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Özet:Tùrkiye Tùrkçesinin çağdaĢ anlamda yabancı dil olarak ôğretiminin kısa geçmiĢi 

olmasına rağmen bu alanda çok ciddi geliĢmeler kaydedilmiĢtir. Dùnyadaki değiĢim ve 
geliĢmeler Tùrkiye Tùrkçesinin evrensel ve bilimsel boyutta ôğretimini zorunlu 
kılmaktadır. Tùrkiye Tùrkçesinin iki dilli ortamlarda ôğretimine bu açıdan 
yaklaĢılmaktadır. Çok dilli ve çok kùltùrlù bir ortam olan Özbekistan‘ın Semerkand 
Ģehrinde, Tùrkiye Tùrkçesinin ôğretimi sùrecinde gôzlemlenen bazı problemler ôrneklerle 
ortaya konulmuĢtur.  
 
Anahtar Sözcükler:Ġkidillilik, Tùrkçenin yabancı dil olarak ôğretimi, Tùrkiye Tùrkçesi.  

 

GiriĢ  
Yabancı dil ôğretiminin giderek ônemli bir alan haline geldiği gôrùlmektedir. 21. Yùzyılla birlikte dùnyada 

meydana gelen siyasi değiĢim ve globalleĢme yabancı dil ôğretimini,  ôğrenimini tetiklemiĢtir. Avrupa Birliği 

çok kùltùrlùlùğù ve çok dilliliği destekleyen projeler geliĢtirmiĢtir. Dil pasaportu tùm Avrupa ùlkelerinde geçerli 

olacak Ģekilde standart hale getirilmiĢtir. Avrupa‘da serbest dolaĢım hakkı ve iĢ izni alabilmek için her Avrupa 

vatandaĢının bu pasaportu yanında taĢıması gerekli olacaktır(Demirel, 2007:24). Bu pasaport çok dilliliği teĢvik 

eden bir projedir.  Siyasi değiĢiklikler neticesinde dağılan Sovyetler Birliğinden bağımsızlığını ilan eden Tùrk 

Cumhuriyetleri  dùnya devletleri arasına katılmıĢtır.  Doksanlı yıllarla birlikte Tùrkiye Cumhuriyeti, kardeĢ ve 

akraba Tùrk Cumhuriyetleri ile diplomatik mùnasebetler kurmuĢ ve her alanda iliĢkileri geliĢtirmiĢtir. KardeĢ 

devletler arasındaki iletĢimin en ônemli aracını dil teĢkil etmektedir. Onun için ivedilikle karĢılıklı ôğrenci 
değiĢimleri, okullar açma, ortak komisyonlar kurma faaliyetlerine giriĢilmiĢtir. Tùrkiye Tùrkçesinin akraba 

topluluklara ôğretimi gùndeme gelmiĢtir. Bu konuda Tùrkiye Cumhuriyeti hazırlıksız yakalanmıĢtır. Tùrk 

Lehçelerinin hemen hepsinin kôkeni Tùrkçe olsa da farklılıklar bulunmaktadır.  Farklılıklar ôzellikle sôzcùk 

hazinesinde, sôzdiziminde ve fonetikte hatta morfolojide de kendini gôstermektedir. Ġki Tùrk lehçesinin uzun  

sùren ayrılıkları,  farklı dil ve kùltùrlerden etkilenmeleri iki dili birbirine yabancılaĢtırmıĢtır.  Tùrk lehçelerinin   

farklılığına ilk defa KaĢgarlı Mahmut Dîvan ı Løgati‘t Tùrk eserinde değinmiĢtir. Tùrk dili VII. ve VIII. 

