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ÖZET
ÖZAL, Senem. Özbekçede Şimdiki Zaman İşaretleyicilerinin Zaman ve Görünüş
Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021.

Özbekçede şimdiki zamanı işaretleyen -yap, -yotib, -yotir, -moqda biçim birimleri ile yot, tur-, yur-, o’tir- yardımcı fiilleri zaman işlevi ve görünüş işlevlerine sahiptir. Zaman
kategorisinde eylemler konuşma noktası temel alınarak konumlandırılırken, görünüş
kategorisinde eyleme yönelik öznel bir bakış açısı verilmektedir. Bu çalışmada
Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimlerinin biçimsel ve işlevsel açıdan benzer ve
farklı yönleri ele alınacaktır.

Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın konusu, amacı, yöntemi
sınırlılıkları ile temel kavramlar olan zaman, görünüş, kılınış ve kiplik sınıflandırmaları
üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde ise Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimleri
biçimsel ve işlevsel açıdan örnekler üzerinden incelenecektir. Çalışma en son bir sonuç
bölümü ile bitirilecektir.

Anahtar Sözcükler
Özbekçe, Zaman, Şimdiki Zaman, Görünüş, Kiplik
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ABSTRACT
ÖZAL, Senem. Study of Present Markers in Uzbek in Terms of Present Tense and Aspect,
Master Thesis, Ankara, 2021.

In Uzbek, markers of the present tense -yap, -yotib, -yotir, -moqda morphemes with yot, tur-, yur-, o’tir- auxiliary verbs apart from the tense meaning, it also has aspect
meanings. While I positioned the actions based on the localization point in the tense
category, In the aspect category, a subjective perspective for action is given. In this study,
we will discuss the similar and different aspects of the present tense morphological and
functional morphemes in Uzbek language.

The study comprises two chapters. In the first chapter, the aim, method, limitations of the
study will be given and the basic concepts of tense, aspect, lexical aspect and modality
will be discussed. In the two chapter, we will examine present tense morphemes in Uzbek
in terms of morphological and functional through examples. The last chapter is the
conclusion part.

Keywords
Uzbek, Tense, Present Tense, Aspect, Mood
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1

GİRİŞ
Türk dillerinde (örneğin Türkçe) şimdiki zaman işaretleyicileri olarak ele alınan biçim
birimler zaman işlevi dışında da kullanılabilmektedir. Aynı şekilde Özbekçede de şimdiki
zamanı işaretleyen biçim birimlerin zaman işlevi dışında görünüş ve kiplik işlevi de
bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın konusu Özbekçede şimdiki zamanı işaretleyen
biçim birimlerin işlevsel özelliklerini tespit etmektir.
Burada biçim birimleri incelemeye geçmeden önce temel kavramları ele almamız
gerekmektedir. Bu doğrultuda zaman, görünüş ve kiplik birbiri ile ilişkili olarak bir bütün
olarak ele alınacak ve çalışmamızdaki biçim birimler bu çerçevede incelenecektir.
Çalışmada şimdiki zaman işaretleyicileri yalnızca incelenen eserler doğrultusunda ele
alınacaktır.
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1. BÖLÜM: TEZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. AMAÇ
Güneydoğu grubunun Batı Karluk kolunda bulunan Özbekçe hem kültürel olarak hem de
konuşur sayısı bakımından Türkçeden sonra ikinci sırada gelmekte ve diğer Türk dilleri
ile kurduğu ilişkiler Özbekçe için son derece önemli olmaktadır (Boeschoten 1998: 357).
Çağataycanın devamı olan Özbekçe birçok Çağatayca özelliği de kendisine miras olarak
almıştır. Ayrıca Özbekçe Çağdaş Uygurca ile de birçok ortak fonolojik özelliklere sahip
olmasının yanı sıra etkileşim bölgeleri sebebiyle Kazakça gibi diller ile de ortak
özelliklere sahiptir (detaylar için bk. Boeschoten 1998).
Bu çalışmada Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimlerinin biçimsel ve işlevsel yönden
ortak ve farklı özellikleri ele alınacaktır. Çalışmadaki amacımız zaman, görünüş ve kip
kategorilerinin birbirinden farklı fakat birbirleri ile bağlantılı kategoriler olduğunu
göstermek ayrıca Özbekçede kullanılan şimdiki zaman biçim birimlerinin işlevsel
özelliklerini detaylı bir şekilde ortaya koymaktır. Çalışmamızda bu amaca ulaşabilmek
adına için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır:
1. Gramatikal olarak zamanın tanımı nedir?
2. Görünüş kavramı nedir? Zaman kategorisi ile görünüş kategorisi arasındaki farklar
nelerdir?
3. Kılınış kavramı nedir? Kılınış ve sözlüksel görünüş kavramları arasında fark var
mıdır?
4. Kip ve kiplik nedir? Kiplik sınıflandırmaları nelerdir?
5. Şimdiki zamanın tanımı nedir? Hangi işlevlerde kullanılmaktadır?
6. Özbekçede şimdiki zamanı işaretleyen yapılar nelerdir?
7. Şimdiki zaman biçim birimlerinin bu çerçevede işlevsel özellikleri nelerdir?
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1.2. YÖNTEM
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılacak ve çalışmada verilen örneklerin
alındığı eserler Taranan Eserler bölümünde verilecektir. Özbekçede Şimdiki Zaman
bölümünde kullanılan ve orijinali Kiril alfabesi ile yazılmış Özbekçe örnekler çalışma
içerisinde Latin alfabesine aktarılarak incelenecektir. Özbekçe eserlerin Türkçeleri çeviri
kaynaklardan alınmayacak, çalışmada kullanılması amacıyla Türkçeye çevrilecektir.
Çalışmanın Terimler ve Karşılıklar Listesi bölümünde verilen terimler metinlerde geçtiği
karşılıkları ile listelenmekte ve bu terimlerin kime/kimlere ait olduğu metin içerisinde
gösterilmektedir.
Çalışmamız zaman, görünüş, kılınış ve kiplik kategorilerini içeren teorik kısımla
başlayacak ve bu bölümdeki kategorilerin açıklanmasında işlevsel ve betimlemeli bir
araştırma yöntemi kullanılacaktır. Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimlerinin
inceleneceği bölüm ise teorik bölümde verilen bilgiler doğrultusunda ele alınacak ve
görünüş incelemeleri Lars Johanson’un Aspect (Görünüş) kuramına ve terminolojisine
bağlı kalınarak yapılacaktır. İncelemelerimiz sonucunda ise çalışmamız sonuç bölümüyle
tamamlanacaktır.

1.3. SINIRLILIKLAR
Özbekçede şimdiki zaman anlamı şimdiki zaman biçim birimleri dışında farklı biçim
birimler aracılığı ile de ifade edilebilmektedir fakat biz çalışmamızda yalnızca
Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimlerini inceleme alanımıza dahil edeceğiz. Ayrıca
biçim birimlerin işlevsel ve biçimsel olarak ele alınacağı bu çalışmada çalışmanın
sınırlılıkları gereği art zamanlı bir inceleme yapılmayacaktır.
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1.4. TEMEL KAVRAMLAR

1.4.1. Zaman
Temel cümle yüklemlerinin zaman işlevi dışında farklı işlevlerde kullanıldığı örnekler de
bulunmaktadır. Bu işlevler farklı biçim birimler ile gösterilebildiği gibi aynı biçim
birimler aracılığı ile de gösterilebilir. Bu çalışmada söz konusu biçim birimlerin biçimsel
ve işlevsel açıdan benzer ve farklı yönleri ele alınacaktır fakat incelemeye geçmeden önce
konumuzun daha anlaşılır olabilmesi açısından temel kavramlara değinilecektir.
İlk olarak zaman kavramı ile başlayalım. Kavramsal olarak zaman dil bilgisi
çalışmalarında gerçek zaman (time) ve fiil zamanı (tense) olarak iki şekilde ele
alınmaktadır. Burada gerçek zaman olarak ele alınan zaman kavramı başlangıcı ve sonu
belirsiz genel bir süreçtir, fiil zamanı ya da gramatikal zaman ise gerçek zamanın üzerinde
olayların belirli bir noktaya yerleştirilmesiyle oluşmakta ve genel olarak şimdi, geçmiş,
gelecek olarak ele alınarak dil bilgisel araçlarla gösterilmektedir. Bu bölümde konunun
bağlamı gereği gerçek zamandan ziyade fiil zamanları üzerinde durulacak ve dil
bilimciler tarafından yapılan tanımlamalar incelenecektir.
Zaman tanımlarımıza ilk olarak Jespersen’ın 1924 yılında yedili zaman ayrımı (seven
tenses) adını vererek gerçek zaman ile dil bilgisel zaman şeklinde gramatikal zamanı ikiye
ayırdığı grafiğini inceleyerek başlayalım. Yazar ilk olarak aşağıdaki grafikte gösterilen
yedi zamanın nasıl düzenleneceği sorununu yöneltir (1924: 256):

Tablo 1. (Jespersen’ın Yedili Zaman Temsili)
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Fakat buradaki gibi bir sınıflandırmanın yetersiz olduğunu ifade eden Jespersen yedi
zamanın düz bir çizgide düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek üç ana zamanı -şimdi
(present), geçmiş (past) ve gelecek (future)- tek bir düzlem üzerinde gösterir (1924: 257):

Tablo 2. (Jespersen’ın Zaman Düzlemi)

Jespersen daha sonra bu gösterimin de yetersiz olduğunu ifade ederek Tablo 2. ile
gösterilen grafiğine ara zamanları da ekleyerek daha geniş bir zaman grafiği sunar (1924:
257):

Tablo 3. (Jespersen’ın Yedili Zaman Ayrımı)

Yedi zamanın göreceli değerini gösteren yukarıdaki grafikte alt zamanlar geçmişteki (Ab)
ve gelecekteki (Cb) bir noktaya göre yönlendirilmektedir. Ana zamanlar (A ve C) ise
şimdiki zamana (B) göre yönlendirilmektedir (Jespersen 1924: 257).
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Reichenbach 1947 yılında yayınlamış olduğu The tenses of verbs isimli makalesinde ise
zaman çizgisi üzerinde konuşma anına göre zamanın belirlenebileceğini ifade etmekte ve
konuşma noktasını temel alarak konuşma noktasından önce, konuşma noktasından sonra
ve konuşma noktasıyla eş zamanlı olmak üzere üç gösterim noktasını vermektedir. Fakat
bu üç nokta bize kısıtlı olarak -geçmiş, şimdi, gelecek- üç zaman dilimini verir (1947:
71).
Vendler ise gramerinin Verbs and Times adlı bölümünde daha genel bir tanımlamada
bulunarak zaman kategorisinin ayrı bir inceleme alanı gerektirecek kadar önemli
olduğunu ve fiillerin zaman şeması üzerinde incelenmesinin bu kavramları açıklığa
kavuşturacağını ifade etmektedir. Bu inceleme için İngilizcedeki fiillerin belirttikleri en
yaygın anlamların zaman şemasında işaretlenmesi gerektiğini ifade eden yazar
incelemesinde kullandığını fiilleri ise sürekli filler (continuous) ve süreksiz fiiller (noncontinuous) olarak ayırıp incelemesini bu çerçevede ele alır (1967: 98-99).
Reichenbach’ın tanımında olduğu gibi konuşma noktasını 0 şu an olarak ele alan Comrie
1985’te zamanı ilk olarak düz bir çizgi olarak temsil etmektedir (1985: 2). 0 noktası
konuşma anı [konuşma noktası] olarak ele alındığında 0’ın sol tarafı geçmiş zamanı
(konuşma noktasından önce) ve 0’ın sağ tarafı ise gelecek zamanı (konuşma noktasından
sonra) göstermektedir. Comrie bu tanımından yola çıkarak zamanı en basit şekilde temsil
eder (1985: 2):

Tablo 4. (Comrie’nin zaman temsili)

Yukarıdaki tanımına rağmen Comrie Tablo 4. ile verilen zaman çizgisinin zamanı
doğrudan temsil etmediğini yani şimdiki anın sabit bir zaman çizgisi boyunca hareket
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halinde görülüp görülemeyeceğinin ya da zamanın belirli bir şimdiki zamanın ötesinde
sürekli olup olamayacağının belirtilemediğini ifade etmektedir (1985: 3).
Reichenbach fiil zamanlarının sayı olarak daha çok olduğunu bu sebepten ötürü daha
kapsamlı bir yorumlamaya ihtiyacımız olduğunu dile getirmekte ve bu ifadesini aşağıdaki
örnek ile açıklamaktadır (1947: 71):
Peter had gone “Peter gitmişti” cümlesini konuşma noktasına göre konumlandırırsak
olayın gerçekleşme noktası ve referans noktası aranmaktadır. Olayın gerçekleşme noktası
Peter went “Peter gitti” cümlesidir, referans noktası ise gerçekleşme noktasıyla konuşma
noktası arasındadır. Yazar böyle bir cümlede referans noktasının açık olmadığını ve bu
noktanın daha çok konuşmanın bağlamından verilebileceğini belirtir (Reichenbach 1947:
71).
Ayrıca Reichenbach aşağıdaki zaman grafiğinde E, R ve S harflerini sırasıyla olayın
gerçekleşme noktası, referans noktası ve konuşma noktası olarak belirtmekte ve zamanın
yönünü çizgi üzerinde soldan sağa doğru olarak temsil etmektedir. Grafiğe bakacak
olursak (1947: 72):

Tablo 5. (Reichenbach’ın zaman temsili)

Vermiş olduğumuz grafikten yola çıkarak S noktası konuşma anı olarak alındığı için
zaman çizgisindeki R ve E olarak verilen noktalar S’nin solunda kalırsa geçmiş zamanı,
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sağ tarafında kalırsa gelecek zamanı ve aynı nokta üzerinde gösterilirlerse de şimdiki
zamanı [şu anı] belirtirler.
Comrie de olayın konuşma noktasına göre Reichenbach’ın grafiğine benzer bir şekilde
aşağıdaki grafiği vermektedir (1985: 6):

Tablo 6. (Comrie’nin konuşma noktasına göre olayları temsili)

