birleştirmesinin bir
ürünüdür. TÖMER tarafından hazırlanan Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Öğretim
Seti temel, orta ve yüksek düzeylerde, ders kitabı, çalışma kitabı, kitaplarda bulunan
dinleme metinlerinin ses kayıtlarının yer aldığı yoğun çabaları içermektedir. Bunlara
ek olarak, Yeni Hitit 1 ve 2 setleri öğretmen kitaplarını da içermektedir.
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitapları, kullanıcılarını, Avrupa
Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi ( Common European Framework) adlı kılavuzu
doğrultusunda TÖMER tarafından geliştirilen ve 2004 yılında Avrupa Konseyi’nce
onaylanan 56.2004 model nolu “Yetişkinler İçin Avrupa Dil Portfolyosu’nda
(TÖMER ADP’sinde) belirlenen beceri düzeylerine ulaştırmayı hedeflemiştir.
TÖMER ADP betimleyicilerinin gerektirdiği konulara göre desenlenen 12
üniteden oluşan Ders Kitaplarında her bir ünite 3 alt konuya ayrılmıştır. Üniteler
düzeye ve düzlemlere uygun metin türleri ile bezenmiş; metinler DİNLEME,
OKUMA, SÖZLÜ ANLATIM, KARŞILIKLI KONUŞMA ve YAZILI ANLATIM
beceri düzlemlerine yönelik etkinliklerle dengeli biçimde desteklenmiş ve her bir
etkinlik için anlaşılması kolay, uygulaması kısa sürede kolaylık yaratacak yönerge ve
başlıklar verilmiştir. Her ünitede yer alan dilbilgisi tabloları, kullanıcıların dilin
yapısını ve işleyişini basit bir sunumla görmelerine olanak sağlayan ve sınıf içi
etkinliklerle kolayca hareketlenebilecek bir yapılanıştadır.
Her ünitenin sonundaki göndermelerle kullanıcılar, özel olarak tasarlanmış
KARŞILIKLI KONUŞMA etkinliklerine yönlendirilmekte; dil kullanımının en etkin
düzlemine özgü hazırlanmış etkinliklerle onların, ünite boyunca öğrendikleri bilgileri
ve edindikleri becerileri pekiştirmeleri beklenmektedir.
Kitapların son bölümünde yer alan “Dilbilgisi Desteği”, her ünitede yer alan
dilbilgisi tablolarının içerdiği yapılar hakkında kısa ama özlü bilgiler sunmaktadır. Bu
bölümde kullanıcıların, Türkçenin yapısı ve işleyişi hakkındaki bazı olası sorularına
da yanıt bulacakları umulmaktadır”. (Çevrim içi:http//www.tomer.ankara.edu.tr)
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Ek-fiilin birleşik çekimleri Yeni Hitit Ders Kitaplarının Temel, Orta ve Yüksek
seviyelerinde verilmiştir.
TEMEL (A1-A2)
Yeni Hitit Ders Kitabında ek fiilin birleşik zaman çekimleri 7, 8 ve 9.
ünitelerde yer almıştır.

7. ÜNİTE –GELECEK DE BİR GÜN GELECEK

Tablo 5.1 – s.88
ALIŞTIRMA 1 – Tamamlayalım (s.88)
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ALIŞTIRMA 2-Yerleştirelim (s.89)

Tablo 5.1’de “Gelecek zamanın hikâye kipi –(y)ecekti / -(y)ecek idi ekleri ve
bu konu ile ilgili örnekler verilmiştir. Konu açıklaması ve örneklerin ardından
konuya ilişkin “Tamamlayalım” ve “Yerleştirelim” alıştırmasına yer verilmiştir.
Öğrenciler için öğretilen konu üzerinde ilk yapılması gereken çalışma öğrencilerin
bu konuyu daha iyi pekiştirmesi için olumlu bulunmuştur. “Yerleştirelim”
alıştırmasında da cümleler ve bu cümleler arasında boşluklar verilmiştir. Bunlar için
ayrıca sözcükler de alıştırmanın üst kısmında yer almakta olup öğrencilerden
boşluklara uyan kelimelerle buraları tamamlaması istenmiştir. Alıştırma arasında
yeni öğrenmekte olan öğrenciler için olumlu etki etmiştir. Bu konuya ek olarak
“okuma ve anlatma” etkinliği verilmemiştir. Eğer bu etkinliğe yer verilmiş olsaydı
öğrenciler gelecek zaman hikâye kipinin cümle içinde kullanım yollarını öğrenmiş
olurdu. Böylelikle öğrencilerden okuma etkinliğinde okudukları ve anladıkları
istenebilirdi.
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8. ÜNİTE – RİVAYET ODUR Kİ….

Tablo 5.2. – s.94
ALIŞTIRMA 3 – Aktaralım (s.94)
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Tablo 5.3. – s.96

Tablo 5.4 – s.96
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ALIŞTIRMA 4 – Tamamlayalım (s.96)
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ALIŞTIRMA 5 – Tamamlayalım, sürdürelim (s.97)

Tablo 5.2’de Koşaç tümcesi (rivayet kipi) başlığı altında ek fiilin öğrenilen
geçmiş zamanı ve bu zaman kipi eklerine yönelik örnekler verilmiştir. Hemen
ardından da ‘Aktaralım’ etkinlik iverilmiştir. Bu etkinlikte öğrencilerden örnekte
verilen küçük metin şeklindeki “Dün ne yaptım?” metnini öğrenilen geçmiş zaman
kipine değiştirerek tekrar yazmaları istenmiştir. Tablo 3 ve Tablo 4’te “Şimdiki
zaman rivayet kipi” ve “Gelecek Zaman rivayet kipi” konu açıklaması ve örnek
cümleler

yer

almaktadır.

Ardından

konuya

ilişkin

‘Tamamlayalım’

ve

‘Tamamlayalım, Sürdürelim’ alıştırmaları verilmiştir. Bir diğer etkinlikte de
öğrencilerden boş alanları doldurmaları istenmiştir fakat ikinci alıştırmada ilk
alıştırmadan farklı olarak öğrencilerden boş alanları doldurarak verilen hikâyenin
ardından gelen bir tane daha boş alanı kendi bakış açısı ile sürdürmesi istenmiştir. Bu
etkinlikler görülen geçmiş zaman kiplerinin öğretilmesi açısından olumlu olmuştur.
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Ancak bu zaman kiplerinin olumlu ve olumsuz şekilleri ile olumlu soru ve olumsuz
soru şekillerini öğrenme açısından hiçbir metin veya buna benzeri etkinlikl
verilmemiştir. Konuya ilişkin öğrencilere ‘diyalog kuralım’ veya ‘okuyalım ve
aktaralım’ gibi etkinlikler yapılabilirdi.

9.ÜNİTE – Farklı Dünyalar

Tablo 5.5. – s.113

Tablo 5.6. – s.113
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ALIŞTIRMA 6 – Tamamlayalım (s.113)
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ALIŞTIRMA 7 – Tamamlayalım, işaretleyelim

Tablo 5.5 ve 5.6’da “Geniş zaman hikâye kipi” ve “Geniş zaman rivayet kipi”
ekleri, kullanılış şekilleri örneklerle beraber yer almaktadır. Konunun hemen
ardından ‘Tamamlayalım” ve “Tamamlayalım, İşaretleyelim” etkinlikleri verilmiştir.
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Bu etkinlikte boş olan alanların öğrenciler tarafından uygun şekilde doldurulması
istenmiştir. Ancak ikinci etkinlikte resim’e göre doldurulan boş alan cümlelerinde
kullanılan zaman kiplerinin işaretlenmesi istenmiştir. Etkinlikler konuyu anlama
açısından uygun görülmüştür fakat yabancıların bu konuyu daha da iyi anlamaları ve
pekiştirmeleri için ‘bu kısımda da ‘Okuma’ ve ‘Yazma’ etkinlikleri eksik
görülmektedir.
Her Yeni Hitit Ders Kitabının son sayfasında Dilbilgisi Desteği de
bulunmaktadır ve bu bölüm de öğrencilere destek olmak üzere yapılmıştır.
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ORTA (B1)
1.ÜNİTE – İş Dünyası