Yùzyıldan baĢlayarak XIII. yùzyıla kadar uzanan dônemde tek yazı dili halinde yaĢamıĢtır. Eski Tùrkçe‘de 

A.Von Gabain, beĢ farklı ağız tesbit etmiĢtir. Eski Tùrkçe‘den sonraki devrede Tùrkçe Farklı yazı dillerine 

bôlùnmùĢtùr. Tùrkistan diye adlandırdığımız Orta Asya Tùrk coğrafyası ve toplulukların parçalanarak bùyùk 

kitleler halinde Hazar denizinin kuzeyinden ve gùneyinden, Kuzey ve Gùney batıya doğru gitmeleri, yeni kùltùr 

merkezlerinin meydana gelmesi ile birlikte birçok yeni kavramın toplum hayatında yer alması ve yeni yazının 

kullanılması gibi dıĢ sebepler ile Tùrk‘lerin kendi iç yapılarında meydana gelen tabiî değiĢmeler farklı lehçelerin 
ve yazı dillerinin ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur(Karaôs,2005:38). Tùrkiye Tùrkçesinin akraba topluluklara 

yabancı dil yaklaĢımıyla ôğretilmesini zorunlu kılmıĢtır.  

Tùrk dili, coğrafi sınırları aĢmıĢ ve daha yaygın bir dil olma ôzelliğini kazanma yoluna girmiĢtir. 

Tùrkçe, bir dùnya dili olma yolundadır. UNESCO tarafından yapılan bir tesbite gôre, gùnùmùzde  Çince 1.200 

milyon, Ġngilizce 427 milyon, Ġspanyolca 266 milyon, Hintçe 182 milyon, Urduca 233 milyondur. Bunlardan 

sonra beĢinci dil, 200 milyon konuĢanı ile Tùrkçedir (Karaôrs, 2005:30). Özellikle dùnyanın farklı 

coğrafyalarında açılan Tùrk okulları sayesinde Tùrkiye Tùrkçesinin evrensel bir değer kazanması onun 

ôğretiminin de bilimsel ve evrensel bir bakıĢ açısıyla yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Tùrkiye Tùrkçesinin iki 

dilli ortamlarda ôğretilmesi konusu  ônemli gôrùlmektedir. Tùrk Cumhuriyetlerinden olan Özbekistan‘ın366 

                                                
366 Özbekistan, 20 Haziran 1990'da egemenliğini, 1 Eylùl 1991'de bağımsızlığını ilan etmiĢtir. 29 Aralık 1991 tarihinde 
dùzenlenen referandumla bağımsızlık ilanı onaylanmıĢtır. Özbekistan bağımsızlığını kazandıktan sonra geliĢmiĢ 
ùlkelerle ôzellikle ekonomik anlamda iliĢkiler kurmuĢtur. Özbekistan zengin yeraltı kaynaklarını dıĢ ùlkelere satma 
imkânı bulmuĢtur. Özbekistan çok eskiye dayanan kôklù devlet geleneği sayesinde bağımsızlığını kazandıktan kısa sùre 
sonra Orta Asya'nın gùçlù devleti hâline gelmiĢtir ve gùnùmùzde de Orta Asya liderliği konusunda Kazakistan ile 

http://tr.wikipedia.org/wiki/20_Haziran
http://tr.wikipedia.org/wiki/1990
http://tr.wikipedia.org/wiki/1_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/1991
http://tr.wikipedia.org/wiki/29_Aral%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/1991
http://tr.wikipedia.org/wiki/Orta_Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan
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Semerkand367 Ģehrinde geçmiĢ yıllarda yaptığımız Tùrkiye Tùrkçesinin ôğretimi çalıĢmaları iki dilli ortamda 

Tùrkiye Tùrkçesinin ôğretimine ôrnek olarak dùĢùnùlmektedir. Ġki dilli ortamlarda Tùrkiye Tùrkçesinin 

ôğretiminde karĢılaĢılan problemler ve çôzùm ônerileri Semerkand ôrneğinde değerlendirilecektir.     

Semerkand, Özbekistan‘ın zengin tarihi ve kùltùrel mirasın bulunduğu, geçmiĢte Timuriler devletinin 

baĢkentliğini yapmıĢ, çok dilli, çok kùltùrlù, gùzel bir Ģehridir. Semerkand‘da  yaĢayanlar arasında Farsça, 

Rusça ve Tùrkçe (Özbek Tùrkçesi) ana dili seviyesinde bilinmekte ve konuĢulmaktadır.   