Comrie dakik ya da anlık olduğunu düşündüğü eylemleri grafik üzerinde tek bir nokta
olarak vermektedir. Belirli bir zamana uzanan eylemler ise zaman çizgisinin uzatmaları
olarak verilir. Bu tanımdan yola çıkıldığında Comrie’nin temsiline göre A olayı B
olayından önce gerçekleşmekte, C olayı B olayını takip etmekte, olay E ve D noktalarında
kesişmektedir. Yani 0 noktasını konuşma noktası olarak ele aldığımızda A, B, C, D ve E
noktaları konuşma noktasına göre geçmişi; H, F ve I noktaları gelecek zamanı; G noktası
ise şu anı yani şimdiki zamanı göstermektedir.
Comrie olayları zaman çizgisiyle ilişkilendirmenin temel iki yolu olduğundan söz eder.
Bunlardan ilki zaman çizgisinde belirtilen noktayı bulmaktır fakat tüm zamanların
konumları göreceli olduğu için kesin olarak belirlenmiş bir nokta bulunmamaktadır.
Diğeri ise durumun iç zamanı ile ilgilidir ve bu durum dil bilgiselleşmeyi ifade eden
görünüş kavramıyla ilişkilendirilir. Bu tanıma göre John was singing “John şarkı
söylüyordu” ile John is singing “John şarkı söylüyor” cümleleri arasındaki fark
zamansalken John was singing “John şarkı söylüyordu” ve John sang “John şarkı
söyledi” arasındaki fark görünüşseldir (1985: 6).
Yazar zaman içerisindeki yeri (location in time) belirtmek için kullanılan ifadeleri ise üç
bölüme ayırmaktadır. Bunlardan en kapsamlısı olan ilkini sözcüksel olarak birleşik
ifadeler (lexically composite expressions) olarak adlandırılmakta ve bu ifadelerin bir
dilde sınırsız olarak bulunduğunu belirtmektedir. Örneğin İngilizcedeki Five minutes
after John left “John ayrıldıktan beş dakika sonra” cümlesi burada konum olarak daha
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kesin bir zamanı ifade eder. İkinci yapıyı ise sözcüksel ögeler (lexical items) olarak
adlandırılmakta ve şimdi (now), bugün (today), dün (yesterday) gibi ifadeleri bu gruba
dahil etmektedir. Sonuncusu ise dil bilgisel kategori (grammatical categories) olarak
adlandırılan gruptur. Bu grupta ise present, past, future, pluperfect gibi dil bilgiselleşmiş
ifadeler yer alır (Comrie 1985: 8).
Comrie ayrıca birçok dilde fiil üzerinde zaman belirlenirken bunun ya fiil morfolojisi
üzerinden belirtildiğini (İngilizcedeki past loved [sevdi], non-past loves [sever]) ya da
fiile birleşik dil bilgisel sözcüklerin eklenmesiyle oluşturulduğunu ifade etmektedir
(1985: 12). Son olarak ise Comrie geleneksel bir terim olan mutlak zamanın (absolute
tense) yanıltıcı olduğunu bunun nedeninin ise mutlak zamanın şimdiki zamanı temel
alarak zamanları gösterdiğini ifade etmektedir. Bir durumun zamanının belirlenmesi
önceden kurulan bir zaman noktasına göre olmakta ve şimdiki zaman referans noktası
olarak seçilecek sonsuz zamandan biri olmaktadır (Comrie 1985: 36).
Şimdiye kadar ele aldığımız tanımlardan yola çıkacak olursak tek bir zaman çizgisinde
zamanları konumlandırmanın bütün zamanları ifade etmediğini ve süreçli eylemleri
zaman çizgisinde hangi noktada konumlandıracağımızın zaman şeması üzerinde
belirlenemediğini görmekteyiz. Bu temsiller bizi durumun iç zamansal yapısını ifade
eden görünüş (aspect) kategorisine götürmektedir. Görünüş ve zaman arasındaki ayrım
bölüm 2.2.’de tartışılacaktır. Yukarıda ele alınan tanımlar ise bize şu an için zaman
kategorisini ana hatlarıyla ifade edebilme olanağı sağlamaktadır.
Dahl Tenses and Aspect kitabında zaman kategorisine ait özellikleri aşağıdaki maddeler
ile açıklar (1985: 24):
1. Bitimli fiilin ya da yardımcı fiilin birkaç morfolojik durumundan birinin seçilmesiyle
ifade edilir.
2. Cümlede konuşma anı ve olayın zamanı arasındaki ilişkiye bağlıdır ve gösterim
merkezi denir.
3. Cümlede zarf gibi açık bir zaman ifadesi olup olmadığı ifade edilmelidir.
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Dahl’ın vermiş olduğu 1. ve 3. maddeler görünüş kategorisini inceledikten sonra daha
net açıklanacaktır. 2. madde ise bize basit hatlarıyla zaman kategorisinin tanımını
vermektedir. Ayrıca Dahl Jespersen’dan farklı olarak sadece anlamsal ve kavramsal
kategorilere değil aynı zamanda evrensel bir kategoriye de ulaşmanın mümkün olduğunu
vurgular.
Yukarıda ele aldığımız zaman yaklaşımlarına benzer bir tanımla Uzun da gramerinde
dillerdeki zaman kategorisinin mutlak zaman ve göreceli zaman olarak iki boyutlu
olduğunu ifade etmektedir. Burada mutlak zaman ve göreceli zaman olarak adlandırılan
kavramlar gerçek zaman ve fiil zamanını ifade eder. Yalnız Uzun tanımında Comrie’den
farklı olarak mutlak zamanı geçmiş, şimdi ve gelecek zaman olarak ele alırken göreceli
zamanı mutlak zamanlara göre zaman eksenine yerleşen zamanlar olarak ele almakta ve
bunların mutlak zamanla öncekilik (anterior, perfect, pluperfect) ve sonrakilik (posterior)
ilişkisi kurduğunu belirtmektedir (1998: 152). Comrie ve Reichenbach’ın tanımlarında da
olduğu gibi Uzun bir zaman ekseni üzerindeki olayları belirli bir noktaya göre
konumlandırmaktadır. Öncekilik ve sonrakilik ilişkisi ise bize geçmiş ve gelecek zaman
bağlamında bilgi sunar.
Şimdiye kadar ele aldığımız yaklaşımların aksine Crystal Dictionary of linguistics and
phonetics isimli kitabının tense (tns) maddesinde zamanı mutlak zaman ya da dil bilgisel
zaman olarak ayırmayarak tek bir tanımda bulunmaktadır (2008: 479): “Zaman, görünüş
ve kip ile birlikte fiillerin gramatikal olarak tanımlanması için kullanılan bir kategoridir
ve fiil tarafından belirtilen eylemin gerçekleşme zamanına atıfta bulunmaktadır”. Burada
Crystal zaman kategorisinin geçmiş (past), gelecek (future) ve şimdiki (present) zaman
arasında ayrım yaptığını ifade etmekte ve Uzun’un göreceli zaman olarak ayırdığı perfect
ve pluperfect gibi ilişkileri zaman içerisinde bir bölünme olarak açıklamaktadır.
Crystal zaman yapılarının zaman dışı anlamları da ifade ettiğini tanımına ekleyerek bu
durumu İngilizce bir örnek ile açıklar (2008: 480): Örneğin geçmiş zaman olan I knew
(biliyorum) cümlesi geçici (tentative) anlam ifade edebilmekte ve bu cümle geçmiş
zamanı değil bazı bağlamlarda şimdiki zamanı da ifade edebilmektedir (örneğin I wish I
knew [Keşke bilseydim]). Bu bağlamda şimdiki zaman biçim birimlerinin gelecek zaman
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ya da geçmiş zaman da ifade edebileceğini ve zaman kategorisinin fiilin yapısı olarak
tanımlanması durumunda gelecek zaman gibi bir yapının olup olmadığının tartışma
konusu olabileceğini dile getirir. Crystal’ın bu düşüncesinin temeli ise örneğin
İngilizcedeki gelecek zaman (future tense) ifade eden I will/shall go gibi yapıların
yardımcı kiplerle (modal auxiliary) de ifade edilebileceği düşüncesine dayanır. Yazar bu
bağlamdan yola çıkarak fiillerin zamanının belirlenmesinde sadece zaman kategorisinin
yeterli olmadığını aynı zamanda kip (mood) ve görünüş (aspect) kategorilerine de
ihtiyacımız olduğunu ifade eder.
Ele aldığımız tanımlarından yola çıkacak olursak genel hatlarıyla zaman çizgisi üzerinde
konuşma noktası olarak belirlediğimiz noktanın sol tarafı geçmiş zamanı, sağ tarafı ise
gelecek zamanı göstermektedir. Konuşma noktası ile olay anının kesiştiği nokta ise şu anı
yani şimdiki zamanı ifade eder. Bu tanımdaki ilişki öncekilik, sonrakilik ve eş zamanlılık
olarak isimlendirilir.
Literatürdeki önemli tanımlardan biri ise Johanson’a aittir. Yazar, görünüş ve zaman ifade
eden biçim birimlerin bir arada ve aynı olabileceğini ifade ederek bu ifadesini görünüşzaman (aspectotempora) olarak adlandırmaktadır (2000). Johanson kavramsal olarak
zamanı Reichenbach’ın tanımından farklı ele almakta ve Reichenbach’ın zaman
tanımında açıklamadığı kısmı görünüş olarak açıklamaktadır. Bu tanım daha detaylı
incelenebilmesi açısından bölüm 2.2.’de Görünüş (Aspect) başlığı altında ele alınacaktır.
Yukarıda da ele aldığımız şekilde zaman kategorisiyle ilgili farklı tanımlamalar
yapılmakta ve görünüş kategorisi kimi tanımda zaman kategorisi içerisinde
değerlendirilmektedir. Fakat zaman çizgisi üzerinde belirli bir konuşma noktası
belirlemek ve olayları bu nokta üzerinde konumlandırarak öncekilik, sonrakilik ve eş
zamanlılık ilişkisi kurmak genel olarak ele aldığımız bütün tanımlarda ortaktır. Şimdiki
zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman mutlak zaman ya da gerçek zaman olarak
adlandırılmakta ve zaman kategorisinin dış zamansal bir kategori olduğunu
göstermektedir. Bir sonraki bölüm olan 2.2.’de görünüş kategorisi üzerine yapılan
çalışmalar incelenecek ve bu incelemeler sonucunda görünüş-zaman ilişkisi daha detaylı
bir şekilde ele alınacaktır.
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1.4.2. Görünüş
Bölüm 2.1.’de zaman kategorisiyle ilgili temel çalışmalar verildikten sonra çalışmamızın
bu bölümünde bir diğer kategori olan görünüş (aspect) kategorisi incelenecektir. Görünüş
kategorisi için farklı dil bilimciler (Johanson 2000, Comrie 1976, Borik 2006) tarafından
birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda ortak bir görünüş tanımına
ulaşılamamıştır. Bu çalışmada ise şimdiki zaman biçim birimleri Johanson’un Aspect
kuramına göre incelenecektir fakat Johanson’un kuramına geçmeden önce görünüş
kategorisinin net bir şekilde anlaşılabilmesi açısından bu kategori bağlamında yapılmış
olan diğer çalışmalar ele alınacaktır.
Terim olarak Aspect Slav dillerinden (Rusça vid) alınmış iyi bir çeviridir çünkü vid
etimolojik olarak view ve vision kelimeleri ile aynı kökten gelmektedir. Aspect terimi ise
see, look (at), view kelimeleriyle aynı kökten gelmektedir (Binnick 1991: 136). Aspect
terimi şimdiye kadar yapılmış olan bazı çalışmalarda (Vendler 1967, Johanson 1971,
Comrie 1976) grammatical aspect, lexical aspect, viewpoint aspect ve aktionsart şeklinde
farklı adlandırmalarla ele alınmakta ve bu kavramlar üzerinde kesin bir ayrım
yapılmamaktadır. Buradaki temel sorun görünüş kategorisi üzerinde bir fikir birliği
bulunmayışı ve farklı adlandırmalar yapılmasıdır fakat incelenen çalışmalar sonucunda
söz konusu kategorilerin birbirinden farklı oldukları tespit edilmektedir. Bu bölümde
görünüş kategorisiyle ilgili yapılmış temel çalışmalar incelenecek ve zaman-görünüş
kategorileri arasındaki farklar detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılacaktır.
İlk olarak yukarıda da değindiğimiz şekilde genel olarak kabul görmüş bir görünüş tanımı
olmamasına rağmen aşağıda detaylı olarak ele alacağımız şekilde birçok dil bilimci
görünüş kategorisinin perfective (bitmişlik) -imperfective (bitmemişlik) temel karşıtlığına
dayandığını ifade etmektedir. Burada perfective-imperfective temel ayrımına dayanan
görünüşü grammatical aspect yani dil bilgisel görünüş olarak ele alınmaktadır.
Görünüş kategorisiyle ilgili temel çalışmalardan biri Comrie’ye aittir. Comrie 1976’da
görünüş tanımına geçmeden önce tekrar zaman kategorisine açıklık getirir. Yazar
eserinde zaman kategorisini başka bir duruma atıfta bulunan ve genellikle konuşma anıyla
ilişkili olan bir kategori olarak açıklamakta ve dillerde en sık bulunan üç zamandan söz
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etmektedir: şimdiki zaman, gelecek zaman ve geçmiş zaman. Şimdiki zaman (present
tense) tanımlanan bir durumun konuşma noktasıyla eş zamanlı olmasıdır örneğin John is
singing “John şarkı söylüyor”. Gelecek zaman (future tense) John will sing “John şarkı
söyleyecek” cümlesinde olduğunu gibi konuşma noktasından sonra belirtilen zamandır.
Son olarak ise konuşma noktasından önceki bir zaman geçmiş zaman (past tense) olarak
tanımlanmakta ve John sang “John şarkı söyledi” cümlesi burada örnek olarak
verilmektedir (1976: 2).
Zaman kategorisinin tanımını yaptıktan sonra “Görünüş bir durumun iç zamansal yapısını
görüntülemenin farklı yollarıdır.” şeklinde görünüş kategorisinin tanımını veren yazarın
buradaki tanımına göre zaman kategorisi bir durumun dış zamansal yapısını gösterirken
görünüş kategorisi durumun iç zamansal yapısıyla ilişkili olmaktadır. Görünüş
kategorisinde olay başlangıç, orta ve sonun bir araya gelmesiyle bir bütün olarak
gözlemlenir (Comrie 1976: 3). Bu tanımda zaman kategorisi göstermeye dayalı (deictic)
bir kategoriyken görünüş kategorisi olayın zamanını başka bir zamana bağlamakla ilişkili
gösterimsel olmayan bir kategori olarak sunulmaktadır (Comrie 1976: 5). Genel hatlarıyla
zaman kategorisi olayın dış zamansal yapısıyla ilgilenirken görünüş olayın iç zamansal
yapısıyla