Tablo 5.7. (s.8)

Tablo 5.8. (s.8)
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ALIŞTIRMA 6 – Tamamlayalım (s.8)

Tablo 5.7 ve Tablo 5.8’de gereklilik kipinin hikâye ve rivayet birleşik
zamanları açıklaması ile beraber örnekler verilmiştir. Anlatılan konu ve verilen
örneklerle yabancı öğrenciler için Yeni Hitit Ders Kitabında bu tabloların peş peşe
karşılaştırmalı olarak verilmesi öğrenim açısından uygun olmuştur. Tablo açıklamalı
bilgiden sonra ‘Tamamlayalım’ etkinliği yer almıştır. Bu etkinlikte öğrencilerden boş
alanları gereklilik kipinin hikâyesi ve rivayetini kullanarak doldurmaları istenmiştir.
Ama yabancılar dili konuşmak ve yazmak için öğrenirler, dolayısıyla bununla ilgili
hiçbir etkinlik bulunmamaktadır. Yabancılar Türkçe konuşurken veya yazarken
elbette ek fiilin gereklilik kipine ve bu kipin hikâye ve rivayet birleşik ve katmerli
çekimine ihtiyaç duyacaklar. Bundan dolayı öğrencilere yazma ve konuşma ile ilgili
etkinlikler yaptırılabilir.
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3.ÜNİTE – Hayaller gerçek olsa

Tablo 5.9. (s.35)
ALIŞTIRMA 8 –Tamamlayalım (s.35)
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5.ÜNİTE – Eğitim Şart

Tablo 5.10. (s.60)
ALIŞTIRMA 9- Tamamlayalım (s.60)
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Tablo 5.9 ve Tablo 5.10’da dilek kipinin hikâye birleşik zamanının ‘keşke’ ve
‘eğer’ olarak çekimlenmesi örneklerle aktarılmaktadır. Bu konular bir biri ile
bağlantılı olmasına rağmen apayrı ünitelerde dilbilgisi konuları olarak verilmiştir.
Hâlbuki ikisi de dilek kipinin farklı amaçta kullanımını göstermektedir. “O keşke
doktor olmasaydı.”, “Doktor olmasaydım öğretmen olurdum.” Cümlelerinden ilkinde
‘keşke’ ve bir sonrakisinde ‘eğer’ kelimelerinin cümledeki anlamı birbirinden farklı
olarak kullanılmıştır. İki Tabloda açıklamalı konu anlatımının hemen ardından
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‘Tamamlayalım’ etkinliği yer almaktadır. Her iki etkinlikte de boş olan yerlerin
‘keşke’ ve ‘eğer’ anlamı taşıyan cümleler şeklinde ve gereklilik kipi ekleri ile
doldurulması istenmiştir. Elbette ki bu etkinlikler gereklilik kipi öğretimi açısından
son derece yararlı görülmüştür. Fakat daha da verimli öğretilebilmesi öğretmenlerden
öğrencileri motive etmeleri için ‘Diyalog’ veya ‘ Karşılıklı konuşma’ gibi etkinlikler
yaptırılabilirdi.
‘

YÜKSEK (B2-C1)
1.ÜNİTE – Edebiyat Dünyasından

Tablo 5.11. (s.6)
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ALIŞTIRMA 10 – Tamamlayalım (s.7)

Tablo 5.12. (s.12)
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ALIŞTIRMA 11 – Tamamlayalım (s.12)

Tablo 5.11 ve Tablo 5.12’de hikâye ve rivayet birleşik zamanlar aldığı eklerle
beraber örnek cümleler desteği altında verilmiştir. İki tabloda da birleşik zamanın
hikâye ve rivayet kiplerinin tüm zamanlarda kullanımı gösterilmiş ve şahıslar
üzerinde örnekler esasında açıklanarak geçilmiştir. Her iki konunun hemen ardından
‘Tamamlayalım’ etkinliği yer almaktadır ve bu etkinlikte boş alanların uygun olan
birleşik zaman kipleri ile tamamlanması istenmiştir. Gösterilen tablo açıklamalı ve
cümle tamamlamalı etkinlik öğrenim açısından uygundur. Fakat yabancıların Türkçe
öğreniminde öğrenmesi gereken dilbilgisi konularından birleşik zaman kipleri karışık
halinde değil de ayrı ayrı ve bütün şahıslarda ekleriyle açıklamalı halde öğretilse
daha mantıklı olurdu. Öğrencilerin yabancı dil öğrenimindeki sorunları ortaya
çıkabilir. Bu durumda verilen bilgiyi pekiştirmeleri için ‘Hikâyeyi birleşik Zaman
Kipleri Kullanarak Tamamlayalım’ veya ‘Dinleyelim, Anlayalım’ gibi etkinlikler
yapılabilirdi.
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Tablo 5.13. (s.15)
ALIŞTIRMA 12 –Tamamlayalım (s.15)

Tablo 5.13’te birleşik zamanın koşul kipinin zaman eki + şart (koşul) ekinin
kullanılışı ile beraber örnek cümleler yer almaktadır. Yabancıların koşul kipi
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öğrenim ve öğretim açısından uygundur. Örnek cümle ve konu anlatımının ardından
‘Tamamlayalım’

etkinliği

verilmiştir.

Her

konu

tablosu

ardından

verilen

‘Tamamlayalım’ etkinliğinde yabancı öğrencilerden boş alanları uygun olan birleşik
zaman koşul kipi kullanarak doldurması istenmektedir. Bu konu üzerinde daha farklı
etkinlikler de yapılabilirdi. Örneğin, ‘Dinleme: Diyalogda konuşulanlardan yola
çıkarak metni dolduralım’, ‘Karşılıklı konuşma’ vb. etkinliklerde öğrenciler birbirleri
ile koşul kipini kullanarak konuşturulabilirdi.

3.ÜNİTE - Kurtulamadıklarımız

Tablo 5.14. (s.31)
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ALIŞTIRMA 13 – Tamamlayalım (s.31)

ALIŞTIRMA 14-Yazalım (s.31)
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Tablo 5.14’te ek fiilin birleşik zamanının olmak fiili ile kullanımı örnek
cümlelerle açıklanmıştır Açıklamalı Tablo konusundan sonra ‘Tamamlayalım’
etkinliği gelmektedir ve bu etkinlikte öğrencilerden cümleye uygun olan birleşik
zaman kipleri kullanılarak tamamlaması istenmiştir. Bir sonraki etkinlik olan
‘Yazalım’ etkinliğinde cümlelerin baş kısmı verilmiş ve öğrencilerden uygun şekilde
tamamlaması istenmiştir. Her iki etkinlik de konu öğrenimi açısından uygun
görülmüştür ama bunun dışında öğrencilerden birleşik zaman kipleri üzerinde
geçmişi ve geleceği ile ilgili hikâye şeklinde cümleler kurması istenebilirdi.

Tablo 5.15. (s.35)
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ALIŞTIRMA 15 – Tamamlayalım (s.35)
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Tablo 5.15’te birleşik zamanın genişlemiş hali +gibi olmak halinde örneklerle
yer almaktadır. Konu ile ilgili ilk alıştırma ‘Tamamlayalım’ etkinliğinde zaman
+gibi olmak fiilinin birleşik zaman kiplerinden uygun olanları kullanılarak
tamamlanması istenmiştir. Konu ile ilgili alıştırma dışında daha da açıklayıcı veya
kalıcı olan etkinlikler eksik bulunmaktadır. Birleşik zamanı kullanabilmesi için
değişik alıştırmalar hazırlanması daha da yararlı olurdu.
Birleşik zaman kipleri ile ilgili dilbilgisi desteğinde de konuya yardımcı
olmak amacıyla kısaca bilgi verilmiştir. Yabancıların dilbilgisinde kısa hatırlama
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yapmalarında veya akılda kolay yöntemle tutmaları için dilbilgisi desteği Yeni Hitit
Ders Kitabının son sayfalarında yer almaktadır.
Yeni Hitit Ders Kitaplarında ek fiilin katmerli zaman kipleri ile ilgili hiçbir
bilgi ve çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla Yeni Hitit Ders Kitabı incelemesinde
bu konu ile ilgili değerlendirme de yapılmamış durumundadır.