 

Ġki Dillilik ve Türkiye Türkçesinin Öğretimi 
 

YaĢamın herhangi bir evresinde anadilinden baĢka ikinci bir dili bir ôlçùde kullanmaya baĢlayan bir kiĢi ―iki 

dillilik‖ dônemine girmiĢ sayılmakla birlikte, henùz iki dilliliğin tanımında bir uzlaĢma yoktur. Kimilerine gôre 

ikinci dilde dinleme, konuĢma, okuma, yazma becerilerinden birini en alt dùzeyde kullanabilen kiĢi; baĢkalarına 

gôre ise iki ayrı dili, dil iĢlemleri arasında herhangi bir giriĢim / karıĢtırma olmaksızın kullanabilen kiĢi; ya da 

iki ve daha çok dili, anadili ôlçùsùnde kullanabilen  kiĢi iki dilli sayılmaktadır (Demircan, 2005:20). Ġki dillilik, 

uzun sùre bir kiĢinin  ikinci dili kendi anadili kadar rahat konuĢma yetisi olarak kabul  edilmiĢtir (Kıran, 

2006:277). Ġki dillilik kiĢinin ana dili dıĢında baĢka bir dili de en az bir etkinlik  dùzeyinde  rahatlıkla 

kullanabilmesidir. Bu açıdan bakıldığında Semerkand‘daki halkın iki hatta çok dilli olduğu dùĢùnùlmektedir. 

 

Dil kùltùrùn taĢıyıcısı olarak değerlendirilmektedir. Ġki dilli ortamlarda kùltùrùn daha zengin olduğu 

ifade edilmektedir. Dilsel gôrecelik açısından bakıldığında, Whorf ve Vygotsky‘ye gôre, iki dilliliğin dùĢùnce 
ùzerinde derin etkisi olduğunu kabul  etmek gerekiyor (Demircan, 2005:27). Ancak bu durum toplumsal çok 

dillilikle ilgili olarak bir artı olarak gôrùlmekle birlikte; dil ôğretimi açısından dùĢùnùldùğùnde bireysel 

―dilyetisi‖ ôn plana çıkmaktadır.  Bireyin her yeni dili ôğrenirken bazı zorluklarla karĢılaĢtığı gôzlemlenmiĢtir. 

Tùrkiye Tùrkçesinin de iki dilli bir ortam olan Semerkand‘da ôğretimi karĢılaĢılan problemler açısından 

değerlendirilecektir. Bu yolla çok dilli ortamlarda yeni bir dilin yabancı dil mantığıyla ôğretiminin tabiatının 

araĢtırılmasına katkı sağlanmıĢ olunacaktır.       

 
Tùrkiye Tùrkçesinin ôğretimi sùrecinde Semerkand‘da çok dilliliği sağlayan diller ùzerinden bazı tespitler 

ortaya konulacaktır. Bu çalıĢmada Semerkant Devlet Yabancı Diller Enstitùsù‘de ikinci dil olarak Tùrkiye 

Tùrkçesini seçen yaklaĢık 150 ôğrencinin ders içi ve ders dıĢı ôğrenme aktiviteleri gôz ônùnde tutularak  

bunların ôğrenmedeki ve konuĢmadaki problemleri ùzerinde duruldu. Kelime ve cùmleleri Özbek Tùrkçesi ve 

Tùrkiye Tùrkçesi olarak karĢılaĢtırıp hem benzerliği, hem de etimolojik yapı ile ilgili durumları gôsterildi. 

Semerkand‘da konuĢulan dillerden biri olan  Özbek Tùrkçesi, zamanla meydana gelen lehçeleĢmenin etkisine 

girmiĢtir. Dilin kullanımı sırasında konuĢurlarında geriye ket vurma, aynı etimolojik kôkù paylaĢma, morfolojik 

                                                                                                                                                  
rekabet hâlindedir. Bağımsızlığından gùnùmùze değin devlet baĢkanlığını Ġslam Kerimov yônetmektedir. Bir Tùrk 
devletidir. Bağımsız Özbekistan'ın 447.400 km2'lik bir yùz ôlçùmù bulunmaktadır. Özbekistan; Kazakistan, Tacikistan, 
Afganistan, Kırgızistan ve Tùrkmenistan'a komĢudur. BaĢkenti TaĢkent'tir. 2009 yılında nùfusu (tahminî) 
27.488.000‘dir. http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan/07.04.2011, saat 11:40. 