ilgilenmekte

ve

görünüş-zaman

arasındaki

fark

bu

ayrımdan

kaynaklanmaktadır.
Perfective-imperfective temel ayrımına ise Comrie “Perfective bir duruma dışarıdan
bakarken imperfective duruma içeriden bakmaktadır.” şeklinde bir açıklama
getirmektedir (1976: 4). Yazara göre perfective kısa süreli durumları, imperfective ise
uzun süreli durumları ifade eder fakat bu tanımına söz konusu yapıların aynı zamanları
ifade edebildiğini ve bu tanımın tersi olan örnekler de olabileceğini eklemektedir (1976:
16). An hour (bir saat), ten years (on yıl) gibi ifadeler hem perfective hem de imperfective
olabileceği için burada örnek olarak gösterilebilir (1976: 17). Bu iki karşıtlık en çok
geçmiş zamanda bulunmaktadır. Birçok Hint-Avrupa dilinde aorist (geniş) ve imperfect
(bitmemiş) arasındaki farkın sadece geçmiş zamanda bulunduğu ve diğer zamanlarda
karşılık gelen başka bir ayrım olmadığı belirtilmektedir. Bu tanıma örnek olarak ise
İspanyolcada hablé “I spoke (konuştum)” ve hablaba “I was speaking (konuşuyordum)”
cümleleri verilir (Comrie 1976: 71). Bu durumun temel sebebi ise örneğin şimdiki zaman
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devam eden eylem ya da durumları ifade ettiği için yani descriptive (açıklayıcı) bir zaman
olduğu için imperfective bir anlam taşıyabilmektedir. Buna karşılık geçmiş zamanlı fiiller
ise bitmiş oldukları için perfective anlam taşımaktadırlar (Comrie 1976: 72).
Dahl da Comrie’nin tanımında olduğu gibi zaman kategorisinde tipik olarak deictic
(gösterimsel) bir nokta olduğunu ve bu noktanın konuşma anıyla ilişkilendirildiğini,
görünüş kategorisinde ise deictic bir nokta olmadığını ifade etmektedir. Fakat deictic olan
ve olmayan arasında ayrım yapmak için zaman ve görünüş kategorilerinin yetersiz
olduğunu ve bu kategoriler arasındaki ayrımın çok açık olmadığını belirterek üçüncü bir
kategori olan kip kategorisini tanımına eklemektedir (1985: 25).
Şimdiye kadar ele aldığımız tanımlara ek olarak üç farklı görünüş türünden söz eden
Borik ise bunlardan ilkini lexical aspect (sözlüksel görünüş) olarak adlandırmaktadır. Bu
görünüş türü fiillerin iç zamansal özellikleriyle belirlenen görünüş türünü ifade eder.
İkinci tür yüklemin görünüş türünün atelic (bitmiş) ya da telic (bitmemiş) olmasına göre
telicity aspect (bitmişlik görünüşü) olarak adlandırılmaktadır. Sonuncusunda ise
viewpoint aspect (bakış açısı görünüşü) adlandırmasıyla Slav görünüş türü belirtilir
(2006: 22).
Görünüşün bitmişlik-bitmemişlik ya da bakış açısı görünüşü şeklinde bir ayrıma sahip
olduğunu ifade eden Borik zaman-görünüş ayrımında Comrie’den çok da bağımsız
olmayan bir tanımlamada bulunarak zaman kategorisinin bir olayın zaman içindeki bazı
sabitlenme noktalarına -konuşma noktası gibi- göre yerini belirlemek için kullanıldığını,
görünüşün ise belirtilen durumların kendi iç zamanlarının tanımlanması ve durumların
zaman içinde ortaya çıkma şekillerinin belirtilmesi için kullanılan bir kategori olduğunu
ifade eder yani zamanın aksine görünüş herhangi bir zaman noktasına bağlı olmaksızın
durumların iç zamansal özelliklerini yansıtmaktadır (Borik 2006: 20-21). Rus
gramerlerinde görünüş kavramının ilk olarak Slav görünüşüne yani perfectiveimperfective arasındaki karşıtlığa dayandığını belirten Borik daha sonra bu terimin
Aktionsart olarak Alman dil geleneğinde ortaya çıktığını da tanımına ekler. İlerleyen
süreçte ise iki farklı terimin kullanışlı olmamasından dolayı perfective-imperfective
ayrımı yalnızca aspect (görünüş) olarak adlandırılmaya başlanır (2006: 21). Borik’e göre
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perfective yapılar çoğunlukla imperfective yapılardan türemektedir. Yazar bu ifadesine
örnek olarak sırasıyla imperfective ve perfective olan iki cümleyi verir (2006: 2):
1. Petja stroit dom. “Petya bir ev inşa ediyordu.”
2. Petja po-stroit dom. “Petya bir ev inşa etti.”
Yukarıda önerme 1 ve 2’de verildiği gibi po-stroit kelimesi stroit kelimesinden
türemektedir (Borik 2006: 2).
Comrie’nin tanımında ele aldığı şekilde Borik de tanımında kritik terimin dışarıdan (from
outside) ve içeriden (from inside) olduğunu ifade etmekte ve bir konuşurun olaya bakış
açısının tam olarak bu şekilde ifade edilebileceğini belirtmektedir (2006: 98). Burada
outside (dışarıdan) terimi perfective, inside (içerinde) terimi ise imperfective kavramlarını
temsil eder. Borik’in ele aldığı telic-atelic gibi karşıtlıklar çalışmanın ilerleyen
bölümlerinde ele alınacağı için burada detaylı bir açıklama yapılmayacaktır.
Bir diğer görünüş tanımı ise Crystal’a aittir. Crystal aspect (asp) maddesinde görünüşün
fiillerin -zaman ve kip ile birlikte- dil bilgisel tanımında kullanılan bir kategori olduğunu
ve fiil tarafından belirtilen zamansal faaliyetlerin süresini ya da türünü işaretlediğini ifade
etmektedir (2008: 38). Crystal’a göre iyi çalışılmış bir görünüş karşıtlığı perfectiveimperfective karşıtlığına dayanmakta ve bu karşıtlıklar şu şekilde tanımlanmaktadır
(Crystal 2008: 38): Perfective bir eylemin tamamlanmasını ifade etmekte he read
“okudu” gibi, imperfective ise bitmişlik belirtmeden süre ifade etmektedir he was reading
“okuyordu” örneğinde olduğu gibi.
Görünüş tanımında perfective-imperfective ayrımından yola çıkan Akerson ve Özil de bir
olayın sürekliliğini ve sık sık tekrar etmesini imperfective (bitmezlik) olarak adlandırırlar.
Zamanda bu şekilde yayılmayan olaylar ise -tek seferlik olaylar- perfective (bitmiş) bir
olaya örnek gösterilmektedir yani görünüş kategorisi olayların zaman içindeki yayılımını
göstermekte ve bitmezliğe gönderme yapmaktadır. Bir eylemin şimdi ya da geçmişte de
sürebileceğini ise Ayşe eskiden sabahları erken kalkardı ve Ayhan topa vuruyor ancak
kaleci nefis bir çıkışla topu durduruyor örneklerini vererek açıklarlar. Burada ilk cümle
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bitmezlik gösterirken ikinci cümlede her olay bir diğer olayın bitmesiyle
gerçekleşmektedir (2015: 232). Ayrıca Türkçede görünüş işleviyle zaman işlevinin aynı
ekler aracılığıyla da gösterilebildiğini tanıma ekleyerek -Ir ve bazen de -yor eklerinin
bitmezlik; -dI, -mIş ve çoğu zaman -yor eklerinin biterlik gösterdiğini ifade ederler (2015:
232-233).
Johanson görünüş kategorisi üzerine önemli ve detaylı çalışmalar yapmıştır.
Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde 1 Özbekçe için ele alınıp incelenecek olan biçim
birimler Johanson’un Aspect “Görünüş” kuramındaki yöntem ve terminolojiye göre
inceleneceği için konumuzun daha ayrıntılı bir şekilde anlaşılabilmesi açısından
Johanson’un çalışmaları incelenirken detaylı ve kapsamlı bir anlatıma başvurulacaktır.
Çağdaş Avrupa dillerinin zamansal ilişkilerden ziyade görünüşsel ilişkilere öncelik
verdiğini ifade eden Johanson bu zamansal ifadelerin farklı katmanlardaki görünüş
değerlerinin belirlenmesine dayandığını ve bu yüzden olayın zaman ekseninde
belirlendiği durumun olayın kendisinden ziyade olayın görünüşü olduğu ifade etmektedir
(2000: 34). Yazar görünüş terminolojisini intraterminality (INTRA), postterminality
(POST) ve adterminality (AD) olarak üçe ayırmaktadır. Bunlardan intraterminality olayı
sınırları içinde görmek was writing “yazıyordu”, postterminality olayı ilgili sınır
aşıldıktan sonra görmek has written “yazdı”, adterminality ise olayı ilgili sınıra
ulaşıldığında görmek wrote “yazdı” şeklinde ifade edilir (Johanson 2000: 29).
Intraterminal ögeler içerdikleri O (orientation point) noktasından gözlemlenen süreçleri
ve durumları tanımlamak için kullanılırlar. Olay ve O eş zamanlı değildir, O olay
zamanına dahildir ve olay O’dan önce ya da sonra olabilmektedir (Johanson 2000: 76).
İşaretli ve işaretsiz INTRA ve POST değerler birçok Avrupa dilinde bulunmaktadır fakat
AD yalnızca Rusça, Lehçe ve Çekçe gibi Slav dillerinde görülür (Johanson 2000: 33). Bu
üç terim ve kategori arasında imperfective (IPFV), perfect (PF) ve perfective (PFV) ile
yakınlık bulunmaktadır (Johanson 2000: 29). Johanson olayların başlangıç (first limit,

Türkçede zaman ve görünüş çalışmaları için bk.
Aydemir, İ.A. (2010). Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi. Ankara: Grafiker Yayınları.
Aydemir, İ.A. (2012). Türkçede Zarf-Fiillerin Görünüş Değerleri. Erdem İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
64: 15-30.
1
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terminus initialis, initium), süreç (cursus) ve son (second limit, terminus finalis, finis)
olmak üzere üç temel iç evre belirttiğini ve bu bağlamda görünüşün sınırlarını bir bakış
açısına bağlayarak olayları sunduğunu ifade eder. Bu işaretleyiciler olayların türünü
belirtmemekte ve eylemsel içeriğini değiştirmemektedir (2000: 29). Yazarın bu
tanımından yola çıkıldığında görünüş ve kılınış olmak üzere iki ayrı kategori karşımıza
çıkmaktadır. Kılınış kategorisiyle ilgili çalışmalar bölüm 2.3.’te ele alınacaktır.
Görünüş tanımına geri dönecek olursak yukarıda da ele aldığımız şekilde görünüş
terminolojisini 3’e -intraterminality, postterminality, adterminality- ayıran Johanson
burada bahsi geçen durumun görünüş karşıtlığından kaynaklandığını ve buna bağlı olarak
bu üç terminolojinin işaretli ve işaretsiz olarak farklı anlamsal değerler içerdiğini
belirtmektedir (2000: 32). Bu durum yazar tarafından şu şekilde açıklanır (2000: 33): Bu
karşıtlıkların işaretli üyeleri intraterminality için (+INTRA), postterminality için
(+POST) ve adterminality için (+AD) değerine sahiptir. İşaretsiz üyeler ise nonintraterminality (-INTRA), non-postterminality (-POST) ve non-adterminality (-AD)
olarak ifade edilir. Burada işaretli ve işaretsiz olarak verilen terimler durumun o
terminolojiye sahip olup olmadığını gösterir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse
örneğin (+INTRA) ve (-POST) olarak işaretlenen bir öge (+INTRA) olarak işaretlendiği
için olay ilgili sınırları arasında gözlenmekte, (-POST) olduğu için ise olay sınırı
aşıldıktan sonra gözlenememektedir.
Çoğu işaretleyicinin aspectotemporal (görünüş-zaman) işaretleyici olarak birleşerek hem
görünüşsel hem de zamansal durumları ifade ettiğini de belirten Johanson kılınış
kategorisiyle etkileşimine göre aşağıdaki ifade türlerinin ayırt edilebilir olduğunu
belirtmektedir (2000: 32):
1. Belirli bir bakış açısı operatörü özel işaretleyicidir (special marker). Bu işaretleyici
Fransızcada Imparfait olarak temsil edilir. Kılınış kategorisiyle belirgin bir yapı-anlam
ilişkisi üretirler.
2. Bakış açısı işaretleyicisinin kılınışın anlamlı bir bileşeniyle birleşmesinden belirli bir
etkileşim anlamı ifade edilmektedir. Bu durum a combined (portmanteau) marker olarak
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adlandırılmaktadır. Bu tanıma göre bir dilde bağımsız davranan iki özellik başka bir dilde
birleşebilmekte ve tek bir özellik olarak görülebilmektedir.
Bakış açısı nötrlüklerini ise Johanson sign◦ olarak (örneğin: +INTRA◦) işaretlemektedir
(2000: 33). Bölüm 2.1.’de ele aldığımız şekilde Johanson zaman ve görünüş kavramlarını
bir bütün olarak -aspectotempora- adlandırmaktaydı. Görünüş zamandan farklı temel
kategorilerden biri olsa da gerçekleşmesi için zaman kategorisinin belirleyici bir rol
oynadığı görülmektedir (Johanson 1971: 56). Bu tanımdan yola çıkarak zaman
tanımımıza geri dönecek olursak Johanson konumlanma noktasını (localization point) L
olarak, yönelim noktasını (orientation point) ise O olarak göstermektedir. Burada O ile
gösterilen nokta şu anı [konuşma anı] temsil etmekte ve zamansal olarak L, O’dan önce
gelmektedir (2000: 34). Söz konusu konumlanma noktası olay ve zaman dilimi arasındaki
doğrudan ilişkiye bağlı değil, olaya dönük görünüşsel bakış açıları ve bununla ilişkili
zaman dilimi arasındaki bağlantıyla ilgilidir (Johanson 1971: 197). Johanson ayrıca
ikincil gösterim noktası olarak O²’den bahseder. Burada O² olarak belirtilen nokta O’dan
bağımsız ve öznel olarak seçilmekte, aynı zamanda olay zamanı (topic time) olarak da
ifade edilmektedir (2000: 35). Zamansal yorumlamayla ilgili bir diğer bakış açısı kavramı
ise prospectivity (PRO) olarak ifade edilmekte ve O’da öngörüldüğü gibi gerçekleşmeyen
olayları göstermektedir. Bu kavram aynı zamanda geleceğe yönelik tasarlanan zaman
(posteriority) olarak yorumlanabilmektedir. Ayrıca birçok +PRO’nun kip anlamı da
bulunmaktadır (Johanson 2000: 36).
Yukarıda ele aldığımız kavramlar Johanson’un zaman-görünüş tanımlarında bir bütün
olarak kullandığı kavramlardır. Bu kavramların daha net anlaşılabilmesi için aşağıda
örnekler üzerinden açıklamalı olarak verilecektir (2000: 36-37):
+INTRA, +POST ve +AD işaretli üyelerdir ve durumun bu üyelere sahip olması şeklinde
yorumlanır; -INTRA, -POST ve -AD ise işaretsiz üyelerdir ve bu üyelere sahip olmaması
şeklinde yorumlanır. Burada işaretli ve işaretsiz üye temsilimiz “+” ve “-” olarak
gösterilmektedir. Örnek üzerinden anlatmak gerekirse -PAST (+PRO (+POST)) olarak
verilen bir ifadede PAST geçmiş zamanı belirtir ve -PAST olduğu için “geçmiş zaman
değildir” şeklinde yorumlanır. PRO ifadesi tasarlanan zaman olarak yorumlanmakta ve
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gelecek zaman belirtmekteydi +PRO olduğu için “gelecek zamana sahip” şeklinde ifade
edilir. POST ise olayı ilgili sınır aşıldıktan sonra göstermekteydi ve bu kavramımız da
işaretli olarak tanımlanmaktadır. Ele alınan genel tanımlamaya göre -PAST (+PRO
(+POST)) olarak verilen bir ifade postterminality-in-future yani gelecekte postterminality
şeklinde ifade edilir. İngilizcedeki will have written “yazmış olacak” bu tanıma örnek
olarak gösterilir. Verilen değerler (+ ve -) anlamlarını bağlamdan almaktadır ancak
işaretlenmemiş (-) kategorilerin değerleri işaretli (+) olanlara göre bağlama daha bağlıdır
(Johanson 2000: 50).
Yukarıda verilen kavramları Johanson Değerlerin Birleşimi (Combination of Values)
olarak adlandırmakta ve formüller üzerinden göstermiş olduğu bu değerler birbirleriyle
etkileşim halinde bulunmaktadırlar (Johanson 2000: 37-38):
1. +PAST(+INTRA): Burada geçmiş zaman olarak işaretlenmiş intraterminal bir olay
vardır. Türkçede yazıyordu buraya örnek olarak gösterilmektedir.
+PAST(+INTRA) süreci geçmiş bir O² ile örtüşerek yerleştirmektedir. Burada bakış açısı
Oˢ' den O²’ ye kaydırılarak geçmiş zaman olaylarına uygulanmaktadır (2000: 78).
2.-PAST(+INTRA◦): Olay -PAST olduğu için geçmiş zaman olarak işaretlenmemektedir.
Aynı zamansal katman üzerinde intraterminal ögelerden de yoksundur. İngilizcedeki
writes “yazar” buraya örnek olarak verilmektedir.
3. +PAST(+POST◦): Burada olay geçmiş zaman olarak işaretlenmekte ve aynı zamansal
katman üzerinde postterminal ögelerden yoksun bulunmaktadır. Almancadaki hatte
geschrieben “yazdı” buraya örnek olarak gösterilmektedir.
4. +PAST(-POST(-INTRA)): Postterminal ve aynı zamanda intraterminal de olmayan
geçmiş zaman olayları tanımlamaktadır. İngilizcedeki wrote “yazdı” buraya örnek olarak
gösterilir.
5. -PAST(+POST(-INTRA)): Olay geçmiş zaman ve intraterminallik içermeyerek
yalnızca postterminal olarak yorumlanmaktadır. Emenicedeki grel é “yazıldı” örnek
olarak gösterilmektedir.
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1.4.3. Kılınış
Çalışmamızın geçtiğimiz bölümlerinde zaman ve görünüş kategorilerini ele aldık bu
bölümünde ise kılınış kavramını inceleyeceğiz. Dil biliminde kavramsal olarak kılınış
aşağıda da inceleyeceğimiz şekilde bazı dilciler tarafından görünüş adı altında tek bir
kavram olarak ele alırkan bazı dilciler tarafından ise görünüş ve kılınış olarak ayrı bir
şekilde ele alınmaktadır. Bu noktadan bakıldığında kılınış kategorisi için tatmin edici bir
ayrım yapılmadığı görülür. Biz çalışmamızın temel konusunu kılınış oluşturmadığı için
yalnızca ele alınacak kategoriler arasındaki ayrımın açık bir şekilde anlaşılabilmesi ve
görünüş kategorisi ile kılınış kategorisinin birlikte çalışması açısından kılınış kategorisini
genel hatlarıyla vereceğiz.
Kılınış ve görünüş kategorileri için önemli çalışmalardan biri olan Johanson 2000’de bu
iki kavram birbiriyle ilişkili fakat birbirinden bağımsız olarak ele alınmaktadır. Burada
yazarın kılınış içeriği (actional content) olarak ifade ettiği kavram yüklemin sözlüksel
(lexical) anlamıyla ilgilidir ve kavramsal olarak kılınış literatürde aspect, aspectuality,
aktionsart olarak adlandırılmaktadır. Görünüşün kavranabilmesi için kılınışın da
kavranabilmesi çok önemlidir çünkü bu iki kategori birbirleriyle bağlantılı ve birbirleri
üzerinde işlem görmektedir. Johanson’un ele aldığı kılınış kategorisi iç cümle yapısını
(internal phase structure) ifade etmekte ve görünüşün gerçekleşmesinde önemli bir rol
oynamaktadır (2000: 40). Yazarın da değindiği şekilde kılınış için aspect, aspectuality
gibi adlandırmaların kullanılması bu görünüş ve kılınışın aynı olarak düşünülmesine ve
yapılan çalışmaların o doğrultuda ilerlemesine yol açmaktadır. Literatürde iki kategori
arasındaki temel sorunlardan biri adlandırmadan kaynaklanmaktadır.
Görünüş, zaman ve kılınış farklı kategoriler olmasına rağmen işlevsel olarak aynı
yapıdaki metinler üzerinde çalışırlar bu yüzden görünüş için kılınış vazgeçilmezdir. Bu
yaklaşımı Johanson aspectoactional birleşim olarak adlandırmakta ve kılınış olmadan
görünüşün açık bir tanımının yapılamayacağını ifade etmektedir (2000: 43). Johanson
aspectoactional

bağlantıları

X

işareti

ile

gösterir.