5.1 Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarının Ek Fiilin
Birleşik ve Katmerli Zaman Çekimleri Öğretimi Açısından Genel
Değerlendirilmesi.
1. Ek fiil, birleşik ve katmerli zaman çekimleri yabancı dil olarak Türkçe
gramerinde anlaşılması zor olan konulardan biridir. Bu konu hem yabancılar için
hem Türkler için kullanması ve iyi derecede anlamaları için çok önemlidir. Dilbilgisi
konuya ilişkin kullanmaları için yardımcı olabilecek dilbilgisi destekleri ile
açıklamalar ve örnekler halinde verilmiştir ama dilbilgisi desteği yeterli
olmadığından dolayı yabancı öğrenciler sorun yaşamaktadırlar. Maksat konuyu
sadece kurallarıyla beraber en ufak ayrıntılarına kadar öğrenmek değil öğrenmekte
olan öğrenci için daha da açıklamalı, detaylı, kalıcı ve kolay şekilde anlaşılabilirliği
sağlamaktır.
2. Ek fiil, birleşik ve katmerli zaman ile ilgili tablo ve örnek cümlelerle verilen
konum açıklaması yeterli düzeydedir. Fakat konu ardından verilen ‘Tamamlayalım’
alıştırmasının başka alıştırmalara göre daha yoğun olduğuna verildiğini görürüz.
Alıştırmada konu ile ilgili boş bırakılan yerleri uygun ek fiil, birleşik ve katmerli
zaman kipleri ile doldurmaları istenmiştir. Bu araştırmalar tabii ki öğrenim açısından
özellikle bir yabancı için uygundur ve yararlıdır. Ancak verilen ‘tamamlayalım’
alıştırması konuyu pekiştirme açısından eksik görülmüştür. Yabancı dil bilgisi
öğretimi esasen dört temele; okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine
dayanmaktadır. Dolayısıyla üzerinde konuşulmakta olan kitabın eğitimin daha da
kalıcı olması için bu beceriler üzerinde ağırlıklı çalışılması lazım. Elbette ki bu
konuya ilişkin bir takım etkinlikler verilmiştir ama ek fiil ve onun birleşik ve
katmerli zaman çekimleri ile ilgili etkinlikler eksik kalmış durumdadır. Yeni Hitit
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Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabında ek fiilin birleşik ve katmerli zamanlar
çekimleri Türk dilbilgisindeki gibi aynı adla verilmemiştir. Ancak belli bölümlerde
konuya girerek, örneğin, ‘Gelecek zamanın hikâyesi’ ve ‘Gelecek zamanın rivayeti’
gibi verilmiştir. Yine belirtilmesi gereken önemli kısım ek fiilin birleşik ve katmerli
zaman kipleri sırayla verilmemiştir. Ancak Temel 1, Orta 2 ve Yüksek 3
seviyelerinde bazı bölümler arasında sırayla değil karma halde verilmiş durumdadır.
Verilen konunun karmaşık olmasından dolayı hemen ardından gelen etkinlikler de
birbirine benzer şekildedir. Konular eğer anlatım ve anlama açısından ağırlık
verilerek karmaşık değil de sırayla ve ek fiil konusuna giriş yapılarak ayrı ayrı
şekilde verilmiş olsaydı konu üzerindeki çalışmalar yabancıların bu konu ile igili
sorunlarını çözmüş olurdu. Etkinlikler de sadece Tamamlayalım’dan oluşmasa ve
konunun kalıcı olması için öğrenciler arasında okuma anlama, yazma, dinleme,
diyalog kurma, hikâyeyi ek fiilleri kullanarak tamamlama gibi etkinlikler kullanılmış
olsaydı verilecek eğitim daha da verimli olurdu ve yabancıların sorunlarla karşılaşma
durumu azalmış olurdu.
3. Ek fiil Türkçe dilbilgisinin en önemli konularından olmasına rağmen kitapta
bu konu ile ilgili bilgi açıklayıcı ve kalıcı olarak verilmemiştir. Katmerli zaman
kipleri ile ilgili çalışmada hiçbir etkinlik de bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu konu
üzerinde çok eksiklikler yaşanmakta ve anlatım açısından sorun ve zorluklar
çekilmektedir.
4. Öğretmenler için ayrıca ‘öğretmen kılavuzu’ da çıkarılmış olsaydı ders
anlatacak olan öğretmeni ders öğretim yönetimi ile desteklemiş ve daha da avantaj
sağlamış olurdu. Öğretmenlerin kılavuz kitabı öğretim amacından mutlaka bulunmalı
ve okutmanlar bundan yola çıkarak eğitim verme konusundaki eksiklerini
gidermeleri sağlanmış olacaktır.
5. Ders Kitabında alıştırmalar genelde ‘Tamamlayalım’ ve ‘Yerleştirelim’ gibi
etkinliklerden oluşmuştur ve aynı şekilde öğrenciler için çıkarılan çalışma kitabında
da benzer etkinlikler yer almaktadır. Eğer biz ders ve çalışma kitabındaki etkinlikleri
eksikleri ile kabul edersek karşılaşılan veya eksik görülenler hiçbir zaman giderilmez
ve çözülemez. En azından ‘Öğrenciler için Çalışma Kitabı’nda eğitimin ağırlıklı ve
kalıcı olmasını sağlayan etkinlik ve uygulamaların yer alması gerekiyordu. Bu
konuda çalışma kitabı da eksik kalmış durumundadır.
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Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı eğitim uzmanları tarafından
tasarlanmış ve bu alana uygun kitap olarak görülmektedir. Ders kitabı üzerinde
yapılan bir takım çalışmalar bu kitabın uygun ve kabul gördüğünün kanıtıdır.
Elbette ki yapılan çalışmalardan yola çıkarak görülen aksaklıklar giderilerek
sene başı Yeni Hitit Kitaplarında yenilikler getirilecektir. Burada “ek fiil ve
onun birleşik, katmerli zaman çekimleri” konusunda çalışma yapılarak konuya
ilişkin olumlu olumsuz eksikler dile getirilmeye çalışılmıştır. Maksat yabancı dil
olarak Türkçe öğretiminde daha da verimli eğitimin verilmesini, bunun ardından
karşılaşılan sorunların giderilmesini sağlamaktır.