 
367 Özbekistan'ın gùney kesiminde kent. ZeravĢan ırmağının vadisinde, TaĢkent'in 275 km gùneybatısında yeralan 
Semerkand'ın nùfusu 566,000'dir. Önemli bir sanayi ve ôğretim  merkezi olan kent, Timur dôneminden kalma tarihsel 
anıtlarıyla çok sayıda turist de çekmektedir. Semerkand sôzù eski Farsça'da asmara: "taĢ", "kaya" ve Soğdça kand: 

"kent", "kale" birleĢmesinden gelir. Dùnyanın en eski Ģehirlerinden biri olan Semerkand, antik Yunanlıların Marakanda 
(eski Yunanca: Μαράκανδα) isminde tanıdığı, M.Ö. 14. yùzyıllarında ZeravĢan'nın (Yunanca: Polytimetos) verimli 
ovasında bir vaha Ģehri Persler tarıfından kurulmuĢ ve uzun sùre AhameniĢ Ġmparatorluğu'nda ônemli bir rol 
oynamıĢtır. Eskiçağ'da Soğdlar'ın yaĢadığı, M.Ö. 329'da Bùyùk Ġskender tarafından alınmĢtır. Semerkand 6. yùzyılda 
bir Tùrk Yabguların etki alanları içindeydi. Ġpek Yolu'nun ônemli bir kavĢağında kurulan kent, tarih boyunca 
gezginlerin uğrak noktası olmuĢtur. 14-15. yy'ların Semerkand'ın altın dônemi olarak kabul edilir. 1499 yılı içinde 
Özbek Tùrkleri Semerkant'ı kontrolùne aldı. ġiban sùlâlesi Özbeklere burada veya yaklaĢık olarak bu zamanda liderlik 
yaptığı gôrùlùr. 1784 yılında Semerkand Buhara emiri'nin buyuruğuna girmiĢtir. Semerkand, 1868'de Ruslara geçerek 

Tùrkistan'a bağlandı. 1924'ten 1930'a kadar Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin baĢkenti oldu. Semerkand'ta 
Ġslâm Mimarisinin en gùzel ôrnekleri bulunur. ġehir UNESCO Dùnya Miras Alanları Listesine eklemiĢtir. Registan 
antik Semerkand'tın kalbidir. Anlamı "Kumlu yer" demektir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Semerkand/07.04.2011, saat 
12:00. 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0slam_Kerimov
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kazakistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tacikistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afganistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1rg%C4%B1zistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkmenistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9Fkent
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%9Fkent
http://tr.wikipedia.org/wiki/Timur
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanca
http://tr.wikipedia.org/wiki/So%C4%9Fdlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_%C4%B0skender
http://tr.wikipedia.org/wiki/1499
http://tr.wikipedia.org/wiki/Buhara
http://tr.wikipedia.org/wiki/1868
http://tr.wikipedia.org/wiki/1924
http://tr.wikipedia.org/wiki/1930
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96zbekistan_Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyeti
http://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://tr.wikipedia.org/wiki/Semerkand/07.04.2011
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açıdan ufak tefek farklılıklarla kullanılan bazı kelimelerin ÇağdaĢ Tùrkiye Tùrkçesinin ôğretiminde birtakım 

karıĢıklıklara sebep olduğu gôzlenmiĢtir. Tùrkiye Tùrkçesi‘nin ôğretilmesinde hedef kitle, bu dili konuĢtuğunu 

zanneder, gerçekte kelime benzerliği sebebiyle Özbek Tùrkçesini kullanmakta olduğunun farkına 

varamamaktadır. Bu husus dil ôğretiminde tamamen farklı aileden gelen bir dili ôğrenmekten daha zordur. 