Daha

açık

bir

ifadeyle

+PAST(+INTRA) X [+t] şeklindeki bir gösterim intraterminality-in-past olarak ifade
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edilmekte ve buradaki dönüşümlü cümle yapısı kılınış cümle yapısıyla birlikte işlem
görmektedir (2000: 40).
IPFV, INTRA ya da AD gibi işaretlemeler sıklık (iterativity), alışkanlık (habitual),
süreklik (continuativity) ifade etmek için sık kullanılmakta ve bu ifadeler olaya
uygulanan görünüşe değil kılınış içeriğine bağlı bulunmaktadırlar (Johanson 2000: 53).
Yazara göre kılınışsal özellikler niteliksel ve niceliksel özellikler belirtir. Nicel belirteçler
sıklık, süreç, tamamlama, tekrar gibi özellikler belirtmekle birlikte bu belirteçlerin
bazıları görünüşün gerçekleşmesi için özel bir öneme sahiptirler (2000: 55). Ayrıca bir
sözcüğün yeni kılınışsal türünü türetmek sözcüğün sözlüksel anlamında değişikliğe yol
açmaktadır fakat görünüşün değişmesi sözlüksel bir değişikliğe yol açmayarak yalnızca
eyleme yönelen bakış açısını değiştirir (Aslan-Demir 2016: 28).
Kılınış içeriği dönüşümün gerçekleştiği bir doruk noktası içermekte ve eylem tam olarak
başarılmışsa bu doruk noktasına ulaşmış sayılmaktadır. Telic (bitmişlik) eylemi hem
başlangıç hem de bitiş dönüşüme atıfta bulunabilmekte ve ayrıca telic-atelic eylemler
kendi kılınış özelliklerini de korumaya devam etmektedirler (Johanson 2000: 59).
Vendler 1967’de bitmişlik ve bitmemişlik bağlamında continuous ve non-continuous
arasındaki farkın iyi bilinmesi gerektiğine dikkat çekerek bu farkı şu şekilde
açıklamaktadır (1967: 99): What are you doing? “Ne yapıyorsun?” sorunusun cevabı I
am running “Koşuyorum” olabilir fakat I am knowing “Biliyorum” olamaz. Bu örnekte
run “koşmak” fiili hareket belirtmekte ve zaman içindeki süreçten bahsetmektedir fakat
know “bilmek” fiili zaman içinde devam eden süreçli bir eylem değildir.
Bu tanımı daha ayrıntılı bir örnekle açıklamak gerekirse herhangi bir kişi bir el arabasını
şu an itiyorsa -konuşma anında- bir süre sonra dursa bile o zamana dek geçen süre
içerisinde itme eylemini gerçekleştirmiş olacaktır fakat bir kişi bir kilometre koşacaksa
bitiş noktasına ulaştığında eylem bitmiş olacak ve sürekliliği olmayacaktır. Vendler bu
örneğinde kritik noktaya (climax) dikkat çeker (1967: 100). Vendler’in bu tanımı kritik
noktaya ulaşmanın bitmiş yani telic eylem olduğu ve eylemin bir sürekliliğe sahip
olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca bu tanımında continuous ve non-continuous
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ayrımına dikkat çeken yazar continuous olmayan fiillerin -know, recognize gibi- zaman
içinde devam eden süreçleri göstermediğini sadece belirli bir zaman sınırında -konuşma
anı gibi- gerçekleştiğini ifade etmektedir (1967: 102). Örneğin think “düşün-” fiili He is
thinking about Jones “Jones’u düşünüyor” ve He thinks that Jones is a rascal “Jones’un
rezil olduğunu düşünüyor” şeklinde iki farklı cümlede kullanılmaktadır. İlk cümle süreç
(process) bildirmekte ve bir kişinin ne yaptığını tanımlamak için kullanılmakta, ikinci
cümle ise durum (state) bildirmekte ve tanım yapmamaktadır (1967: 110). Verilen
örneklerdeki ilk cümlede think “düşünmek” eylemi zaman içinde devam eden bir süreçtir
ikinci cümlede ise kasıtlı olarak gerçekleştirilen bir düşünme eylemi söz konusudur
(1967: 111).
Vendler çalışmasında ulaşma (achievement), durum (state), faaliyet (activities),
tamamlama (accomplishment), süreç (process) olarak ele aldığı eylemleri sözlüksel
görünüş (lexical aspect) başlığı altında incelemektedir. Yazar activities teriminin kesin
olmayan zaman dilimlerini ifade ettiğini belirtirken accomplishment teriminin ise belirli
zaman dönemlerini ifade ettiğini açıklamaktadır (1967: 106). States ise zaman örnekleri
belirsiz olan durumlardan söz etmektedir (1967: 107). Ele alınan terimleri örnekler ile
açıklamak gerekirse (1967: 107): Resim yapmak, ev yapmak gibi eylemler tamamlama;
tanımak, tespit etmek, zirveye ulaşmak gibi eylemler ulaşma ve sahip olmak, arzulamak,
sevmek gibi eylemler durum belirtmektedir. Burada lexical aspect başlığı altında ele
alınan kavramlar eylemin kılınış içeriğini yansıtırlar. Vendler’in sınıflandırmasına ilave
olarak Smith 1997’de Durum Türleri başlığı altında ani (semelfactive) kılınış türünü de
bu sınıfa eklemektedir. Semelfactive terimini Comrie 1976’da gramerinde yalnızca bir
kez meydana gelen -öksürmek gibi- durum olarak tanımlamaktadır (1976: 42).
Telic ve atelic karşıtlıklarında Comrie ise bu kavramlara örnek olarak making ve singing
eylemlerini göstermektedir. Burada her iki eylem de belirli bir süre devam ettiği
düşünülen eylemlerdir fakat her ikisinin de iç yapıları açısından önemli farklar bulunur
(Comrie 1976: 44):
1. John is singing. “John şarkı söylüyor.”
2. John is making a chair. “John bir sandalye yapıyor.”
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İlk cümlede John herhangi bir noktada şarkı söylemeyi bırakabilir fakat bu durumda şarkı
söyleme eylemi tamamlanmasa dahi bu süre zarfında eylem gerçekleşmiş olacaktır. İkinci
cümlede ise eylemin tamamlandığı bir nokta gereklidir ve bu noktada eylem zorunlu
olarak sona erecektir. Bu yüzden make a chair ile açıklanan önerme bitmiş (telic), sing
ile açıklanan önerme ise bitmemiş (atelic) bir duruma örnek gösterilir (Comrie 1976: 44).
Comrie’nin yukarıda vermiş olduğumuz bitmiş-bitmemiş karşıtlıkları tam olarak
açıklayıcı değildir çünkü durum sadece fiiller tarafından değil nesne ve özne gibi diğer
ögelerle de tanımlanmaktadır. Bu iki cümledeki bitmiş-bitmemiş karşıtlıkları ikinci
önermedeki “bir sandalye” şeklinde bir bitiş noktası belirtilmesinden kaynaklanır.
Bitmiş (telic) ve bitmemiş (atelic) olarak ele alınan kavramları Borik 2006’da sözlüksel
görünüş (lexical aspect), bitmişlik görünüşü (telicity aspect) ve bakış açısı görünüşü
(viewpoint aspect) olmak üzere üç görünüş türünden söz ederken yüklemin görünüş
türünü belirten telicity aspect’in telic (bitmiş) ve atelic (bitmemiş) olabileceğini ifade
ederek açıklamaktadır (2006: 22).
Borik telic ve atelic ayrımında üç test modelinden söz eder: the adverbial modification
test, the conjunction test ve the progressive entailment test. Bu test modellerinden ilkinde
telic ifadeler atelic ifadelerin tersine zarflarla değişiklik yapılmasına izin verir örneğin in
an hour (bir saat içinde) telic, for an hour (bir saattir) ise atelic bir ifade belirtir. Buradaki
telic ve atelic ifadeler arasındaki fark süreklilik zarfları aracılığı ile ifade edilir (2006:
23). Bu örneklerde in ve for telic-atelic ayrımında temel rolü üstlenmektedir. Conjuction
Test ise zamansal farklılıklar içermekte ve burada telic-atelic karşıtlıklarla cümleler
arasında yorumsal farklılıklar ortaya çıkarmaktadır. Örneğin Mary drove her car on
Monday and on Tuesday “Mary arabasını pazartesi ve salı günü sürdü” ve Mary ran a
mile on Monday and on Tuesday “Mary pazartesi ve salı günü bir mil koştu.” Verilen ilk
örnek belirsiz bir ifade içerirken ikinci örnekte belirsizlik bulunmamaktadır. Son test ise
Progressive Test olarak adlandırılmakta ve burada progressive (ilerleyici) bir yüklem
atelic olarak değerlendirilmektedir (Borik 2006: 24). Bunun sebebi ise progressive olan
bir yüklemin bitmemiş sayılması ve atelic olarak ifade edilmesidir.
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Borik’in 2006’da progressive (ilerleyici) olarak ele aldığı terimi Comrie gramerinde
continuousness teriminin durağan olmayan biçimi olarak tanımlamakta ve iki terim
arasında bir ayrım olmadığını belirtmektedir (1976: 12). Progressive tanımında stative
(durağan) ve non-stative (durağan olmayan) fiillere dikkat çeken Comrie stative fiillerin
progressive anlamları olmadığını ifade eder. Burada bahsi geçen stative fiiller hareket
içermeyen live, stand gibi fiiller; non-stative fiiller ise hareket içeren act, run gibi
fiillerdir. Comrie ayrıca İngilizcedeki bazı fiillerin -be fiili gibi- hem stative hem de nonstative anlama sahip olduğunu ve bu anlamın bağlamdan anlaşılabildiğini de tanımına
eklemektedir. Örnek olarak ise Fred is silly “Fred aptal” ve Fred is acting in a silly
manner “Fred aptalca davranıyor” cümlelerini vermektedir. Verilen ilk cümle şu andan
bahsetmez Fred şu an oldukça mantıklı davranıyor olabilir fakat ikinci cümlede Fred’in
sadece şu an [konuşma anı] nasıl davrandığından bahsedilmektedir. Buradaki act eylemi
non-stative bir fiildir ve bu cümlede başka bir zamana atıfta bulunulmamaktadır (Comrie
1976: 36). Crystal ise 2008’de progressive ve continuous terimlerini aynı anlamda
kullanır ve birbirinden ayırmaz. Progressive için continuous ve non-progressive için
simple terimlerini kullanan yazar bu iki ayrıma örnek olarak I was living ve I have been
living cümlelerini vermektedir (2008: 38).
Johanson 2000’de progressive ve non-progressive kavramlarını açıklamadan önce bu iki
kavramla bağlantılı olduğunu düşündüğü odaksıllık kavramına açıklık getirmektedir.
Burada odaksıllık konusunun ayrıntısına girilmeden yalnızca önemli noktalara
değinilecek ve bu kavram ayrıntılı olarak çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde ele
alınacaktır.
Johanson odaksıllığın psikolojik bir kavram olarak göreceli olduğunu ifade eder. Burada
odaksıl (focality) olarak adlandırılan kavram O’da bahsedilen duruma odaklanmakla
ilgilidir (Johanson 2000: 85). Yazarın ele aldığı odaksıllık kavramının üç konum ve
derecesi bulunmaktadır: yüksek odaksıllık, düşük odaksıllık ve odaksızlık. Yüksek
odaksıllık genel hatlarıyla progressive, düşük odaksıllık non-progressive continuous ve
odaksızlık habitual olarak ele alınmaktadır. Odaklanma skaler bir kavramdır ve odak
dereceleri görecelidir. Odaksıllık değerleri bireysel ögelerdir ve ayrıca eş zamanlı
değişime tabidirler (2000: 86).
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Telic-atelic karşıtlıklarında ise Johanson diğer bölümlerde de ele aldığımız şekilde
dönüşümlü eylemlerde dönüşümün (transformative) [t] bir doruk noktası olduğunu ifade
etmektedir. Burada dönüşümün gerçekleştiği doruk noktası telic işleme atıfta bulunabilir
ve telic eylem hem başlangıç hem de bitiş dönüşümünü belirtebilir. Ancak dönüşüm
bitmişlikle eşit olmadığı için telic ve atelic eylemler kendi kılınış özelliklerini korumaya
devam ederler yani başlangıç dönüşümlü ifadeler hem başlangıç bitişli hem de atelic
eylem anlamına gelmektedirler (Johanson 2000: 59).
Fiiler dönüşümlü (transformativa) [+t] ve dönüşümsüz (nontransformativa) [-t] olarak
ikiye ayrılmaktadır. Burada dönüşümlü fiiller de kendi içinde başlangıç dönüşümlü
(initiotransformative) [+ti] ve bitiş dönüşümlü (finitransformative) [+tf] olarak ayrılır.
Bunlardan kılınış içeriğinin sona ulaşmasıyla yeni bir durum meydana geliyorsa eylem
bitiş dönüşümlü olarak adlandırılır (Johanson 2000: 60). Bitiş dönüşümlülerde olay belli
bir son noktaya ya da bitiş çizgisine erişmediği sürece meydana gelmiş sayılmamaktadır
(öl- fiili örnek verilebilir) (Johanson 1971: 167).
Johanson kılınış içeriğini X-di mi?, Evet, X-di ve hâlâ X-iyor test modeline göre
belirlemektedir. Bitiş dönüşümlü sınıfına giren kılınış içeriği X yerine kullanılamaz
(1971: 168). Kılınış içeriğindeki bitmiş olaylar anlık (momentaneous) [+mom] ya da
geçici (temporally) [-mom] olarak algılanabilirler. Anlık olaylarda son sınırdaki bitiş
dönüşümü belirgindir ve [+tf, +mom] olarak ifade edilir, ikinci durumda ise son sınıra
ulaşma bir süreç olarak düşünülmektedir [+tf, -mom] (Johanson 2000: 61). Başlangıç
dönüşümlülerde ise eylemin kritik sınırı başlangıçta bulunmaktadır (Johanson 2000: 63).
Kritik sınıra ulaşıldığında dönüşüm gerçekleşmiş olur, dönüşümsüzlerde ise kritik sınır
yoktur (Johanson 1971: 18). Johanson’un [+tf, +mom] ve [+ti] ifadeleri sırasıyla
Vendler’in 1967’deki achievement ve stative terimlerini karşılamaktadır. Bu gruba dahil
olanlar test modelinde X olarak kullanılabilirler (ağla-, duy- gibi fiiller örnek verilebilir)
(Johanson 1971: 169). Son olarak ise dönüşümsüzlerde [-t] ilk ve son sınır bulunmamakta
ve know (bil-) gibi fiiller bu sınıfa girmektedirler (Johanson 2000: 64). [+t] işaretleyiciler
İngilizcedeki sit [-t] > sit down [+tf] örneğindeki gibi dönüşümsüzleri bitiş dönüşümlülere
çevirebilmektedirler (Johanson 2000: 68).
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Yukarıda ele aldığımız dönüşümlü [+t] ve dönüşümsüz [-t] kılınış değerleri bölüm 2.2.’de
bahsi geçen sırasıyla imperfectivity ve perfectivity terimlerine karşılık gelmektedir
(Johanson 2000: 67). Johanson’un tanımı da dahil olmak üzere şu ana kadar incelenen
çalışmalar sonucunda görünüş ve kılınışın iki farklı kategori olduğu daha net bir şekilde
görülmektedir. Görünüş ve kılınış karşıtlığını ise Johanson şu örnek üzerinden açıklar
(1971: 178): Gazete okudum ile Gazeteyi okudum arasındaki fark kılınışla ilgilidir. Bu
örnekte Gazete okudum tamamlanmamış bir eylem olmasına karşın Gazeteyi okudum
tamamlanmış bir eylemdir. Tamamlanmış ve tamamlanmamış arasındaki ayrımda
gazeteyi ifadesiyle belirli bir gazeteden bahsedilmektedir ve okuma eylemi burada
tamamlanmıştır.
Bu tanımımızı Dilaçar’ın 1974’te kılınış kategorisi için verdiği örnekten de yola çıkarak
açıklamak gerekirse Dilaçar iki süreksiz eylem olan başlamak ve bulmak fiillerini ele alır.
Burada iki eylem arasındaki fark ilk kelimenin kılınışının başlamalı, ikinci kelimenin
kılınışının ise bitimli olmasıdır (1974: 163).
Crystal da görünüş ve kılınış kategorilerini ayrı ele alan dilcilerdendir. Yazar tanımında
kılınış ve görünüş ayrımına dikkat çekerken görünüş karşıtlıklarının semantik ayrımlar,
kılınışın ise sözcüklerin kullanıldığı anlamlara atıfta bulunan bir kategori olduğunu ifade
eder (2008: 38).