5.2. Yeni Hitit Ders Kitaplarında Ek Fiilin Birleşik ve Katmerli Zaman
Çekimlerinin Avrupa Dil Portfolyosuna göre Değerlendirilmesi
Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarının Avrupa Dil Portfolyosuna
göre değerlendirilmesinden önce Avrupa Dil Portfolyosu hakkında bilgi vermekte
yarar vardır:
“ADP Avrupa Konseyi 1949’da Londra’daki Saint James Sarayında 10 ülkenin
(Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya, Lüksenburg, Hollanda, Norveç, İsveç, İrlanda,
Birleşik Kırallık) katılımıyla kurulmuştur”.
(http://www.coe.int/ AboutCoe/media!interface/pub lications/tour_horizon fr.pdf).
“Avrupa Dil Portfolyosu okulda veya okul dışında dil öğrenen veya öğrenmiş
kişilerin, dil öğrenme konusundaki deneyimleri, yaşadıkları kültürel deneyimleri kayıt
edip ifade edebilecekleri bir dokümandır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı'na
(Common European Framework-CEF) dayalı bir değerlendirme sistemidir. "Öğrenen
Özerkliği" ve "Kendi kendini değerlendirme" bu portfolyonun dayandığı eğitim
kavramlarıdır. Dil Becerileri: Dinleme, Okuma, Üretimsel Konuşma, Karşılıklı
Konuşma, Yazma”.
“Avrupa Dil Portfolyosu üç bölümden oluşur:
DİL PASAPORTU
Bu belge kişinin dil becerilerinin, dil yeterliliklerinin ve kültürler arası deneyimlerinin
bir kaydıdır. Dil becerileri, Avrupa Ortak Ölçütler Çerçevesi Belgesinde sunulan
159

yeterlilik düzeyleriyle tanımlanmaktadır. Ölçek (kendini değerlendirme çizelgesi) Dil
Pasaportunda sunulmuştur. Bu ölçek, kendini değerlendirme çizelgesi olduğu gibi dil
pasaportunun da bir parçasıdır.
Pasaportun içeriği şu şekildedir:
•

Dil becerileri profili

•

Dil öğrenimi ve kültürler arası deneyimlerin özeti

•

Sertifikaların ve diplomaların kaydı
DİL GEÇMİŞİ
Bu bölüm dil öğrenim öyküsünün bir kaydıdır ve kişinin dil öğrenim hedeflerini
belirlemesine, kendini değerlendirme şemasında dil yetkinliklerini ve ilerlemesini
kaydetmesine yardımcı olur.
DOSYA
Deneyim ve aşamaları gösteren ve belgeleyen bölümdür. Bu bölüm çeşitli kişisel
çalışmaların örneklerini içerir. Dosya sahibinin sertifikaları ve diplomaları da bu
bölümde yer almaktadır.
Kullanımı kolaylaştırmak amacıyla, bu portfolyo 4 dilde hazırlanmıştır (Türkçe,
İngilizce, Fransızca, Almanca)”.
Avrupa Dil Portfolyosunun bölümleri ve kullanımı hakkında bilgi vermek gerekirse;
“Öğrenenin kendi malı olan dil portfolyosu, kendisi tarafından saklanacak ve yaşı
küçük olanlar gerektiğinde öğretmeninin ve velisinin yardımı ile kullanacaktır.
Öğrenciyle birlikte değerlendirme yaparken, öğretmen ve velilerin amacı kesinlikle
öğrencinin kendi değerlendirmesini eleştirmek ya da kontrol etmek olmamalı,
öğretmen ya da veli olarak kendi görüşlerini yansıtmak olmalıdır. Değerlendirme
yapılması gereken bir farklılık söz konusu olursa, bunun sadece öğrencinin kendisi
tarafından dikkate alınması doğru olacaktır.
Portfolyonun bölümleri ve her bir bölümde yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:
1. Dil Pasaportu
Bu belge, öğrenenin dil becerilerinin, sertifikalarının, diplomalarının ve değişik
dillerde edinilmiş deneyimlerinin bir kaydıdır. Bu belgedeki dil becerileri, "Avrupa
Dilleri

Öğretimi

Ortak

Çerçeve

Programı"ndaki

yeterlik

düzeylerine

göre

tanımlanmaktadır. Bu ölçek Dil Pasaportu'nda "Kendini Değerlendirme Tablosu"
olarak verilmiştir (Bkz. Ek 1).
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Dil Pasaportu, Kendini Değerlendirme Tablosu dışında ayrıca aşağıdaki bölümleri de
içermektedir:
a. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’nda belirtilen dil becerileri profili
Bu bölüme öğrenci, ortak ölçütlere göre (A1-C2) hangi dili hangi düzeyde kullandığını
işaretleyecektir. Zaman içerisinde dil kullanımındaki ilerleme ya da gerilemelere göre bu
işaretlemesini değiştirebilecektir. O nedenle işaretlemeler genelde kurşun kalemle
yapılmalıdır.
Aşağıda basit bir tablo örnek olarak verilmiştir.
Dil Becerileri Profili
Dil: İngilizce
A1

A2

B1

B2

C1

C2

DİNLEME
OKUMA
KARŞILIKLI
KONUŞMA
ÜRETİMSEL
KONUŞMA
YAZMA
Yukarıdaki tablodan, bu tabloyu dolduran bireyin, İngilizceyi Avrupa
Konseyince belirlenen ölçütlerde, dinleme becerisinin A1, okuma becerisinin A2,
karşılıklı konuşma becerisinin A1, üretimsel konuşma becerisinin A2 ve yazma
becerisinin A1 düzeyinde olduğunu düşündüğünü ve işaretlemelerini de buna göre
yaptığını anlıyoruz.
Unutulmamalıdır ki birey kendi beyanını hiç bir şekilde bir belge ile kanıtlamak
zorunda değildir. Ancak, bir kuruma başvurulursa ve bu kurum belirli bir düzeyde
yabancı dil bilme şartı arıyorsa, bireyden bu işaretlemelerini standart bir uluslararası
sınav kuruluşunun verdiği bir belge ile ispatlamasını isteyebilir. Bunun dışında,
bireyin kendi değerlendirmesinin ispatı koşulu aranamaz. Bu tamamen bireyin kendi
değerlendirmesini yansıtan bir öğrenme aracıdır.
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b. Dil geçmişi ve kültürlerarası deneyimleri
Dil Pasaportundaki bu bölümde bireyin öğrendiği yabancı dilin anadil olarak
konuşulduğu ya da konuşulmadığı ülke/ülkelerdeki kültürlerarası deneyimlerini
işaretlemesi beklenmektedir.
c. Sertifika ve diploma kayıtları
Bu bölümde bireyin almış olduğu diploma ve sertifikaların bir kayıt tablosu yer
almaktadır. ADP’nin Dosya bölümünde bulunan diploma ve sertifikalara ait bilgiler
bu tabloda belirtilecektir.
Öğretmenler ve veliler Dil Pasaportu’ndaki bilgileri düzenli olarak güncellemesinde
öğrenciye yardımcı olmalıdır. Gerekli açıklamalar Dil Portfolyosunun her bölümünün
başında verilmektedir.
2. Yabancı Dil Özgeçmişi
Avrupa Dil Portfolyosu’nun bu bölümü, öğrenenin yabancı dil geçmişinin bir kaydıdır
ve öğrenenin dil öğrenim hedeflerini belirlemesine, kendini ortak ölçütlere göre
değerlendirerek dil yetkinliklerini ve yeni öğrendiği dildeki ilerlemesini kaydetmesine
olanak sağlamaktadır.
Yabancı Dil Özgeçmişi dört bölümden oluşur:
a. Dil öğrenim öyküsü
Bu bölümde birey, yabancı dilini öğrendiği okullar ve kurslara ilişkin bilgileri
kaydeder. Doldurmalarla ilgili gerekli açıklamalar ilgili tabloların başlarında verilir.
b. Dil öğrenim sürecini değerlendirme
Bu bölümde bireyin kendisinin nasıl bir öğrenen olduğunu fark etmesine yardımcı
olarak öğrenmeyi öğrenmesine olanak sağlanmaktadır. Bu bölümde çocuklar için
doğru olan öğrenme modellerini belirlenmesinde ve ilgili yerin işaretlenmesinde
gerekirse öğretmen ve veli yardımcı olmalıdır.
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Bireyin kendisi için bir öğrenme modeli belirlemesi, öğretme etkinliklerinde
öğretmenin ona yardımcı olmasında da kolaylık sağlayacaktır.
c. Dil ve Kültürlerarası deneyimler
Bu bölümde çocuk yabancı dilini nasıl öğrendiğine ilişkin kayıt tutacak ve farklı
kültürlerle ilgili deneyimlerini yansıtacaktır. Tabloların nasıl doldurulacağına ilişkin
açıklamalar bu bölümün de ilgili yerlerinde verilmektedir.
d. Kişisel dil başarıları
Bu bölümde birey, yabancı dilinde neleri ne düzeyde yapabildiğini belirleyerek
yabancı

dildeki

yetkinliği

açısından

kendisini

değerlendirecektir.