Ayrıca, fazla zaman isteyen bir çalıĢmayı beraberinde getirmektedir. 

Özbekistan‘ın ikinci bùyùk Ģehri olan Semerkant‘ta Tùrkiye Tùrkçesi‘nin ôğretiminde etimolojik, morfolojik 
ortaklık ve Tùrk dilleri arasında sesteĢ sôzcùk ve sôzcùk guruplarının varlığı Tùrkiye Tùrkçesini ôğrenmeyi, 

konuĢmayı olumsuz etkilemektedir. Bunların bazılarına sırasıyla değinilecektir. 

A) Fonetik Açıdan Gözlemlenen Problemler:  

 
1.Ses DeğiĢmeleri:“k----g”,  “t----d”,  “i----ı”,  “o----e”,  “a----e”,      “o----a”, “u----o”, “q-g----k”   

ses değiĢmelerinin yol açtığı yanlıĢlar  ôzellikle konuĢmalarda hisedilmektedir. Örneğin: ―keldi---

geldi‖, ―til---dil‖, ―ilik---ılık‖ vb. 

 

2.Kiril Alfabesi‘nden Latin Alfabesi‘ne Geçerken Harflerin OkunuĢunda ve YazılıĢında 

Meydana Gelen DeğiĢiklikler:  Dili ôğrenen hedef kitlenin yazma çalıĢmasında en çok karĢılaĢılan 

sorunların baĢında gelmektedir.  “ç----ch”, “Ģ---sh”, “ ö---o’ ”, “c----j,dj”, “e----e (okunuĢu (ye)”, “ı--

--i” 
 

3.Ses ArtıĢı: Dilin doğal iĢleyiĢinde normal bir hadise olan ses ikilemeleri, çift ùnsùzlerin tekleĢmesi, 

ses değiĢimi, kelime baĢında ve sonunda ses değiĢimleri ùzerinde durulmuĢtur. Tùrkiye Tùrkçesi, hem 

saha, hem de geçirdiği evreler sebebiyle birçok ses değiĢikliğine uğramıĢtır. Bu hadise dilin tekamùlù 

sùresi içinde normal bir hadisedir. 

  

4.Sert Sessiz Harflerin BenzeĢmesi Hadisesi (Progresif Asimilasyon):  Kelime içindeki bir sesin, 

niteliği veya boğumlanma noktası bakımından yanyana veya aralıklı duran bir baĢka sesle benzer veya 

eĢ duruma getirilmesi olayıdır.  

 
 ―gitti---ketdi‖,                                        ―uçtu---uçdi‖ 

 

 

5.Metatez Hadisesi: Kelime içindeki komĢu veya uzak seslerin yer değiĢtirmesi olayıdır. (CoĢkun, 

2000:26) 

 

―yomg‘ır---yağmur‖,          ―qo’shni <  koshni < komĢi  < komĢu‖ 

 

6.Bağların düĢmesi Hadisesi: Kelimenin aslının kullanılması ile gùnùmùzdeki  kullanılıĢı arasında 
yakın benzerlikten kaynaklanan geriye ket vurmayı gôsterir. Dili ôğrenen kiĢi ya da hedef kitle eski 

Tùrkçe metinleri okuduğunda bu kùçùk gibi gôrùnen hadisenin farkına varamamaktadır.  

 

                ―küçücük---kichik + gina < kichikkina < kichkina”, “ aheste, yavaĢ<asta<     

                                                                                         (Farsça  ohista)” 

 

B) EĢ  Değerlerin Yorumlanmasına Dayalı Problemler:  
 
Tùrk lehçeleri arasında kôken birliğinden ve ses değiĢmelerinden kaynaklanan anlam ve anlatım değeri 
eĢ ya da çok yakın olan sôzcùkler vardır. Bu sôzcùklerle karĢılaĢan hedef kitle kendi ana diliyle 

benzerliğin olduğunu gôrùnce bazı ôn yargılar geliĢtirmektedir. Örneğin: Tùrkiye Tùrkçesinde 

karĢılaĢtığı ―ana‖ ile Özbek Tùrkçesindeki ―åna‖ sôzcùklerine bakarak bu diller aynıdır. O halde; 