1.4.4. Kip, Kiplik ve Kiplik Sınıflandırmaları
Şimdiye kadar bölüm 2.1. ve 2.2.’de zaman ve görünüş kategorilerinin birbirleriyle olan
ilişkisini ve bu iki kategori arasındaki farkları ele aldık. Zaman ve görünüş birbiriyle
etkileşim halinde olan fakat birbirinden farklı iki kategoridir ve bu iki kategori arasında
net bir ayrım yapabilmemiz için kip kategorisini de açıklığa kavuşturmamız
gerekmektedir. Çalışmamızın bu bölümünde bir diğer kategori olan kip kategorisi ele
alınacaktır.
Kip kategorisine konuşurun önermeye kattığı tutum olarak açıklama getiren Uzun
konuşurun cümleye bildirme, istek, dilek, emir, soru, şüphe gibi kavramları katmasını kip
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olarak açıklamaktadır. Ayrıca burada bildirme kiplerinin zaman kategorisiyle de yakın
bir anlam ilişkisi içinde olduğunu ifade eden yazar örneğin potansiyel ya da olasılık
anlamı gösteren kiplerin gelecek zaman anlamı da ifade ettiğini belirtmektedir (Uzun
1998: 150).
Crystal’ın tanımına göre mood (modality ya da mode) fiilin alternatif değerleri tarafından
işaret edilen haber (indicative), dilek (subjunctive), zorunluluk (imperative) gibi sentaktik
(söz dizimsel) ve semantik (anlam bilimsel) karşıtlık kümesini belirten bir kategoridir ve
burada semantik olarak bir çeşitlilik söz konusudur. Konuşmacının sözün gerçekliğine
yönelik olan şüphe, kesinlik, belirsizlik, olasılık gibi tutumları yardımcı fiiller ya da
çekimli fiil yapısıyla gösterilmektedir. Bu duruma örnek olarak İngilizcedeki may, can,
shall, must gibi temel yardımcı fiiller verilebilir (Crystal 2008: 312). İndicative (haber)
ve subjunctive (dilek) kipliği için De Hann bu iki kavramın dil bilgisel olarak en yaygın
kip olduğunu ifade etmektedir. Burada indicative gerçek olayları tanımlamak için
kullanılırken subjunctive gerçek dışı olaylar ya da varsayımlar için de kullanılmaktadır
(De Hann 2004: 13).
1985’te belirli bir gramer kategorisinin birden fazla anlamı olabileceğini belirten Comrie
yardımcı fiillere örnek olarak İngilizcedeki will fiilinin hem zaman hem de kip ifade
edebileceğini belirtir (1985: 19). Örneğin If you did this I would be very happy “Bunu
yapsaydın çok mutlu olurdum” cümlesindeki did ifadesi geçmiş zamanı belirtmediği
durumlarda geçmiş zaman ya da şimdiki zamana ait potansiyel bir eylemi ifade
edebilmekte ya da I just wanted to ask you if you could lend me a pound “Sadece sana bir
pound ödünç verip veremeyeceğini sormak istedim” cümlesindeki gibi çoğu durumda
konuşurun istekleri geçmiş zaman ve daha çok paranın ödünç alınıp alınamayacağı olarak
yorumlanmaktadır. Burada geçmiş zaman anlamı temel anlamdır nezaket ise ikincil
anlam olarak yorumlanmaktadır (Comrie 1985: 19-20). Comrie’ye göre vermiş
olduğumuz örnekteki will yardımcı fiilinin hem zaman hem de kipsel anlamda tek bir
kullanımının verilip verilemeyeceği ya da ikincil kip kullanımlarının zamansal olarak
kabul edilip edilemeyeceği sorunu doğmaktadır (1985: 21). Buradaki örneklere göre
İngilizcedeki

belirli

kipsel

anlamlar

yorumlanabilmektedirler (Comrie 1985: 24).

bağlama

göre

zamansal

olarak
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Palmer kipsellikteki üç temel dil bilgisel işaretleyicileri kişi ekleri (individual suffixes),
bağımlı morfemler ve parçacıklar (clitics ve particles), çekim (inflection) ve yardımcı
fiiller (modal verb) olarak vermektedir (2001: 19). Birçok dilde (Türkçe ve Yerli
Amerikan dilleri gibi) “modalite”nin fiil üzerine eklenen eklerle işaretlendiğini ifade eden
de Hann ise kip ve kiplik eklerinin birbirinden farklı olduğunu ve karıştırılmaması
gerektiğini, bu anlamların morfemler ile sağlandığını (-mAlI gibi) belirtmektedir (2004:
17). Ayrıca bu morfemlere ek olarak kiplik zarflarla da ifade edilebilir buna örnek olarak
İngilizcede probably (olasılık), possibly (muhtemelen), necessarily (zorunluluk) ve
maybe (belki) gibi zarflar kullanılabilmektedir (De Hann 2004: 18).
Mood and Modality eserinde realis ve irrealis ayrımını kiplik kategorisi içerisinde alan
Palmer’a göre diller mood system ve mood olarak kiplik kategorisiyle ilişkilendirilmekte
ve modal olan çoğu cümle realis ya da irrealis olarak ele alınmakta ve gösterge
(indicative) olan işaretlemeler realis, subjektif olan işaretlemeler ise irrealis olarak
belirtilmektedir (2001: 4). Verilen realis ve irrealis karşıtlıklar kip sisteminin ayrılmaz
bir parçasını oluştururlar (Johanson 2000: 7). Palmer analizinde non-modal ve modal ya
da declarative ve non-declarative arasında ayrım yapmakta, bu ayrımları factual ve nonfactual ya da real ve unreal kavram karşıtlıklarıyla ilişkilendirmektedir. Ancak kullanılan
bu terimler için son yıllarda realis ve irrealis terimleri kullanılmaktadır (Palmer 2001: 1).
Bunun sebebi ise factual ve non-factual ya da real ve unreal arasındaki karşıtlık, realis
ve irrealis arasındaki karşıtlığı yeterli derecede açıklayamamaktadır (Johanson 2000: 3).
Burada realis kavramı gerçekleşen ya da gerçekte meydana gelebilecek durumları
gerçekleşmiş olarak, doğrudan algı yoluyla bilinebilir olarak tasvir eder. Irrealis ise
durumları düşünce alanı içinde yani sadece hayal gücüyle öğrenilebilir olarak tasvir
etmektedir (Palmer 2001: 1). Kiplik sınıflandırmalarına olanaklılık ve gereklilik yerine
öznellik-nesnellik (subjektif-objektif), gerçeklik-gerçek dışılık (realis-irrealis), olgusallıkolgusuzluk (factuality- non factuality) gibi karşıtlıkları ekleyen yaklaşımlar (detaylar için
bk. Narrog 2005) da vardır ve ayrıca evidensiyellik (kanıt) de bu sınıflandırmalara
eklenmektedir (Rentzsch 2013: 130).
Epistemik ve evidensiyel kipliğe açık bir tanım getiren Palmer iki kip arasındaki temel
farkı epistemik kiplikte konuşurların önermenin durumu hakkındaki yargılarını ifade
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ettiklerini, evidensiyel kiplikte ise olayın gerçek durumunun belirtildiğini ifade ederek
açıklamaktadır (2001: 8). Yükümlülük (deontic modality) ve devinim (dynamic modality)
kipliği ise iki ana olay kipi tipleridir ve burada deontik kipliği ile koşullanma faktörleri
ilgili bireyin dışındayken dinamik kiplikte içseldir. Bu yüzden deontik kiplik zorunluluk
ya da izinle ilişkili görülmekte, dışsal kaynaktan yayılan dinamik kiplik ise yetenek ya da
gönüllülükle ilişkili görülmektedir. Örneğin (Palmer 2001: 10):
1.a. John may/can come in now. “John şimdi içeri girebilir.”
1.b. John must come in now. “John şimdi içeri girmeli.”
2.a. John can speak French. “John Fransızca konuşabilir.”
2.b. John will do it for you. “John senin için yapacak.”
1.a.’da ifade edilen cümlede may/can izin (permission) anlamı katmakta, 1.b.’de ise must
zorunluluk (obligation) anlamı katmaktadır bu cümleler deontik kiplik sınıfına girer.
2.a.’da ise can yetenek (abilitiy) anlamı katarken, 2.b.’de istek anlamı bulunmakta bu
cümleler ise dinamik kipliğe örnek gösterilmektedir.
Johanson da Palmer’ın tanımında olduğu gibi istek (volition) kavramını ele alarak üç tür
işaretleyiciden söz eder fakat buradaki istek kavramı istek anlamına ek olarak emir, dilek
gibi ifadeleri de kapsayan daha geniş bir kavramı belirtir. Bu üç işaretleyiciden
voluntative güçlü bir izin, istek, emir ya da tavsiye ifade etmekte ve genellikle bir
katılımcının konuya olan katılımını teşvik etmek için kullanılmaktadır (2009: 489).
Optative’de ise eylem yalnızca gelecekte gerçekleştirilebildiği için istek belirteçleri kimi
durumda gelecek belirteçleri olarak da adlandırılır (Johanson 2009: 490).
De Hann ise optative için farklı kullanım alanları belirtmektedir: güçlü olasılık,
zorunluluk ve gelecek (2004: 14). Hypothetic ise sözde olaylar anlamında umut, arzu ve
istek anlamı ifade etmektedir. Bu işaretleyici ahlaki, yasal ve sosyal normlar açısından
deontik zorunluluğu belirtir (Johanson 2009: 491). Normlar açısından değerlendirmeyle
birlikte bir irade unsuru içeren deontik işaretleyiciler eylemin kabul edilebilir ya da kabul
edilemez olup olmadığını belirtmektedir. Epistemik (bilgi) işaretleyicileri ise konuşurun
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önermeye ne ölçüde bağlı olduğunu göstermekte ve olasılık ifade etmektedir (Johanson
2009: 492).
Epistemik ve deontik kiplik sınıflandırmasındaki bir diğer yaklaşım da De Hann
tarafından yapılmaktadır. De Hann geleneksel yaklaşımlarda kategorilerin anlamsal
olarak sınıflandırıldığını ifade eder. Burada eklerin kip (modal) anlamı varsa epistemik
(bilgisel) ve deontik (yükümlülük) gibi modal anlamlar ile sınıflandırılır ve bu ifadeler
çeşitli morfolojik, sentaktik, leksikal kategoriler ile ifade edilirler (De Hann 2004: 10).
İngilizcede modal fiillerin yardımcı fiiller olduğunu ve bunların ana fiile ek olarak
kullanıldığını belirten yazar epistemik ve deontik kiplik yaklaşımına iki örnek ile açıklık
getirmektedir. Örneğin John must go to school “John okula gitmeli” cümlesindeki must
gereklilik (deontic modality) ve konuşurun güçlü mahkumiyetini (epistemic modality)
ifade etmektedir. John may go to school “John okula gidebilir” cümlesindeki izin ya da
olasılık anlamı taşıyan may ise must’a göre daha güçsüz bir kiplik anlam taşımaktadır (De
Hann 2004: 11). Rentzsch olay kipliğinde olayın anlam bilimsel yapısının değiştiğini ve
burada katılımcı içi ve katılımcı dışı karşıtlığının kolayca saptandığını ifade etmektedir
(2013: 135). Türkçede ise katılımcı içi -mAk iste-, katılımcı dışı ise -mAsInI iste- şeklinde
ayrı biçimlerle gösterilmektedir (Rentzsch 2013: 142). Ayrıca Rentzsch Türk dil
bilgisinde kip olarak adlandırılan ögelerin anlam bilimsel bakımdan iki türlü olduğunu
belirtir (2013: 145):
1. -Iyor, -Ir, -DI, -mIş gibi görünüş anlamlı bildirme kipleri.
2. -A, -InIz, -sIn, -mAlI gibi kipsel anlamlar taşıyan tasarlama-dilek kipleri.
Yukarıda verilen her iki grup da kip olarak sınıflandırılmasına rağmen yalnızca ikinci
grup kipsel anlam taşımaktadır. Burada olay kipselliği olaya kipsel bir nitelik ekleyerek
olayın anlam bilimsel yapısını değiştirirmekte, görünüşsel kipsellik ise olayın yapısına
dokunmadan olayın katılımcı tarafından istendiğini ifade etmektedir. Kısaca olay kipliği
bağlama bağlı olarak somut ya da soyut yorumlara açık olabilirken görünüş kipselliği
olaya öznel bir bakış açısı katmaktadır (Rentzsch 2013: 146).