Bireyin

“yapabiliyorum” dedikleri edinimlerini temsil etmektedir. Henüz yapamadıkları ise
hedefleri haline gelmektedir. Böylece programın hedefleri çocuğun da hedefleri
olmaktadır. Bu bölümdeki bireye ait değerlendirmelerle öğretmen ve velilere ait
değerlendirmeler farklılık gösterebilir. Birey bu değerlendirme farklılıklarını göz
önünde bulundurarak çalışmalarını şekillendirecektir. Öğretmen ve veliler kesinlikle
öğrencinin değerlendirmelerine müdahale etmemelidir.
3. Dosya
Bu bölümde birey, yabancı diline ilişkin sertifikalar, diplomalar, proje örnekleri,
ödevler, mektuplar ya da günceler gibi belgeleri bulundurur. Dosyasına hangi belgeleri
koyacağına ve nasıl güncelleştireceğine ilişkin kararlar yalnızca öğrenciye ait
olmalıdır. Öğrenci, dosyası çok kalınlaştığında ya da yabancı dil gelişimine göre
önemini yitirdiğini düşündüğü belgeleri yenileri ile değiştirebilir.
ADP kullanımına ilişkin uygulamalar ve örneklerin öğretmenler tarafından çok iyi
bilinmesi ve konunun her boyutuyla çok iyi anlaşılması gerekmektedir. Aksi takdirde
öğretmenler, ADP kullanımının çocuklar için bir angarya, kendileri içinse bir ek külfet
olduğu görüşüne varabilirler. O nedenle, öğretmenlerimizin ADP kullanımı ile ilgili
seminer, sempozyum ve konferanslara katılmaları, ADP kullanan diğer Avrupa
ülkelerindeki meslektaşları ile etkili iletişim içerisinde olmaları, yaptıkları bu
çalışmanın uzun vadede ülkemizdeki yabancı dil öğrenme sürecine sağlayacağı katkıyı
iyi kestirmeleri ve emeklerinin boşa gitmeyeceğini, bir gün bu yaptıkları
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uygulamaların diğer kuşaklara da aktarılarak ülkemizde yabancı dil öğrenme ve
öğretme sürecine yeni bir boyut kazandıracağını anlamalarına olanak sağlayacaktır.
Belki de yıllardır ülkemizde yaşayan herkesin sorduğu "Biz neden yabancı dil
öğrenemiyoruz ve öğretemiyoruz?" sorusunun gelecekte artık sorulmasına gerek
kalmamasını

sağlamada

önemli

bir

katkılarının

olacağını

anlamaları,

öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi olumlu yönde güdüleyecek ve
beklenen başarının yakalanmasına katkı sağlayacaktır. O nedenle, öğretmenlerimizin
bir akademisyen gibi alanlarıyla ilgili okumalarının, araştırmalar yapmalarının,
deneyimlerini paylaşarak birbirlerinden güç ve destek almalarının, kabuklarını kırıp,
kendilerinin doğrudan uluslararası iletişim yoluyla bilgiye ulaşmalarının sağlanması
son derece doğru bir karar olacaktır. Bu nedenden dolayı, öğretmenlerimizin, özellikle
yabancı dil öğretmenlerimizin bir yabancı dili iyi derecede bildiklerini ve kendilerini
geliştirmelerinde en önemli rol oynayan bilgiye yabancı dilde de ulaşma becerisine
kendilerinin sahip olduklarını hatırlamalarında yarar olduğu düşünülebilir.
Özetle, ülkemizde çok yeni bir kavram ve uygulama olan ADP kullanımının
yaygınlaştırılması ve başarıya ulaşması öğretmenlerimizin önünü açan, onları
kendilerini geliştirmeye güdüleyen ve yaptıkları işi önemseten ve mesleklerine
duydukları saygının artmasına olanak sağlayan bir eğitim politikası olduğu
söylenebilir.
YABANCI DİL YETERLİLİĞİ ÖLÇÜTLERİ
(Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce hazırlanan kaynaklardan uyarlanmıştır)”
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BECERİLE
R

DİNLEME

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Benimle
, ailemle
ve yakın
çevreml
e ilgili
tanıdık
sözcükle
ri ve çok
temel
kalıpları
, yavaş
ve net
konuşul
duğunda
anlayabi
lirim.

Beni
doğrudan
ilgilendire
n
konularla
ilişkili
kalıpları
ve çok sık
kullanılan
sözcükleri
anlayabili
rim.
(Örneğin;
En temel
kişisel ve
ailevi
bilgiler,
alışveriş,
yerel
çevre,
meslek).
Kısa, net,
basit ileti
ve
duyurular
daki
temel
düşünceyi
kavrayabi
lirim.

İş, okul,
boş
zaman vb.
ortamlard
a sürekli
karşılaşıla
n bildik
konularda
ki net,
standart
konuşman
ın ana
hatlarını
anlayabili
rim.
Güncel
olaylar ya
da kişisel
ilgi
alanıma
giren
konularla
ilgili
radyo ve
televizyon
programla
rının
çoğunun
ana
hatlarını
yavaş ve
net
olduğund
a
anlayabili
rim.

Güncel bir
konu
olması
koşuluyla
uzun
konuşma ve
sunumları
anlayabilir,
karmaşık
tümcelerle
yapılan
tartışmaları
takip
edebilirim.
Televizyon
haberlerini
ve güncel
olaylara
ilişkin
programları
n çoğunu
anlayabiliri
m. Standart
dilin
kullanıldığı
filmlerin
çoğunu
anlayabiliri
m.

Açıkça
yapılandırıl
mamış ve
ilişkiler
açıkça
belirtilmem
iş sadece
ima edilmiş
olsa bile
uzun
konuşmalar
ı
anlayabiliri
m.
Televizyon
programları
nı ve
filmleri
fazla zorluk
çekmeden
anlayabiliri
m.

İster canlı
ister
yayın
ortamında
olsun,
hiçbir
konuşma
türünü
anlamakta
zorluk
çekmem.
Sadece
normal
anadili
konuşma
hızında
ise,
aksana
alışabilme
m için
biraz
zamana
ihtiyacım
olabilir.
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OKUMA

Katalog,
duyuru
ya da
afiş gibi
yazılı
metinler
deki
bildik
adları,
sözcükle
ri ve çok
basit
tümceler
i
anlayabi
lirim.

Kısa ve
basit
metinleri
okuyabilir
im.
İlanlar,
kullanım
kılavuzlar
ı, mönüler
ve zaman
çizelgeleri
gibi basit
günlük
metinlerd
eki genel
bilgileri
kavrayabi
lir ve kısa
kişisel
mektuplar
ı
anlayabili
rim.

Meslekle
ilgili ya
da günlük
dilde en
sık
kullanılan
sözcükleri
içeren
metinleri
anlayabili
rim.
Kişisel
mektuplar
da
belirtilen
olay,
duygu ve
dilekleri
anlayabili
rim.

Yazarların
belirli
tutum ya da
görüşü
benimsedik
leri, güncel
sorunlarla
ilgili
makaleleri
ve raporları
okuyabiliri
m. Çağdaş
edebi
düzyazıyı
anlayabiliri
m.

Üslup
farklılıkların
ı da ayırt
ederek uzun
ve karmaşık,
somut ya da
edebi
metinleri
okuyabilir,
ilgi alanımla
alakalı
olmasalar
bile
herhangi bir
uzmanlık
alanına
giren
makale ve
uzun teknik
bilgileri
anlayabiliri
m.