‗Tùrkiye Tùrkçesi bir yabancı dil değildir‘ dùĢùncesi geliĢmektedir. Elbette bunun kısmen doğruluk 

payı vardır. Ancak, bu iki dil arasında azımsanmayacak farklılıklar da tespit edilmiĢtir. Buna bağlı 

olarak ôğrencilerin metin aktarmalarında ciddi hatalar yaptıkları tespit edilmiĢtir. EĢ değerlerin Tùrkiye 

Tùrkçesinin ôğretimine elbette olumlu katkıları da olmaktadır. Örneğin: Rusça ve Tùrkiye Tùrkçesinde 

eĢ değer olan ―viĢne‖  ve benzer sôzcùklerden dolayı ôğrenci bu dillerin ve bu dilleri konuĢan halkların 

kùltùrel etkileĢimde bulunduklarını anlayabilmektedir. Bu da ôğretimde ilgi uyandırmaktadır. 
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Öğrencilerin motivasyonu dillerdeki eĢ değer sôzcùkler tespit edilip ôğrencilere verilerek  

sağlanmalıdır. 

 

C) SesteĢ(Yalancı EĢ Değerler) Sözcüklere Dayalı Problemler:  

 
Yalancı eĢ değerlerin bùtùn diller arasında bulunduğu ortaya konulmuĢtur. Yalancı eĢ değerler kôken 

birliği olan diller arasında ses değiĢmelerine, anlam değiĢmelerine bağlı olarak oluĢmaktadır. Ayrıca, 

yabancı dillerden ôdùnçlemeler yoluyla da yalancı eĢ değerler meydana gelmektedir. Aslında hiçbir 

dilde eĢ değer yoktur. Çùnkù sôzcùklerin anlatım ya da kavram dùzeyinde mutlaka dilden dile 

farklılıklar  gôsterdikleri gôrùlmùĢtùr. O halde diller arasındaki eĢ değerlere de yalancı eĢ değerler 

denmesi yanlıĢ olmaz. Yalancı eĢ değerlere ôzellikle akraba diller arasında sıkça 

rastlanılmaktadır.Yalancı eĢ değerler Tùrkiye Tùrkçesinin ôğretiminde ôğrenciler tarafından yapılan 

ônemli hatalara sebep olmaktadır. Öncelikle eĢ değerlere benzemeleri yanlıĢ ôn yargıların 

geliĢtirilmesine sebep olmaktadır. Bu da metin aktarmalarında hatalar oluĢmakta ve sôzcùklerin 

anlatım, kavram dùzeyinde algılama zorluklarına neden olmaktadır. Öğrenci kendi ana dili ile hedef 
dili eĢ değer gôrmektedir. AĢağıda yalancı eĢ değerlere bazı ôrnekler verilmiĢtir.    

 

Türkçe Özbekçe 

Dede:çocuğun babasının babası                                              Dädä: Çocuğun babası,   

Çirkin: gùzel olmayan, gùzel gôrùnmeyen, 

estetik olmayan)                     

Chirkin: kirli, temiz olmayan 

Kol: insan vùcudunun omuzdan parmak uçlarına 

kadar olan kısmı                        

Qo‘l: parmak ucu ve bilek arasındaki kısım, el 

TaĢlamak:taĢa tutmak, taĢ atmak Tashlamoq:gerekmez bir Ģeyi bir kôĢeye 

bırakmak, atmak kullanmamak 

Hala: babanın kız kardeĢi Xola: annenin kız kardeĢi 

Zor : kolay olmayan Z‘or: gùçlù,harikulade, mùkemmel 

Hafız: Kur‘an-ı Kerim‘i ezberleyen kiĢi Hofiz: Ģarkıcı 

Burçak: tahıllardan bir çeĢit Burchak: açı, kenar 

HoĢ: hoĢa giden, gùzel olan, ruhu okĢayan H‘osh: peki, evet 

YaĢar: geniĢ zamanda hayatına devam eder 

anlamında 

Yashar: yaĢında 

 