31

1.4.5. Şimdiki Zaman
2

Birçok dilde örneğin geçmiş zamandan söz edilirken geçmiş zaman biçim birimleri

kullanılmaktadır fakat bu biçim birimlerin bazı bağlamlarda geçmiş zaman dışında yakın
gelecek zaman gibi anlamlarda da kullanıldığı görülmektedir. Bu tespit sonucunda
geçmiş zamanda olduğu gibi şimdiki zaman biçim birimlerinin de birincil anlamı dışında
devam etmekte olan süreçler için neden kullanıldığı sorusu meydana gelir (Comrie 1985:
20). Biz de çalışmamızda Comrie’nin bu sorusunda olduğu gibi şimdiki zaman biçim
birimlerinin şimdiki zaman anlamı dışında hangi süreçler ve durumlar için kullanıldığını
tespit etmeye çalışacağız.
Johanson 1971’de fiilin ifade ettiği hareketle fiilin söylenmesi aynı anda gerçekleşiyorsa
yani eylemi gerçekleştirme ve konuşma aynı anda ise burada bir örtüşmenin söz konusu
olduğunu ifade etmektedir (1971: 112). Daha açık bir tanımla zaman çizgisi üzerinde
olayların konumlanma noktası bize dil bilgisel olarak zamanın tanımını vermekteydi. Bu
nokta üzerinde konuşma anının referans noktası olarak seçilmesiyle şimdiki zaman
oluşmaktadır (Comrie 1985: 14). Geleneksel terminolojide mutlak zaman şimdiki zamanı
gösterim merkezi olarak alan zamanları göstermek için kullanılır fakat Comrie’ye göre
bu tanım yanlıştır çünkü kesin olarak mutlak zaman referansı imkansızdır (Comrie 1985:
36). İngilizcede come deiktik bir fiildir ve deiktik merkeze olan hareketi gösterdiği için
hem konuşurun hem de dinleyicinin yeri gibi davranmakta, uzay ve zaman açısından
deiktik konumda şimdiki zaman hem konuşan hem de dinleyen açısından aynı olmaktadır
(1985: 15). Konuşma çizgisi üzerinde şimdiki zaman temel anlamıyla konuşma noktasına
(location point) göre bir olayın yeridir (situation point) (Comrie 1985: 36).
Burada ele aldığımız şekilde şimdiki zaman, zaman çizgisi üzerinde bir nokta olarak
verilmekte ve bu nokta da bir olayın konumunu oluşturmaktadır fakat burada bahsi geçen
durum genellikle nadir olarak gerçekleşmekte, bir olay şimdiki zamanla tam olarak
kesişmemektedir. Şimdiki zamanın daha karakteristik bir kullanımı ise şimdiki zamandan
daha uzun bir süreci kapsayan fakat yine de o süreçteki şimdiki zamanı içeren durumdur.
Örneğin (Comrie 1985: 37):
Tuvaca örneği için bk. Aydemir, İ.A. (2011). Tuvacada Şimdiki Zaman. Bilig 59: 53-66.
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1. The Eiffel Tower stands in Paris. “Eyfel kulesi Paris’te duruyor.”
2. The author is working on chapter two. “Yazar ikinci bölüme çalışıyor.”
Burada örnek 1 ve 2’deki durumlar şimdiki zaman için geçerlidir. Yani Eyfel Kulesi
konuşma anında Paris’te bulunmaktadır ve yazar konuşma anında ikinci bölüme
çalışmaktadır fakat durum yalnızca şu an [konuşma anı] ile sınırlı değildir. Bir başka
örnek üzerinden de göstermek gerekirse örneğin narrative present (anlatı) şimdiki
zamanın geçmiş bir durumunu anlatmak için kullanılmaktadır. I was sitting on the
verendah when up come Joe and said… ifadesi yerine I’m sitting on the verendah when
up comes Joe and says… kullanımı İngilizcede diğer Avrupa dillerinden daha az yaygın
kullanılmaktadır (Comrie 1976: 74). Ayrıca yazar şimdiki zamanın İngilizcedeki John
goes to work at eight o’clock every day (John her gün saat 8’de işe gidiyor) cümlesindeki
gibi birçok dilde görünüş anlamı için de kullanıldığını belirtmektedir (1985: 39).
Johanson fiilin ifade ettiği hareketin fiilin söylenmesiyle birlikte gerçekleşmesi
durumunda yani eylemin gerçekleşmesiyle konuşma noktası aynıysa burada bir
örtüşmenin meydana geldiğini belirtmektedir. Bu durum gerçek şimdiki zamanda
bitmişliği ifade eder (1971: 112).
Şimdiki zaman biçim birimleri genel olarak odaksıllık temel ayrımına dayanmakta ve bu
kavram psikolojik ilginin nunc’un çekirdeği olan O’da belirtilen duruma odaklanmasıyla
ilişkilendirilmektedir (Johanson 2000: 85). Yani bakış açısının psikolojik yoğunluğudur
(Johanson 1971: 37). Sözlüksel ya da bağlamsal olarak tek bir zaman dilimi kastediliyor
ve bu söz konusu zaman içerisinde eylem karakteristik görünecek biçimde davranıyorsa
burada odaksıllık söz konusu olmaktadır (Johanson 1971: 140). Johanson’un tanımına
göre odaksıllık değerleri bireysel olduğu için odak değerleri de görecelidir. Örneğin
yüksek odaksıllık ifade eden bir olay O’da en somut görünen olaylarla ilgilidir ya da daha
yüksek bir odaksıllık O’da gösterilen olayların daha yüksek bir iç dinamiğini ve
yoğunluğunu ifade etmek için seçilebilmektedir. Burada da ele alındığı şekilde
odaksıllığın üç derecesi vardır (2000: 86): yüksek odaksıllık (HF), düşük odaksıllık (LF) ve
odaksızlık (NF). Bu sınıflandırma Johanson’un geliştirmiş olduğu kurama dayanır.
Görünüş bölümünde ele aldığımız şekilde yüksek odaksıllık geniş anlamıyla progressive,
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düşük odaksıllık non-progressive continuous ve odaksızlık habitual’a karşılık
gelmekteydi (Johanson 2000: 86). Burada bahsi geçen düşük ve yüksek odaksıllık nunc
ile belirtilen görünüşün darlığına bağlı bulunmaktadır (Johanson 2000: 39).
Johanson bu tanımına örnek olarak -PAST(+INTRA◦(+FOC HF)) için is reading the book
“kitap okuyor” ve -PAST(+INTRA◦(-FOC)) için ise reads the book “kitap okur”
cümlelerini vermektedir (2000: 92). Bu önermelere göre odaksıl olmayan ögeler genel bir
durumdan söz ettikleri için kısmen kiptir ayrıca bu ögeler alışkanlık ya da gelecek zaman
olarak da yorumlanabilir. Odaksıllık bağlamında bir de intraterminal ögelere değinen
Johanson bu ögelerin yüksek ya da düşük odaklılık gösterebileceğini ifade eder. Yüksek
odaklı intraterminal ögeler, +INTRAHF, nunc’un çekirdeğine ve orada devam eden
olaylara odaklanır ve narrow presentness anlamına gelirler. Düşük odaklı intraterminal
ögeler ise, +INTRALF, nunc’un çekirdeğine güçlü bir şekilde odaklanmayan, expanded
presentness anlamında tek ya da tekrarlanan olayları belirtirler. Son olarak ise odaksız
intraterminal ögeler, +INTRANF, nunc’un çekirdeğine odaklanmazlar ve open
presentness anlamına gelirler (Johanson 2000: 87). Yazara göre yüksek odaksıllık
belirten intraterminal ögeler daha az odaksıl olan ögelere dönüşme eğilimindedir ve daha
genel kipsel fonksiyon kazanmaktadırlar (Johanson 2000: 99). Yüksek odaklı
intraterminaller

ise

daha

az

odaksıl

ögelere

dönüşme

eğilimindedirler

+INTRAHF>+INTRALF>+INTRANF>+MOD (2000: 99). Odaksıl olmayan ögeler ise
gelecek zamanın kipsel anlamı olarak yorumlanabilir ancak bu gelecekten
beklenmeyecek bir kısıtlamadır (Johanson 2000: 101).
Intraterminallik bir olayı sınırları içerisinde öngörmek demektir. Burada olaylar bir bütün
olarak gözlemlenmek yerine süreç içerisinde gözlemlenirler yani O noktasından
gözlemlenen süreç ve durumları tanımlamak için kullanılırlar. Ancak olay ve O eş
zamanlı değildir O, olay zamanına dahildir ve O’dan sonra olabilir ya da olmayabilir
(Johanson 2000: 76). Johanson intraterminalliğin geçici olarak (temporally extended) ya
da uzun süreli durum (being in a prolonged) olarak yorumlanmasından dolayı sürekli
(durative) ya da dakik olmayan (non-punctual) gibi terimlerden kaçınılması gerektiğini
belirtmektedir (2000: 77).
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Comrie ise 1976’da durativity için verilen durumun belirli bir süre sürmesi, panctuality
için ise zaman içinde sürmeyen olaylar olarak tanım yapmaktadır (1976: 41-42). Johanson
intraterminal ögelerin zamansal bir göreve sahip olmadığını bazı işlevlerde taxis adı
verilen duruma yaklaştığını ifade eder. Burada taxis terimi anlatılan zamanı anlatılan
başka bir zamanla ilişkilendirir ama konuşma eylemine atıfta bulunmaz (Johanson 1971:
209). Taxis ayrıca yaygın olarak anlatılan olayların eş zamanlı ya da eş zamanlı olmayan
açısından diğer olaylara geçici olarak yerleştirilmesi hakkında bilgi olarak da
tanımlanmaktadır. Bu yapılar Ali piyano çalarken Ahmet uyudu gibi bağımlı ya da Ali
piyano çaldı, Ahmet dinledi gibi bağımsız cümleler olabilmektedir (Johanson 2007: 191).
Konuyu genel hatlarıyla Türkçedeki şimdiki zaman biçim birimleriyle de açıklamak
gerekirse Türkçede -mAktA ve -Iyor ne süreklilik ne de zamansal bir sınırlama ifade
etmektedir. Aksine gözlemciyi şimdiye yani asıl odağın içine hapseder. Burada ve şimdi
fiil biçimlerinde de yavaş yavaş odaktan uzaklaşma söz konusu olmaktadır (Johanson
1971: 121). Johanson çalışmasında bu iki biçim birimin ilk olarak işlevsel açıdan birbirine
yakın olduğunu, ikinci olarak ise farklı üslup türlerinde ortaya çıkabildiğini
göstermektedir. Odaksıllık burada olayın somut bulgusunu kanıtlamakta, olay gerçekten
de sürmektedir (Johanson 1971: 123). Yazara göre burada ele alınan -mAktA biçim birimi
eskiden beri biçimce var olan ama günümüzde görünüşsel bir birlik olarak genelleşen bir
ifade yapısının yenilenmesi ile ortaya çıkar (1971: 125). Burada ve şimdi deiktik sistemin
en basit örneğidir burada konuşma durumu deiktik merkez olarak alınır (Comrie 1985:
14).
Türkçedeki şimdiki zaman biçim birimlerinin geleneksel gramerlerde yanlış bir şekilde
ele alındığını da ifade eden Johanson örneğin genel geçer ifadelerin geniş zamanla ifade
edilmesine rağmen -Iyor ile de ifade edildiği durumlar olduğunu belirtmektedir (1971:
110). Yazar şimdiki zaman ve geniş zamanın daha Osmanlıcadan gelen bir ayrım olarak
genel ve aktüel bir işlevi yerine getirdiğini ifade eder. -Ir ile -Iyor arasındaki kronolojik
ilişkilerde ise -Ir önceden birincil işlev olarak genel, ikincil işlev olarak ise aktüel bir
anlam bulundurmaktaydı fakat zamanla -Iyor ikincil işlevi birincil işlev üzerine almıştır
(Johanson 1971: 120). -Iyor, -mAktA : -Ir karşıtlığının sebebi odaksıllıktan görünüş
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karşıtlığı oluşturmasıdır, -Ir kendi başına sadece olayın tamamını temsil edebilmektedir
(Johanson 1971: 136).
Johanson Türkçedeki -mAktA, -mAktA[ydI] ile -Iyor[du] birliklerinin karşıt özelliklerini
dört madde ile açıklar (1971: 126):
1. -mAktA sıkça somut olarak sürdüğü gözlenen olayları temsil eder.
2. -mAktA aşamalı gelişmesinde gözlenen olayı (sıkça yavaş yavaş sürmeyi gösteren
gittikçe vb. belirteçler eklenmiş olarak) temsil eder.
3. -mAktA ifadesi bazen -Iyor ifadesinin arka planını veya çerçevesini gösterir.
4. -mAktA[dIr] gösterimsel olmayan “şimdi” anlatımlarında -Iyor’dan önce tercih edilir.
Resmi ve teklifli dilde -Iyor kullanımı, -Iyor ve -mAktA’nın zaman zaman dinamik veya
durağan bir anlatımın aracı olarak görünmesine neden olur.
Türkçede şimdiki zaman biçim birimlerinin hepsinin aynı zamanda görünüş de belirttiği
ifade eden Aksu -Koç ise -Iyor için progressive aspect yani atıfta bulunulan olayın devam
etmesi; -Ar için ise genel ifadelerde kullanılmasından kaynaklanan belirsiz bir şimdiki
zamanı ifade ettiğini belirtmektedir (1988: 18). Üzüm’e göre ise gelecek zaman ve geçmiş
zamanı da içine alan Türkçedeki –Ar biçim birimi genel bir durum, olay ya da alışkanlık
bildirmek için konuşur tarafından tercih edilir. Burada biçim birimin görünüş ve zaman
anlamı yanında kiplik anlam da taşıdığı görülmektedir (Üzüm 2018: 59). Diğer biçim
birim olan -mAktA ise görünüş açısından daha odaksıl bir anlam taşımaktadır (Üzüm
2018: 61).
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2.BÖLÜM: ÖZBEKÇEDE ŞİMDİKİ ZAMAN
Fiilin şimdiki zaman şekli genel anlamıyla hareketin konuşma noktasında meydana
geldiğini belirtmektedir. Burada konuşma anı ile hareket eş zamanlı meydana geliyorsa
odaksıllıktan söz edilmektedir. Fakat bu kullanımının dışında şimdiki zaman biçim
birimlerinin farklı işlevlerde kullanıldığı örnekler de bulunmaktadır. Örneğin şimdiki
zamanı ifade eden bazı biçim birimler hareketin konuşma noktasından önce başlayıp
konuşma noktasından sonra da devam ettiğini göstererek süreç ifade etmektedir ya da
cümleye ihtimal, olasılık gibi anlamlar katarak hem genel şimdiki zamanı hem de kipsel
bir anlamı belirtirler.
Shukurov 1976’da Özbek dilcilerinin kip ve zaman kategorilerini ayrı ele almadığını
belirterek bu ifadesini şu şekilde açıklamaktadır (1976: 10): “Birincisi kip ve zaman
kategorileri için iki ayrı morfem kullanılmamakta, ikincisi ise bir morfem hem zaman
hem de kip ifade etmek için kullanılabilmektedir”. Örneğin -sa morfemi alsa tipinde hem
şart kipi belirtmekte hem de hozirgi-kelasi zamon “şimdiki-gelecek zaman” biçimini
belirtmektedir. Ayrıca Shukurov şart ve istek kipleri ile bu kiplerin zaman kategorisiyle
olan ilişkisinin de Özbek dilcileri arasında fikir ayrılığı yarattığını belirtmektedir. Bazı
çalışmalarda şart kipi zaman kategorisi bakımından iki gruba ayrılırken -hozirgi kelasi
zamon ve o’tkan zamon- bazı çalışmalarda zaman anlamının olup olmadığı bile
belirtilmemiştir. Bazı çalışmalarda ise kelasi zamon “gelecek zaman” olarak ele
alınmaktadır (1976: 10).
Örneğin ala-dur-man ve 3ala-man tipindeki biçim de hozirgi zamon “şimdiki zaman”
anlamından başka kelasi zamon “gelecek zaman”, umumzamon “genel zaman”
anlamlarında da kullanılmaktadır (Shukurov 1976: 11).
Hareketi belirten fiil belirli bir zamanda meydana gelmekte, fiillerin zamanı da hareketin
meydana gelişinin dildeki ifadesini belirtmektedir. Fakat bu durum gramatikal zaman
kategorisi ile belirtilmemekte, gramatikal zaman hareketin konuşma anıyla olan ilişkisini
Hozirgi-Kelasi Zamon şeklinin alaman biçimi ala- zarf-fiiline tur- durum filinin hozirgi-kelasi zamon
sıfat-fiil şekli olan turur’un eklenmesi ile meydana gelmiş fakat zamanla tur- fiili kaybolmuştur (ala turur
man>ala durur man>aladur man>aladı man>alaman) (detaylar için bk. Shukurov 1976: 12).
3
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göstermektedir. Hareketin meydana gelişinin konuşma anıyla olan ilişkisine göre fiilin üç
tip zamanı vardır: konuşma anına kadar olan hareket geçmiş zaman, konuşma anında
devam edem hareket şimdiki zaman ve konuşma anından sonraki hareket gelecek
zamandır (Hojiyev 1973: 127).
Özbekçede Zamanlar Hojiyev’in 1973 yılında yazdığı Fe’l kitabında O’tgan Zamon
Formalari, Hozirgi Zamon Formalari, Hozirgi-Kelasi Zamon Formalari şeklinde ;
Sapayev’in ise 2009 yılında yazdığı Hozirgi O’zbek Tili kitabında Fe’lning O’tgan
Zamon Shakllari (anıq o’tgan zamon shakli, uzoq o’tgan zamon shakli, o’tgan zamon
hikoya shakli, o’tgan zamon davom shakli), Fe’lning Hozirgi Zamon Shakllari (anıq
hozirgi zamon shakli, hozirgi-kelasi zamon shakli), Fe’lning Kelasi Zamon Shakllari
(anıq kelasi zamon shakli, kelasi zamon gumon shakli) olarak sınıflandırılmaktadır.
Sodiqova Özbekçede şimdiki zamanı Fe’l Stilistikası adlı gramer kitabında Konkret
Hozirgi Zamon Fe’li (Belirli Şimdiki Zaman) ve Hozirgi-Kelasi Zamon Fe’li (ŞimdikiGelecek Zaman) olarak 2’ye ayırır. Yazar zaman kategorisi için verilen adlandırmaların
-geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman- her birinin kendi içerisinde tekrar
ayrıldığını ve hem ayrılan bu biçimlerin hem de zaman şekillerinin çok çeşitli olduğunu
ifade eder (1975: 23). Bütün olarak verilen zamanların kendi içerisinde küçük zamanları
da göstermesi örneğin şimdiki zamanın bir tipinin konuşma anıyla birlikte meydana gelen
hareketi göstermesi, başka bir tipinin ise konuşma anından sonra da devam edecek
hareketi göstermesi şeklinde çeşitlenebilir (Sapayev 2009: 167). Söz konusu biçim
birimlerin farklı zamanları ifade etmesinden ötürü Hozirgi – Kelasi (şimdiki-gelecek) ve
Hozirgi-O’tgan (şimdiki-geçmiş) olarak adlandırıldığını da tanımına ekleyen Sodiqova
bu adlandırmanın mantıken yanlış olduğunu ifade eder. Bunu ise örnek üzerinden açıklar
(1975: 24): uxlayapti “uyuyor” fiiline bakacak olursak burada hareket geçmiş zamanda
başlamış, konuşma anında devam etmekte ve aynı zamanda söz konusu eylemin gelecek
zamanda da devam etmesi mümkündür. Eğer burada zamansal bir adlandırma yapacak
olursak o’tgan-hozirgi-kelasi zamon “geçmiş-şimdiki-gelecek zaman” diye adlandırmak
gerekirdi fakat bu adlandırma doğru olamaz. Bu yalnızca şimdiki zaman olabilir.
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Hojiyev’e göre ise şimdiki zaman biçimlerinde söz konusu hareket konuşma anından
önce başlayıp konuşma anında da devam etmektedir. Burada hareketin konuşma anında
meydana gelmesi ya da konuşma anında meydana gelmemesi mümkündür bu yüzden
yazarın asıl vurguladığı nokta hareketin sürecidir. Hojiyev ayrıca hareketin
devamlılığının bütün şimdiki zaman biçimlerinde ortak olduğunu ve bu yüzden şimdiki
zamanı gösteren geçmiş zaman biçimlerinin de devamlılık anlamına sahip olduğunu ifade
eder (1973: 155).
Özbekçede şimdiki zaman ana fiile eklenen biçim birimler ve yardımcı fiillerden
meydana gelmektedir. Bunlar -yap, -yotib, -yotir, -moqda biçim birimleri ile yot-, tur-,
yur-, o’tir- yardımcı fiillerinden meydana gelir (Shukurov 1976, Hojiyev 1973,
Rahmatullayev 2006). Kononov -yap biçim birimini Nastoyashee Konkretnoe Vremya
“Belirli Şimdiki Zaman” başlığı altında, -moqda biçim birimini Nastoyashee dlitel’noe
Vremya “Devam Eden Şimdiki Zaman” başlığında ve -a/-y biçim birimini NastyoyasheeBudushee Vremya “Şimdiki-Gelecek Zaman” başlığı altında ele almaktadır (1960: 209).
Rahmatullayev -yap, -yotib, -yotir, -moqda, -yotgandir, yur-, o’tir-, tur-, yot- biçim
birimlerini Hozirgi Zamon Subparadigması başlığında; -a/-y ve -r biçim birimlerini
Kelasi Zamon Subparadigması başlığında ele almaktadır (2006: 183). Sapayev ise -yap,
-yotir, -yotib ve -moqda biçim birimlerini Anıq Hozirgi Zamon Shakllari başlığı altında;
-a/-y zarf-fiilerini Hozirgi-Kelasi Zamon başlığı altında ve –(a)r biçim birimini Kelasi
Zamon G’umon Fe’li başlığı altında ele almaktadır (2009: 173).
Eski Özbek edebi dilinde kesinlik kipinin şimdiki zaman anlamını ifade etmek için ise a/-y zarf-fiilinden sonra ala turur men, aldur men, ala men gibi biçimler kullanıldığını
ifade eden Shukurov, bununla birlikte tur-, yat-, oltur- durum fiilleri ve bazı eserlerde moqda biçim birimlerinin de görüldüğünü ifade eder. –a yap, -a yotir, -a yotib biçim
birimlerinin kullanılması ise 20.yy. başlarında gözlenmektedir (Shukurov 1976: 97).
Özbekçede zaman işaretleyen biçim birimleri bildirme kipleri başlığı altında ele alan
Coşkun bildirme kiplerinin bir oluş ya da kılışın yapılmakta olduğunu, yapılacağını ya da
yapıldığını bildirmek için kullanıldığını ifade eder (2017: 121). Yazar bildirme kipleri alt
başlığında -yap, -a yap, -a yotir, -moqda şimdiki zaman biçim birimlerini 3 tip olarak ele
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alır. Bunlara ek olarak ise yot-, yüri-, o’tir- ve tur- yardımcı fiillerini de şimdiki zaman
biçim birimlerine eklemektedir (2017: 123-125).
Sapayev Özbekçede şimdiki zamanı 2’ye ayırır. Bunlardan ilki hareketin konuşma anında
gerçekleştiğini bildirmekle birlikte konuşma anından önce başlayıp konuşma anından
sonra da devam ettiğini ifade eden Anıq Hozirgi Zamon Shakllari (-yotir, -yap, -yotib, moqda) başlığında ele alınan biçim birimlerdir (2009: 173). Bir diğeri ise Hozirgi-Kelasi
Zamon Shakllari (-a/-y) olarak adlandırılır. Bu biçimde ise konuşma anında gerçekleşen
olaylar konuşma anından sonra da devam etmekte, gelecek zaman bildirmektedir
(Sapayev 2009: 175).
Hozirgi-Kelasi Zamon şeklini Hojiyev 2’ye ayırır. Bunlardan ilki -a ve -y biçim
birimleriyle ifade edilen Hozirgi-Kelasi Zamon Anıqlik Formasi şeklidir. Bu biçim birim
şimdiki zamanı bildirerek aşağıdaki anlamları ifade eder (1973: 157):