Kullanım
kılavuzlar
ı,
uzmanlık
alanına
yönelik
makaleler
ve
yazınsal
yapıtlar
gibi
soyut,
yapısal ve
dilbilgisel
açıdan
karmaşık
hemen
hemen
tüm metin
türlerini
kolaylıkla
okuyabilir
ve
anlayabili
rim.
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KARŞILIK
LI
KONUŞMA

Karşımd
aki
kişinin
söyledik
lerini
daha
yavaş
bir
konuşm
a
hızında
yinelem
esi ve
söyleme
k
istedikle
rimi
oluştur
mada
bana
yardımc
ı olması
koşuluyl
a, basit
yoldan
iletişim
kurabilir
im.O
anki
gereksin
ime ya
da çok
bildik
konulara
ilişkin
alanlard
a basit
sorular
sorabilir
ve cevap
verebilir
im.

Bildik
konular
ve
faaliyetler
hakkında
doğrudan
bilgi
alışverişin
i
gerektiren
basit ve
alışılmış
işlerde
iletişim
kurabiliri
m.
Genellikle
konuşmay
ı
sürdürebil
ecek
kadar
anlamasa
m da kısa
sohbetlere
katılabiliri
m.

Dilin
konuşuldu
ğu ülkede
seyahat
ederken
ortaya
çıkabilece
k bir çok
durumla
başa
çıkabiliri
m. Bildik,
ilgi
alanıma
giren ya
da günlük
yaşamla
ilgili
(Örneğin;
aile, hobi,
iş,
yolculuk
ve güncel
olaylar
gibi)
konularda
hazırlık
yapmadan
konuşmal
ara
katılabiliri
m.

Öğrendiği
m dili
anadili
olarak
konuşan
kişilerle
anlaşmayı
mümkün
kılacak bir
akıcılık ve
doğallıkla
iletişim
kurabilirim.
Bildik
konulardaki
tartışmalard
a, kendi
görüşlerimi
açıklayıp
destekleyer
ek etkin bir
rol
oynayabilir
im.

Kullanacağ
ım
sözcükleri
çok fazla
aramaksızı
n, kendimi
akıcı ve
doğal bir
biçimde
ifade
edebilirim.
Dili,
toplumsal
ve mesleki
amaçlar
için esnek
ve etkili bir
şekilde
kullanabilir
im.
Düşünce ve
fikirlerimi
açık bir
ifadeyle
dile
getirebilir
ve
karşımdakil
erin
konuşmalar
ıyla
ilişkilendire
bilirim.

Hiç
zorlanma
dan her
türlü
konuşma
ya da
tartışmaya
katılabilir;
deyimler
ve
konuşma
diline ait
ifadeleri
anlayabili
rim.
Kendimi
akıcı bir
şekilde
ifade
edebilir,
anlamdaki
ince
ayrıntıları
kesin ve
doğru bir
biçimde
vurgulaya
bilirim.
Bir
sorunla
karşılaşırs
am,
geriye
dönüp,
karşımdak
i
insanların
fark
etmelerin
e fırsat
vermeyec
ek bir
ustalıkla
ifadelerim
i yeniden
yapılandır
abilirim.
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SÖZLÜ
ANLATIM

Yaşadığ
ım yeri
ve
tanıdığı
m
insanları
betimle
mek için
basit
kalıpları
ve
tümceler
i
kullanab
ilirim.

Basit bir
dille
ailemi ve
diğer
insanları,
yaşam
koşulları
mı, eğitim
geçmişimi
ve son
işimi
betimlem
ek için bir
dizi kalıp
ve
tümceyi
kullanabil
irim.

Deneyiml
erimi,
hayalleri
mi,
umutlarım
ı,
isteklerim
i ve
olayları
betimlem
ek için
çeşitli
kalıpları
yalın bir
yoldan
birbirine
bağlayabil
irim.
Düşünce
ve
planlara
ilişkin
açıklamal
arı ve
nedenleri
kısaca
sıralayabil
irim. Bir
öyküyü
anlatabilir
im, bir
kitap ya
da filmin
konusunu
aktarabilir
im ve
izlenimler
imi
belirtebili
rim.

İlgi alanıma
giren çeşitli
konularda
açık ve
ayrıntılı
bilgi
verebilirim.
Çeşitli
seçenekleri
n olumlu ve
olumsuz
yanlarını
ortaya
koyarak bir
konu
hakkında
görüş
bildirebiliri
m.

Karmaşık
konuları,
alt
temalarla
bütünleştire
rek, açık ve
ayrıntılı bir
biçimde
betimleyebi
lir, belirli
bakış
açıları
geliştirip
uygun bir
sonuçla
konuşmamı
tamamlaya
bilirim.

Her
konuda
bağlama
uygun bir
üslupla ve
dinleyeni
n önemli
noktaları
ayırt edip
anımsama
sına
yardımcı
olacak
şekilde
konuşma
mı etkili
ve
mantıksal
bir
şekilde
yapılandır
abilir,
açık, akıcı
bir
betimlem
e ya da
karşıt
görüş
sunabiliri
m.
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YAZILI
ANLATIM

Kısa ve
basit
tümceler
le
kartpost
al
yazabilir
im.
Örneğin
; Tatil
kartpost
alıyla
selam
gönder
mek
gibi.
Kişisel
bilgi
içeren
formları
doldura
bilirim
Örneğin
: Otel
kayıt
formuna
isim,
uyruk ve
adres
yazmak
gibi.

Kısa,
basit
notlar ve
iletiler
yazabiliri
m.
Teşekkür
mektubu
gibi çok
kısa
kişisel
mektuplar
ı
yazabiliri
m.

Bildik ya
da ilgi
alanıma
giren
konularla
bağlantılı
bir metin
yazabiliri
m.
Deneyim
ve
izlenimler
imi
betimleye
n kişisel
mektuplar
yazabiliri
m.

İlgi alanıma
giren çok
çeşitli
konularda
anlaşılır,
ayrıntılı
metinler
yazabilirim.
Belirli bir
bakış
açısına
destek
vererek ya
da karşı
çıkarak
bilgi sunan
ve nedenler
ileri süren
bir
kompozisy
on ya da
rapor
yazabilirim.
Olayların
ve
deneyimleri
n benim
için
taşıdıkları
önemi ön
plana
çıkaran
mektuplar
yazabilirim.

Görüşlerim
i ayrıntılı
bir
biçimde,
açık ve iyi
yapılandırıl
mış
metinlerle
ifade
edebilirim.
Bir mektup,
kompozisy
on ya da
rapor
yazabilirim.
Önemli
olduğunu
düşündüğü
m konuları
ön plana
çıkararak
karmaşık
konularda
yazabilirim.
Hedef
belirlediği
m okuyucu
kitlesine
uygun bir
üslup
seçebilirim.

Uygun bir
üslup
açık, akıcı
metinler
yazabiliri
m.
Okuyucun
un önemli
noktaları
ayırt edip
anımsama
sına
yardımcı
olacak
etkili,
mantıksal
bir
yapılandır
mayla bir
durum
ortaya
koyan
karmaşık
mektuplar
, raporlar
ya da
makaleler
yazabiliri
m.
Meslekî
ya da
edebî
yapıt
özetleri
ve
eleştirileri
yazabiliri
m.

Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabında ek fiilin birleşik ve katmerli
zaman çekimleri konusunun Avrupa Dil Portfolyosuna göre değerlendirilmesine
baktığımızda ADP’nin çizelgesine göre, Yeni Hitit Ders Kitabının üç seviye şeklini
içeren; 1.Temel (A1-A2), 2. Orta (B1) ve 3.Yüksek (B2-C1)’den oluştuğunu görürüz.
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Temel yani A1-A2 düzeyinde Yeni Hitit Ders Kitabında okuma, yazma,
dinleme, yazılı anlatım ve sözlü anlatım becerilerine rastlamaktayız. Ancak ek fiil ile
ilgili konuda bu becerilerin eksik kaldığını söyleyebiliriz. Temel yani A1 ve A 2
düzeyinde tüm bu verilen becerilere uygun alıştırmalara veya cümlelere bakıldığında
basit cümlelere yer verildiğini görebiliriz:
Dün hastaneye gidecektin, gittin mi? / Bu sabah kursa yürüyerek gelecektim ama geç
kaldım, taksiyle geldim.
Orta yani B1 düzeyine bakıldığında Temel düzeye göre daha da mürekkep
karmaşık cümleler karşımıza çıkmaktadır. Bu düzeyde ek fiillere ilişkin okuma,
yazma, dinleme becerileriyle ilgili “Okuyalım, yeniden yazalım”, “Tartışalım”,
“Dolduralım” gibi uygulamaların ek fiilin pekiştirilmesinde etkili olacağı
söylenilebilir. Ek fiillerin ekleri ve cümle içinde kullanılması zor bulunan
konulardandır ve dolayısıyla konuya ilişkin pekiştirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Örnek ve düzey becerisindeki cümleler öğrencinin Orta yani B1 seviyesi için uygun
olarak verilmiştir. Basit cümlelerden karmaşık cümlelere geçilmektedir:
Beyefendi, üzgünüm hiç boş masamız yok. Gelmeden rezervasyon yaptırmalıydınız.
Keşke Ali’nin doğum günü partisine onlar da katılsalardı.
Yağmur yağmasaydı geçen hafta pikniğe gidecektik.
Dün çikolatanın hepsini yedim. Ablama hiç kalmadı. Keşke çikolatanın hepsini
yemeseydim.
Cümlelerin karmaşık halinin en üst düzeyi, Yüksek yani B2-C1 seviyesidir.
Bu seviyede öğrenciler kendilerini Türkçede daha hâkim hissetmeye başlarlar. Ek
fiilin birleşik zamanına temelli giriş yaparak üst düzey cümleler kurmaya başlar ve
rahatlıkla konuşabilirler.
Ek fiilin birleşik zaman kipleri genel olarak daha çok Yüksek 3’te
verilmektedir. TÖMER’in 3 seviyeden oluşan kitabında da ek filler karmaşık halinde
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verilmiştir, dolayısıyla öğrenci onları ilk seviyeden öğrenmeye başlamış durumdadır.
Ancak Temel’de anlaması kolay olan ek fiil kiplerine yer verilmiştir.
Çok eskiden insanlar kuşları kullanarak haberleşiyormuş.
Duyduğuma göre yakında evlenecekmişsiniz.
Seni gördüğüme çok şaşırdım. Burada olacağını bilmiyordum.
Örnek cümleler de bu seviyeye uygun görülerek verilmiştir. Öğrencilerin rahat
anlayabilmeleri sağlanmış olup cümlenin yapım esası konusu bu düzeyin cümle
kurma rahatlığına bakılmıştır. Orta seviyede de çok kısa olarak geçilmektedir ve
daha karmaşık cümlelere geçmenin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Gün geçtikçe dünyada iletişim araç ve gereçleri gelişmektedir. Eskiden
iletişim araçları son derece basit ve sınırlıydı. Dünya çapında bırakın milletler arası
hatta iller arasında iletişimi sağlamak oldukça zordu ama şimdi görüyoruz ki iletişim
konusu da yeni yöntemler bulunarak mesafeler ve zaman kısalmıştır. Gelişmeler o
kadar hızlı şekilde ilerlemekte ki insanlar artık iletişimde mektuplaşmayı da
unutmuştur. Artık uzaktan teknoloji üzerinde veya yabancı ülkelere gidilerek her şey
halledilmektedir. Teknolojinin gelişmesi insanlar arasındaki uzun mesafeleri
kısaltarak iletişimin de dil açısından gelişimini sağlamıştır. Eski dönemlerde yabancı
dile olan ihtiyaç yabancı ülkeye gidip gezmenin beraberinde daha çok iş yani ticaret
alanında olmuştur. Günümüzde yabancı dile olan ihtiyaç gittikçe her alanda
artmaktadır. Bu yönde dil öğrenim ve öğretimiyle ilgili dil kursları, dil merkezleri ve
buna benzer dil öğretim kurumları her yerde açılmakta ve bu alanda destek
olabilecek yollar dünya üzerinde öne çıkan konulardan biri olarak görülmektedir.
Evvelden iletişimin gerçekleşmesinde önce Fransız dili sonrasında İngiliz dili dünya
dili olarak kabul edilmiş ve insanlar arasında gerek iş gerekse sosyal hayatta ilk
sıralarda olduysa da günümüzde artık değişen dünya düzeni başka dillere olan
ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Tabii ki dil öğrenilirken onun öğrenim ve öğretim
sürecinde dilin okuma, yazma ve konuşma becerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Belli
ki sadece dili öğrenmekle her şey bitmemektedir. Onun dil becerileri ile beraber
kültürü de aktarılmaktadır. Bir dili öğrenmek yeni bir kültürü keşif etmektir aslında.
Dil becerilerini öğrenmek bir dilin öğrenim ve öğretiminde temel koşul olduğu
için bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir. Biliyoruz ki önem verilmesi gereken
bu temel beceriler yani okuma, dinleme, yazma ve konuşma dil öğretim ve
öğrenimin esasıdır ve bu eğitimin genelini onlar teşkil etmektedir. Dört temel dil
becerisine uygun etkinlikler de konunun daha kalıcı olmasını ve pekiştirilmesini
sağlayacaktır. Dil becerileri üzerinde yapılan çalışmalardan yola çıkarak bir okuma
metni etkinliğinde konuya ilişkin çalışmalar öğrencinin onu okuyup anlaması veya
boş alanların mevzu üzerine doldurulması, anlama açısından müzakere edilmesi veya
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verilen yarı hikâyeyi kendi bakış açısından devam ettirilmesine yer verilmesi
öğretimdeki amaca ulaşmaya hizmet eder.
“Özbek Türklerine Türkiye Türkçesi Öğretiminde Ek-Fiilin Birleşik ve
Katmerli Zaman Çekimleri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlığı tezin
konusunu içermektedir ve bu konu üzerinde Özbek Türklerinin karşılaşılan sorunları
ortaya çıkarılarak çözüm önerileri sunulmuştur. Aslında ek fiilin birleşik ve katmerli
zaman konusu bırakın yabancıları hatta ana dili Türkiye Türkçesi olanlar için de zor
olan konulardan biridir. Özellikle zaman kiplerinin rivayet ve hikâyesi zorlayıcı ama
zor konu diye bırakılmaması ve aksine daha kolay yöntemler “bunu nasıl
öğretebiliriz” veya “ ne yapsak konuyu anlaması kolay ve kalıcı olur” gibi sorular
öne koyularak çalışılmalıdır. Elbette ki herhangi bir yabancı dil öğrenilirken
kurallardan yola çıkarak ezber halde öğretilir. Eğer konunun öğretilme surecinde
değişik yöntemlerden yararlanırsa daha da kalıcı olmasına el verilmiş olur. Örneğin,
farklı farklı etkinlikler, oyunlar yapılarak; karşılıklı diyalog kurdurma, parçalanmış
cümlelerden hikâye oluşturma ve anlatma ile buna benzer etkinlikler yapılırsa
konunun daha da iyi pekiştirilmesi sağlanır. Bu durumda yabancı dil öğrenmekte
olan öğrenciler konuyu ezberlemeden, severek, zevkle öğrenirler yani değişik
yöntemler her zaman konunun kalıcı olmasını sağlar ve öğrenciler de öğrendiklerini
kolay kolay unutmayacaklardır. Tabii ki bu yöntemler sadece ek fiilin birleşik ve
katmerli zaman çekimlerinde geçerli değildir. Dilbilgisinin tüm konuları için de hem
geçerli ve yararlıdır. Önceki satırlarda belirtildiği gibi dil bilgisinin temelini dört
beceri alanı oluşturmaktadır ve yapılacak etkinliklerin de beceri düzeyine uygun
olması öğretimin temelidir. Bu becerilere konu ardından gelen etkinlik ve
uygulamaların uygun halde yapılmasında dikkat edilmesi gereken önemli
konulardandır. Belirtildiği gibi konuyu anlatmak sadece ezberlemekle olmaz. Aksi
takdirde çabuk unutulmasına yol açar. Eğer etkinlikler uygulama süresinde etkileyici
olursa eğitimin verimli olmasını sağlayacaktır.
Tezin ilk bölümünde daha önceden bahsettiğimiz gibi dünyada yabancı dile
olan ihtiyaç, yabancı dil öğretimin sebepleri ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
hakkında gereksinimlerden söz edilmiştir. Dünyada Türkçe ve Türk diline verilen
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değer konusu ele alınmıştır. İkinci bölümde ise esas konuya giriş olarak ek fiili
oluşturan Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki yüklem ve yüklemin fiil, isim
soylu oluşuna yer verilmiştir. Tezin üçüncü ve dördüncü bölümlerinde esas araştırma
temelini teşkil eden konu yani Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinde ek fiillerin
birleşik ve katmerli zaman çekimleri karşılaştırılmıştır ve karşılaştırılarak Özbek
Türklerine Türkçe Türkçesi öğretiminde karşılaşılan sorunlar anket uygulaması
neticesinde sorunların saptanması ile çözüm önerileri sunulmuştur. Beşinci bölümde
ise Avrupa Dil Portfolyosuna göre AÜ TÖMER’in Yeni Hitit Ders Kitaplarında
(1.Temel, 2.Orta, 3.Yüksek) ek fiil konusu incelenerek değerlendirilmesi yapılmıştır.
Burada maksat kitabın eksiklerini bulmak değil aksine rastlanan aksaklıkların
düzeltilerek eğitimin verimli olmasını sağlamaktır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisi kitaplarının çoğaltılması
son derece önemlidir ve bunlar eğitimin kalitesini arttırır. Tabii ki daha önce
belirtildiği gibi dil öğretimiyle beraber bir kültür aktarımı da gerçekleştirilmektedir.
Dolayısıyla dil öğretimi dört temel becerisine uygun olması ve eğitimin kalitesini
arttırmasına önem verilmelidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi günümüzde
öne çıkan konulardan sayılmakta ve bu yönde dikkat edilmesi gerekenlerden biri de
dilin sadece dil bilgisi olarak öğretimin mümkün olmayıp aynı zamanda kendisiyle
beraber bir kültür aktarımını da taşımaktadır. Türkçe sadece Türk dilini değil tarihi
kültürünü, coğrafyasını da tanıtmaktadır. O yüzden Türkçe öğretim/öğreniminde
disiplinli eğitim programı kullanılmalı ve bu alanda eğitimcilerin çağdaş dünyaya
paralel şekilde yürümelerine önem verilmelidir.
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EKLER:
EK 1
Ek-Fiilin Birleşik ve Katmerli Zaman Çekimleri,
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Dilnoza Ermatova (İstanbul Üniversitesi)