     D)  Eklerden Kaynaklanan Problemler: 
1.Hal Ekleri: Tùrkçe‘deki bulunma hâli olan “-de, -da, -te,- ta” eklerinin yônelme ekleri olan “-a, -e, -

ya, -ye” ile karıĢtırılması  Tùrkiye Tùrkçesinin ôğretiminde sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu sorun 

genelde ana dili Tacikçe olan ôğrencilerde gôzlemlenmiĢtir. KonuĢucu hep ana diline çevirme 

gereksinimi duyar. Kendi ana dilinin sôzlùksel ve anlamsal yapısını ôğrendiği dile uygulamaya 

çalıĢır(Kıran, 2006:278). Bu yanlıĢlık ôğrencilerin dilbilgisel Ģekilleri kavramasını zorlaĢtırmaktadır. 

Özbekçe‘de de bulunma hali  -dä eki ile yapılır. Koldä (elde) vb. bunun yapılıĢı sırasında araya ―n‖ 

girmez. (Ercilasun, 1991: 1077) 

Tacikçe‘de (–ba) eki hem ―–e hali(yönelme)”, hem de ― –de(bulunma)” hali olarak  kullanıldığından  

ôğrenci tarafından karıĢtırılmaktadır.  

 

Türkçe Tacikçe 

 Eve gidiyorum. xonaba merem.  

O evdedir. inkas xonaba.        

Ben Ģimdi iĢteyim. man hoz‘r korba.         

 

2. ―mi‖ Soru Ekinin Yazımı:    Burada  ―mi‖  soru edatının  daha çok ayrı ve bitiĢik yazılmasında 

gôrùlen yanlıĢlıklar yapılmaktadır.  
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Türkçe Özbekçe 

―Bizim eve gelecek    misiniz?‖ ―Bizning uyimizga kela olasızmı?”     

“Mergilan‘dan bulunmayan kurtuluĢ, 

TaĢkent‘ten  mi bulunsun?”     

―Marğilondan topilmagan najot Toshkanddan 

topilsinmi? ‖ (Qodiriy,2000:80)                       

 

3.Ġyelik ve ġahıs Eklerinin Yazımı: Burada daha çok Özbek ôğrencilerin yaptıkları hatalarla 

karĢılaĢılmaktadır. Tùrkçedeki b<m ses değiĢmesinden kaynaklanan yanlıĢlar gôze çarpmaktadır. 

―Ben‖ yerine ―Män‖ kullanılmaktadır. 

―Mendan ham siz Yahshi bilasiz.‖ (Qodiriy,2000:338) ―Siz, benden daha iyi bilirsiniz.‖ 

 
4.ġimdiki Zaman Ekinin Ġstek Kipi ile KarıĢtırılması:  Aslında ―–yäp‖, ―(ä) yátir‖, ―-mákdä‖  

ekleri ve ―turmåk‖, ―otirmåk‖, ―yürmåk‖, ―yátmåk‖ yardımcı filleri ile de Ģimdiki zaman yapılır. 

(Ercilasun, 1991:1080) Ama burada konuĢurun en sık kullandığı  ―–a‖ ile Ģimdiki zaman yapılıĢı 

ùzerinde duruldu.  Bu kullanımın istek kipi ile karıĢtırılması gôrùlmektedir. 

 

Türkçe                                                                             Özbekçe 

      ―yaz-ar-ım‖, ―yaz-ıyor-um‖                                                                ―yoz-a-man‖ 

 

 

 

5.Sıfat Fiil Ekleri: Tùrkiye Tùrkçesi‘nde  bulunan sıfat fiil eklerinin                                  (-An, -AsI, -

mAz, -Ar, -DIk, -AcAk, -mIĢ ) kullanımında, benzerlik sebebi ile meydana gelen sorunlar. Özellikle 

―-an, -en‖ ekinin kullanımında hatalar yapılmaktadır. 