1. Hareketin meydana gelişi herhangi bir zaman ile sınırlandırılmamıştır, durumun belirli
ve sürekli olduğunu belirtmektedir.
2. Alışkanlık ifade etmektedir.
3. Söz konusu olay doğrudan konuşma anında gerçekleşmektedir.

Yukarıda verilen maddelerden hareketin alışkanlık belirtmesi ya da sürekli meydana
gelmesi olayın şu anda gerçekleşmediği anlamına gelmemektedir burada olay şu anda da
gerçekleşiyor olabilir.
Bir diğer durumda ise gelecek zamanı bildirmektedir. Gelecekte yapılacağı kesin olan her
türlü iş ve oluş aşağıdaki biçim birimler ile ifade edilir (Hojiyev 1973: 158-160):
1. Hozirgi-Kelasi Zamon Gumon Formasi (Belirsiz Şimdiki-Gelecek Zaman Şekli) -ar
biçim birimine kişi eklerinin getirilmesiyle meydana gelmektedir. Bu biçim birim şimdiki
zaman ve gelecek zamanı ifade etmek için kullanılır. Olumsuz biçiminde ise -mas
kullanılır.
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2. Şimdiki zamanı şüphe anlamında ifade etmek için ise genellikle -dir ve -sa kerak
yardımcı biçimleri kullanıldığı için –ar biçimli kullanımına daha az rastlanmaktadır.
Özbekçe aşağıda da ele alınacağı şekilde bakış açısı görünüşünün (viewpoint aspect)
gramatikalleştiği bir dildir. Zamansal ayrımlar temel ögelerde iyi temsil edilmekte ve
önemli ayrım postterminal ve postterminal olmayan biçim birimler arasında olmaktadır
(Boeschoten 1998: 367).

2.1. ÖZBEKÇEDE ŞİMDİKİ ZAMAN BİÇİMBİRİMLERİ
2.1.1. -yap veya -ayap Şimdiki Zaman Biçim Birimi
Öztürk çalışmasında -yap biçim birimi ile -yotib biçiminin köken olarak aynı şekle
dayandığını belirtmektedir (işlaya(ti)pti <işlayatipti<işla(v)yatiptu <işlep yatip turur)
(1992: 160). Ayrıca bu biçim birimin üçüncü şahıs ifadelerinde ise turur yapısının
ekleşmiş biçimi olan -ti ekinin kullanıldığını belirtmektedir “tilayapti” (Öztürk 2007:
325). Rahmatullayev de Özbekçede en çok kullanılan -yap biçim biriminin -yotib biçim
biriminden geldiğini belirtir. Bu ifadeye göre -yap biçiminin oluşumunda -yotib biçim
birimindeki -b- sesi -p- sesine, -o- sesi -a- sesine dönüşmekte, -ti- sesi ise telaffuz
edilmemektedir (-yotib> -yap) (2006: 184). -yap biçim biriminin kullanılması 20. yüzyıl
başlarında görülür (Shukurov 1976: 98). Burada -yap biçim birimi Özbek gramerlerinde
genellikle Aniq Hozirgi Zamon (Belirli şimdiki zaman) olarak geçer. Fergana diyalektine
mensup olan bu biçim birim 4 eski Özbekçede edebi dilde daha sık kullanılmaktadır
(Rahmatullayev 2006: 184).
Kononov bu biçim birimin genellikle belirli bir zamanın süreçli durumunu içerdiğini yani
olay ve zaman esnasında ne olduğunu, olayın başlangıcından öncesini ve sonrasını
belirttiğini ifade etmektedir. Burada olay konuşma noktasına göre belirlenmekte ve
hareket şimdiki zaman değeriyle eşleşmektedir (1960: 213). Sapayev de bu biçim birimin
konuşma anındaki hareketi bildirdiğini ayrıca hareketin konuşma noktasından sonra da

4

Shukurov eski Özbekçe için 15.yy. eserlerini vermektedir (detaylar için bk. Shukurov 1976).
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devam ettiğini ifade eder (2009: 175). Bir diğer tanıma göre ise en çok kullanılan biçim
birimlerden olan -yap hareketin konuşma anından önce başlayıp konuşma anından sonra
da devam ettiğini belirtmekten başka anlam ifade etmemektedir (Hojiyev 1973: 155;
Shoabdurahmonov, Sh., Asqarova, M., Hojiyev, A., Rasulov, İ., ve Doniyerov, H. 1980:
361, Sapayev 2009: 175).
-yap biçim biriminin soru şekli kişi ekinden sonra getirilen -mi ile “yozyapmanmi?”,
olumsuz şekli ise -yap biçiminden önce getirilen -ma ile “yozmayapman”
oluşturulmaktadır (Gültekin 2014: 153). Yazı dilinde çok sık kullanılmayan bu biçim
birimin Taşkent bölgesinde -wat varyantı bulunmaktadır (Boeschoten 1998: 367).

2.1.1.1. Zaman İşlevi
Zaman işlevinde yüksek odaksıl şimdiki zamanı gösteren –(a)yap<-(a)yotib biçim birimi
konuşma anında meydana gelen hareketi göstermektedir. Yani bu biçim birimde olay anı
ile konuşma anı çakışmaktadır (Boeschoten 1998: 367). Bu tanımı örnekler üzerinden
inceleyecek olursak:

(1) Orqada kelayotgan ona nursizlanib qolgan ko’zlarini chinorga, chinor shoxida
qorayib turgan uyaga tikdi. Shoxda osilib turgan narsa ko’ziga g’alati ko’rindi.
—Anavi nima, o’g’lim? -dedi to’xtab.
—Laylak, oyi, laylak! Ona yaxshi eshitmadi. Uch-to’rt qadam yurib yana to’xtab
qoldi. Savatdek narsa ichida bir nima oqarib ko’rinyapti. Qiziq…
Nima, o’g’lim? -dedi ko’zlarini pirpiratib. O’gil taqqa to’xtadi. G’ashi keldi.
O’zi shoshib turibdi: mingta ishi bor! Odam qariganidan keyin yezma bo’lib
qolarkan-da!
—Laylak! —dedi Jerkib. — Laylak deyapman-ku, karmisiz.
Shunday dedi-yu, cahl bilan tez-tez yurib ketdi… (DHB 4)
“Arkadan gelmekte olan ana ışığını kaybetmiş gözlerini çınar dalındaki kararmış
yuvaya dikti. Dalda asılı duran şey gözüne değişik gözüktü.
—Şu ne oğlum? -dedi durup.
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—Leylek, ana, leylek! Ana iyi duymadı. Üç dört adım yürüyüp tekrar bakakaldı.
Sepet gibi şeyin içinde beyaz bir şey görünüyor. İlginç…
—Ne oğlum? —dedi gözlerini kırpıp. Oğlu birden durdu. Öfkelendi. Aceleyle
“Bin tane iş var! İnsan yaşlandıktan sonra geveze oluyor ya!”
—Leylek, dedi Jerkib. —Leylek [şimdi] diyorum ya sağır mısınız?
Böyle diyerek öfkeyle hızlı hızlı yürüdü…”

Örnekte yap- şimdiki zaman biçim birimiyle işaretlenen de- eylemine kişi ekinin de
eklenmesiye oluşturulan deyapman “diyorum” sözcüğü bu örnekteki kullanımında
konuşma anında meydana gelen bir durumu göstermektedir. Burada annenin Nima
o’g’lim? “Ne oğlum?” diye sorması ve oğlunun Laylak deyapman-ku, karmisiz? “Leylek
diyorum ya, sağır mısınız?” cevabı olayın konuşma noktası ile gerçekleşme noktasının eş
zamanlı olduğunu ve burada zamasal bir örtüşme olduğunu gösterir. Bu örnekte -yap
biçim birimli eylem konuşma anında somut olarak gözlemlenebilmesi açısından bize
yüksek odaksıl şimdiki zamanı verir.

(2) Savodsiz kampirning sodda falsafasida qanchalik chuqur ma’no borligini endi
tushunyapman. (DHB 7)
“Okuma yazma bilmeyen ihtiyarın basit felsefesinde ne kadar derin anlam
olduğunu şimdi anlıyorum.”