Bu anket, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Dil
Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Dilnoza ERMATOVA‘nın
tezinde kullanılmak üzere hazırlanan

“Özbek Türklerine Türkiye Türkçesi

Öğretiminde Ek-Fiilin Birleşik ve Katmerli Zaman Çekimleri, Karşılaşılan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” anketidir. Bu anketin amacı, Özbek kökenli
öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçede karşılaştıkları sorunları gün yüzüne
çıkararak daha verimli bir Türkçe eğitiminin yine kendilerinin vermiş olduğu çözüm
önerileri doğrultusunda yapabilmesidir. Sorulan sorulara cevap verirken lütfen
aklınıza ilk gelen seçenek veya seçenekleri işaretleyiniz. Lütfen anket formlarına
adınızı yazmayınız. Anketteki her bir soru, araştırmamız açısından çok önemli
olmasından dolayı, lütfen elinizden geldiğince doğru yanıt veriniz.

Anket hazırlayan: Dilnoza ERMATOVA
Tel: 905549904347
e-posta: dilnozaermatova@gmail.com
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1.) Yaşınız

20-23

24-27

28-30

31- üstü

2.)Medeni haliniz

Evli

Bekar

3.)Cinsiyetiniz

Bey

Bayan

4.)Eğitim durumunuz

Lise

Lisans

Y.Lisans

Doktora

Üç

5.)Kaç dil biliyorsunuz

Bir

İki

6.)Türkçe öğretimi ile ilgili
kurs
yada
seminere
katıldınız mı ?

Evet

Hayır

7.)Hangi
kurumda
aldınız?

ülkede
Türkçe

hangi
dersi

Ülke:

8.)Toplam ne kadar süredir
yabancı dil olarak Türkçe
Yıl:
öğreniyorsunuz?

Dört ve Üzeri

Kurum:

Ay:
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Aşağıda cümlelere Türkçe öğrenirken karşılaştığınız sorunlardan size en uygun
olan cevabı işaretleyiniz.
EVET

KARARSIZIM

HAYIR

9.)Türkçenin sondan eklemeli bir dil olması.
10.)Özbeklere Türkiye Türkçesi öğretmek için
yeterli kaynağın olmaması.
11.)Türkçedeki bazı kelimelerin Özbekçede farklı
kullanılması.
12.)Türkiye Türkçesinde bazı seslerin yazılışıyla
seslendirilmesinin aynı olmaması. Mesela, “Q”
harfinin konuşmada kullanılması ama yazmada
kullanılmaması.
13.)Türkiye Türkçedeki bazı harflerin Özbekçede
karşılığının olmaması.
14.)Türkiye Türkçe öğretiminde dil bilgisi
kitaplarının yanı sıra görsel materyallerin az
olması
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Aşağıdaki cümlelere size uygun cevabı işaretleyiniz.
Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

15.)Türkçe
öğrenirken
öğretmenin Türk olması
gerekir.
16.)Anadolu Türkçesindeki
Kültürünün Özbek Türk
Kültürüne yakın olması
Özbek kökenli öğrencilerin
Türkiye Türkçesi öğrenme
isteğini artırır.
17.)Türkçe
öğrenmek
isteyenler en az bir kere
Türkiye’ye gitmelidir.
18.)‘Yabancı dil olarak
Türkçe’ dil programları
çoğaltılmalıdır.
19.)“Yabancı dil olarak
Türkçe” lisans programının
gerekli olduğuna inanıyor
musunuz?
20.)Özbek Türk kökenli
öğrenciler Türkiye
Türkçesinin iş hayatı için
gerekli olduğunu
düşünmektedir.
21.)Yabancı dil olarak
Türkçe öğrenmede Özbek
Türkleri zorluk
çekmemektedirler.
22.)Türkçeyi öğrenmek
sizin iş, eğitim, sosyal
yaşantınıza katkı
sağlayacaktır.
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23.)Avrupa Birliği ile
ilişkileri dolaysıyla
Türkçeyi öğrenmek
gerekir.
24.) Türkçeyi öğrenirken
Türkiye ve tarihi, kültürü
hakkında da bilgi sahibi
olmak istiyorum.
25.)Türkçeyi
öğrenirken
atasözü ve deyimlerde
zorlanıyorum.
26.)Türkiye Türkçesinde
fiiller ve fiilimsileri
öğrenirken zorluk
çekiyorum.
27.)Duyulan Geçmişin
Zamanın Rivayeti:
okumuşmuşum gibi
örneklerle gösterilen zaman
Özbekçede olmadığı için
zorluk çekiyorum.
28.) Türkçeyi öğrenirken
kip
ve
zaman
kullanımlarında
zorlanıyorum.
29.) Türkçe öğrenirken
kullanılan
ders
kitaplarındaki
bilgilerin
yeterli
olmamasından
dolayı zorluk çekiyorum.
30.) Türkçeyi öğrenirken
telaffuzda zorlanıyorum.
31.)Katmerli
birleşik
zaman öğreniminde zorluk
çekiyorum.
32.)Türkiye Türkçesi ekfiil
birleşik
zaman
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çekimlerinde zorlanıyorum.
33)Birleşik zamanlı
fiillerin duyulan geçmiş
zamanın hikâyesinde cümle
kurarken zorlanıyorum.
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EK 2
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EK 3
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