 

Türkçe                                                                             Özbekçe 

 

―Benim yazdığım mektup‖                                                        ―Mening yozgan xatim‖ 

―Kôtùleyen birisi olması lazım.‖                               ―Kimdir yåmonlagan bulish kerak.‖                  

                                                                                                      (Öztùrk, 1997:184) 

 

Tùrkiye Tùrkçesinde “yazan” olarak kullanıldığında,  asıl anlatılmak istenen “yazdığım” ifadesidir. 

 

6.Sıra Sayı Sıfatlarının YazılıĢı ve SöyleniĢi: Asıl sayılara –(i)nçi eki getirilerek yapılır. ―bir-inçi‖ 
(Ercilasun,2007:316) vs. Bu konuda yapılan hatalar imla ve noktalama hatası olarak 

değerlendirilmektedir. Sıra sayı sıfatını gôsteren “-IncI” eki Tùrkiye Tùrkçesinde (.) ile gôsterilirken, 

Özbekçede (-) ile gôsterilmektedir.   

 

Türkçe                                                                             Özbekçe 

 

―Benim oğlum 2. (ikinci)sınıfta okuyor‖      ―Mening o‘ğlim 2-(ikkinçi) sinifda o‘qiydi‖ 

―ġubat ayının 28. gùnù gelecekler.‖               ―28-chi Fevral kùnù keledilar.‖ 

 

 

7.Gün ve Ay Ġsimlerinin YazılıĢı: Bu da imla ve noktalama yanlıĢlıkları içerisinde 

değerlendirilmektedir. Tùrkiye Tùrkçesinde belli bir gùnù gôsteren tarihte ay ve gùn isimleri bùyùk 

yazılırken Özbekçe‘de kùçùk yazılır. Yazılı anlatımlarda Tùrkiye Tùrkçesindeki Ģeklini yerleĢtirmek 

zaman almaktadır.  

 

Türkçe                                                                             Özbekçe 

  

                10 Nisan 2011                                                                    10 aprel 2011 

 

8.ĠĢaret Zamirlerinin Benzerliği ve Farklı Tarafları: Dili kullanan ya da ôğrenen hedef 
kitle tarafından  nesnelerin gôsterimi Özbekçede yakın olan bir nesne için ―shu‖ (Ģu) zamiriyle; 

Tùrkiye Tùrkçesinde yakın olan nesneyi gôstermek için ―bu‖ iĢaret zamiri kullanılır. Biraz daha uzakta 
olan bir nesneyi gôstermek için de ―Ģu‖ zamiri kullanılmaktadır. Bu iĢletim, yazma ve konuĢmada 

sorunların çıkmasına neden olmaktadır.   
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   Türkçe                                                                             Özbekçe 
  

               ―Buradayım.‖                                                                     ―shu yerdaman‖ 

          ―Bugùn  sınav var.‖                                      ―shu kun egzamen bor‖                        ―Bu zamanda 

dùğùn yapmak kolay mı? ‖                                ―To‘y qilish osonmi shu zamonda‖ 

                                                                                                     (Hoshimov,2008:119) 
 

Sonuç 

 

Tùrkiye Tùrkçesinin yabancı dil olarak ôğretiminin geçmiĢi çok eskiye dayanmamaktadır. Buna 

rağmen ôzellikle son yirmi yılda bùyùk geliĢme gôstermiĢtir. Dùnyada iki yùz civarındaki ùlkede 

Tùrkiye Tùrkçesi ôğretilmektedir. Bugùn yùz elliye yakın ùlkenin katılımıyla Tùrkçe Olimpiyatları 

yapılmaktadır. GloballeĢen dùnyada Tùrkiye Tùrkçesinin çok dilli toplumlarda da ôğretiminin 

yapılması kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Bu çalıĢmada ortaya konulan değerlendirmelerin  Tùrkiye 

Tùrkçesinin ôğretimi çalıĢmalarına ıĢık tutması umulmaktadır. 19.yy‘da yapılan dil tipolojileri 

dùĢùnùldùğùnde bugùn dillerin çok dilli ve çok kùltùrlù ortamlarda ôğretilmesi dil tipolojilerinin daha 

reel ve daha somut olarak ortaya çıkmasını sağladığı dùĢùnùlmektedir.  
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