Örnekte tushun- “anla-” eylemini işaretleyen -yap şimdiki zaman biçim birimi endi
“şimdi” zaman zarfıyla pekiştirilmektedir. Burada olayın konuşma noktası ile
gerçekleşme noktası eş zamanlı olduğu gibi endi zarfı olaya yönelik somut bir bakış açısı
getirir. Bu örnekte konuşurun olayı “şimdi anlaması” yüksek odaksıl şimdiki zaman
kullanımı gerektirmekte ve biçim birimin odaksıl şimdiki zaman dışında kalan işlevlerini
geride bırakmaktadır.
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(3) Momo (Qızning og’zini to’sib). Hoy qızım, nimalar deyapsan? O’z otang
to’g’risida-ya? Uyat emasmi? Voy sho’rim qursun-e… (A-1 220)
“Momo (Kızının sözünü keserek) — Hey kızım [şimdi] neler diyorsun? Öz
baban hakkında mı? Ayıp değil mi? Şimdi ne yapayım başıma gelenler…

Örnekte karşılıklı konuşmadan alınmış bir kesit verilmektedir. Burada de- eylemini
işaretleyen yap- biçim birimi karşılıklı konuşma anı içerisinde gerçekleşen bir durumu
somut olarak göstermektedir. Burada konuşma noktasını temel olarak alırsak bu noktaya
göre olayın gerçekleşme noktası ile konuşma noktası eş zamanlıdır. Kızın babası
hakkında konuşması karşılıklı konuşma anında gerçekleşmekte ve “burada ve şimdi”
olarak yüksek odaksıl şimdiki zamanı göstermektedir.

2.1.1.2. Görünüş İşlevi
Özbekçede -yap biçim biriminin zaman işleviyle birlikte bir de görünüş işlevi vardır.
Olayların başlangıç (first limit), süreç (cursus) ve son (second limit) olmak üzere üç evresi
olduğunu ifade eden Johanson 2000’den yola çıkarak -yap biçim birimi başlangıç ve bitiş
sınırlar arasında gözlemlenmekte ve görünüş terminolojisinde intraterminal (+INTRA)
bakış açısını yansıtmaktadır.

(4) Qrım-Tatarlarning ko’rguligini ko’rmayapsanmi? Elni bori -yo’g’ı, ori- yu,
ortidagi soyasiyam tili. Shuni tushunmasang bu ishingni qo’y. Til bilan
o’ynashma. Tek yur. Lafz bilan o’ynashganning holi og’ır bo’ladi. Bo’yningga
olibsanmi, con botin qıl. Yozsang to’g’ri yoz. (ESH 32)
“Kırım Tatarlarının korkusunu görmüyor musun? Halkın varı yoğu, namusu,
gölgesindeki dili. Bunu anlamıyorsan bu işi bırak. Dil ile oynama. Sessiz ilerle.
Söz ile oynayanın hali ağır oldu. Sorumluluğu aldığında canla başla yap.
Yazarsan doğru yaz.”

44

Örnekte -yap biçim birimi ile işaretlenen ko’r- eyleminde konuşur ko’rmayapsanmi?
“görmüyor musun?” sorusu ile Kırım Tatarlarının geçmişte başına gelenleri
belirtmektedir.

Burada

Kırım

Tatarlarının

başına

gelenler

konuşma

anında

gerçekleşmemekte yalnızca eylemin etkisi geçmişten günümüze kadar süreçli olarak
devam etmektedir. Örnekte olayın başlangıç ve bitiş sınırlarına bakılmaksızın bu iki sınır
arasındaki süreç bir gözlem ile verilmektedir. Eylemi başlangıç ve bitiş sınırları arasında
gözlemlememize imkân sağlayan -yap biçim birimi bu örnekteki kullanımında
intraterminal bir bakış açısı yansıtır.

(5) Bo’ston. Ie, bu kim?
Karimcon (shoshib). Hozircha… mehmon deyish mumkin…
To’tiniso (Bo’stonga). Mehmon birovning uyida samovar ko’tarib yuradimi,
bulbulingiz sayraganga o’xshaydi.
Bo’ston. Xudo urgani yo’qdir!.. Keling, mehmon, qayoqdan kelib, qayoqqa
ketyapsiz? (A 188)
“Bo’ston — Aaa, bu kim?
Karimcan (şaşırıp) — Şimdilik…misafir diyebiliriz…
To’tiniso (Bo’ston’a) — “Misafir birisinin evinde semaver tuttuğu zaman ev
sahibinin sözü geçer” denilir.
Bo’ston —Bir kötülüğü yoktur!.. Gelin misafir nereden gelip nereye
gidiyorsunuz?”

Karşılıklı konuşma olarak verilen örnekte -yap biçim birimi ile işaretlenen ket- “git-”
eylemi başlangıç ve bitiş sınırları arasındaki bir süreci ifade etmektedir. Burada
Bo’ston’un misafire yönelttiği Qayoqdan kelib, qayoqqa ketyapsiz? “Nereden gelip
nereye gidiyorsunuz?” sorusu ile misafirin bir yerden başka bir yere gitme eylemi
konuşma anında gerçekleşmemekte eylem konuşma noktasından önceki bir anda
başlamış ve konuşma noktasında süreçli olarak devam etmekte, konuşma noktası olay
zamanıyla çakışmayarak olay zamanına dahil olmaktadır. Bu örnekteki kullanımına göre
-yap biçim birimi intraterminal bir bakış açısı yansıtır.
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(6) Sovyet xalqı o’zining tinch, baxtli hayotida yangi va yangi yutuqlarga
yetishmoqda. Men Sovyet xalqıning shu go’zal hayotini tarannum etib she’rlar,
romanlar yozayapman. (MAT-12 386)
“Sovyet halkı kendisinin sakin, mutlu hayatında yepyeni zaferlere kavuşmakta.
Ben Sovyet halkının bu güzel hayatını şakıyıp şiirler, romanlar yazıyorum.”

-yap biçim birimi ile işaretlenen yoz- eylemi she’rlar, romanlar yozayapman “şiirler,
romanlar yazıyorum” cümlesinde konuşurun şiirler ve romanlar yazması konuşma
noktasından önceki bir zaman diliminde başlamış ve konuşma anında devam etmektedir.
Eylemi başlangıç ve bitiş sınırları arasında gösteren -yap biçim birimi burada
intraterminal bir bakış açısı sunar.

2.1.2. -a yotir Şimdiki Zaman Biçim Birimi
Özbekçedeki -a yotir biçim birimi anlam bakımından -yap ve -yotib ile aynı gurupta
bulunmaktadır fakat -yotir konuşma dilinde, gazete yazılarında ve edebi eserlerde daha
sık görülür (Hojiyev 1973: 155, Rahmatullayev 2006: 184, Shoabdurahmonov vd., 1980:
361-362).
Bu biçim birim zamir kökenli kişi ekleri ile çekimlenmekte ve olumsuzu -ma eki ile
yapılmaktadır (Öztürk 2007: 326). Ayrıca -yap biçiminde de olduğu gibi şu anda
meydana gelen hareketin konuşma anından önce başlayıp gelecekte de devam
edebildiğini belirtir (Sapayev 2009: 174; Kononov 1960: 212-213). Konuşma dilinde ise
genellikle -yotib ile değiştirilmektedir (Kononov 1960: 212). Gültekin konuşma anında
gerçekleşen hareketin ifadesi için kullanılan -a yotir biçim biriminde eylemlerin
başlangıcı ve bitişinin konuşma çerçevesi dışına da taşabildiğini belirtmektedir. Aynı
zamanda konuşmaya canlılık katmak amacıyla geçmişte olmuş ya da yakın gelecekte
olacak eylemlerin ifadesi için de kullanılmaktadır (2014: 155-156).
Bu biçim birim odaksıl şimdiki zaman işleviyle birlikte intraterminal görünüş de
belirtmekte ve yozayotirman “yazıyorum” örneğinde olduğu gibi olayın konuşma anı
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etrafında belirli bir zaman aralığında meydana geldiğini göstermektedir (Boeschoten
1998: 367). Bu tanımı örnekler üzerinden inceleyecek olursak:

2.1.2.1. Zaman İşlevi
-a yotir biçim birimi -a yap biçim biriminde olduğu gibi temel işlev olarak odaksıl şimdiki
zamanı belirtmektedir. Olayın konuşma noktası ile gerçekleşme noktası örtüşmekte ve bu
iki nokta eş zamanlı meydana gelmektedir. Bu durumu Johanson 2000’de +FOC olarak
ifade edilir ve non-habitual yani alışkanlık olmayan bir şimdiki zamanı belirtir.

(8) Horatsio — Kimsan sen, nima uchun tun qorong’usidan foydalanib, qonundan
tashqari, marhum qırolning muazzam va cangovar qıyofasıg’a kirib olding?
Arshu-kursining la’nati bo’lsin senga, so’zla!
Martsel’ — Unga qattıq tegib qo’yding.
Bernardo —Ana qaytib ketayotir.
Horatsio — To’xta, gapir! Gapir! La’natlar o’qıyman men senga, gapir! (A-1
309)
“Horatsio — Kimsin sen? Neden gecenin karanlığından faydalanıp, yasa dışı bir
şekilde, merhum kralın muazzam ve savaşçı kılığına girdin?
Allahın laneti üzerinde olsun, konuş!
Martsel’ — Ona can sıkıcı bir şekilde davrandın.
Bernardo — İşte dönmüş [şimdi] gidiyor.
Horatsio— Dur, konuş! Konuş! Lanetler okuyorum ben sana konuş!”

-a yotir biçim birimi ile işaretlenen ket- eylemi ketayotir “gidiyor” şeklinde konuşma
anında gerçekleşen bir eylemdir. Burada Ana qaytib ketayotir “işte dönmüş gidiyor”
cümlesindeki ana “işte” gösterimi olayın konuşma anında meydana geldiğini somut
olarak da belirtmektedir. Olayın konuşma noktası ile gerçekleşme noktasının eş zamanlı
olmasından dolayı -a yotir buradaki kullanımında odaksıl bir şimdiki zamanı gösterir.
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(9) Munisxon sevina-sevina g’o’ralarni oldi-da, yegani ko’zi qıymay, bittasini
labiga tekkizdi. Saidiy o’rniga o’tirayotib, kitobning ustida qızıl gul g’unchasini
ko’rdi.
— Bu mengami?
—So’liganda ko’kragingdan olib tashlamasang senga, -dedi Munisxon,
g’o’rani karsillatib chaynab kulib.
Saidiy <<Munisxon ikkinchi martaba so’z tashlayotir, mendan so’ziga yarasha
cavob talab qılayotirmi?>> deb o’yladi-da, ehtiyot bo’lib cavob berdi… (S 58)
“Munishon sevine sevine 5goraları alarak sahibi görmeden bir tanesini dudağına
değdirdi. Saidiy’in yanına otururken kitabın üstündeki kırmızı gül destesini
gördü.
—Bu bana mı?
—Solduğunda gövdesinden alıp atmazsan sana, — dedi Munishon gorayı kart
kurt çiğneyerek.
Saidiy ‘Munishon ikinci kez laf atıyor, benden lafına karşılık cevap mı
bekliyor?’ diye düşündü ve dikkatlice cevap verdi…”

Karşılıklı konuşma olarak verilen örnekte -a yotir biçim birimi ile işaretlenen tashla- “laf
at-”ve talab qıl- “cevap bekle-” eylemleri konuşma anı içerisinde meydana gelen oluşları
ifade etmektedir. Burada Munishan’ın laf atması ve Saidiy’in cevap beklemesi konuşma
anına dahil olmaktadır. Konuşma noktası ile gerçekleşme noktasının eş zamanlı olarak
meydana geldiği bu örnekte odaksıl bir şimdiki zaman söz konusudur.

(10) Ko’chmanchi qabilalarning ko’chish pallasi ekan, butun yo’l- yuzlarcha
kilometr- nuqul ko’chmanchilar bilan to’la. Hammasi to’da-to’da bir tomonga
harakat qılayotir. (MAT-12 197)
“Göçebe kabilelerinin göç zamanıymış, bütün yol -yüzlerce kilometretamamen göçebelerle dolu. Hepsi grup grup bir tarafa [şimdi] hareket

Go’ra: O’rikning pishib yetilmagan mevasi, dovuchcha (Ham meyve). Ma’rufov, Z.M. (1981). O’zbek
Tilining İzohli Lug’ati. O’zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi.
5
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ediyolar.”

Örnekte -a yotir biçim birimi ile işaretlenen harakat qıl- “hareket et-” eylemi konuşma
anında somut olarak görülmektedir. Burada konuşur kabilelerin grup grup hareket
etmesini ve her tarafta göçebelerin olmasını somut olarak gözlemleyebilmektedir. Somut
olarak gözlemlenen olayı belirtmesinden dolayı -a yotir biçimi bu örnekte odaksıl şimdiki
zamanı belirtir.

2.1.2.2. Görünüş İşlevi
Shukurov bu biçim birimin vid gösterdiğini ifade etmektedir. Bunun sebebi ise hareketin
devamlılığını göstermesinden kaynaklanır (1976: 21). Bu biçim birim konuşma anını
ifade etmekle birlikte (Sjoberg 1967: 96) geçmiş zaman ve gelecek zamanı da ifade
ederek süreç belirtmektedir. Görünüş işlevinde intraterminal bir bakış açısı yansıtır.

(11) Turobconning bu so’zlari xotinining qulag’ıga notayin bir g’o’ldirash bo’lib
kirar edi. Uning Turobcon bilan uy qılganiga uch yıl bo’lib kelayotir,
nazarida bu odam shu uch yıldan beri g’uldirab kelgan hozirgisi shuning
davomiday edi. İttifoqo, bu kun nima bo’ldi -yu, uch so’zni ravshanroq aytdi:
<<Cigarlaring ezilib ketsin>> dedi… (OE 14)
“Turabcan’ın bu sözleri hatununun kulağına belirsiz bir fısıltı olarak gelirdi. O
Turabcan ile evleneli üç yıl oluyor, görünürde adam bu üç yıldan beri
fısıldarmış, şimdiki durum de bunun devamı gibiydi. Tesadüfen bugün ne oldu
da iki sözü açıkça söyledi: ‘Ciğerlerin sıkılsın.’ dedi…”

Örnekte Uning Turobcon bilan uy qılganiga uch yıl bolib kelayotir “O Turabcan ile
evleneli üç yıl oluyor” cümlesinde evlenme eylemi geçmiş zamanda meydana gelmiştir
ve 3 yıllık sürecin dolması anlamı vardır. Burada kelayotir ile işaretlenen eylem oluyor
[olacak] anlamında geçmişte başlamış ve konuşma anında da devam eden bir durumu
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belirtmektedir. Örnekte eylem tamamlanmamış bir süreç evresinde başlangıç ve bitiş
sınırları arasında gözlemlenmekte ve -yotir biçim birimi intraterminal bir bakış açısını
sunmaktadır.

(12) Har qanday kishanlarni mangulik uzib tashlagan sovyet halqlari fashist
cabrkorlarga ul bo’lishni istamas edi. Dengizdan dengizga cho’zilgan
frontlarda botir sovyet o’g’ıllari sidqıdil bilan mardona cang qıldi. Sovyet
halqlarining asl farzandlari bilan bir qatorda, rus og’asi bilan qo’lga qo’l
berib, dilni payvand qılib, o’zbek yigiti ham cangga kirdi: u erkakcha qahr
bilan halol cang etdi va etayotir. (MAT-12 244).
“Her türlü zincirleri sonsuza kadar kesip atan Sovyet halkları faşist zulümlere
köle olmayı istemezdi. Denizden denize uzanan cephelerde yiğit Sovyet
erkekleri sadakatle, mertçe savaştı. Sovyet halklarının öz çocukları ile bir
arada, Rus ağabeyi ile el ele verip, dilini birleştirip Özbek yiğidi de savaşa
girdi. O erkekçe, dürüstçe savaştı ve savaşıyor.”

Örnekte Özbek yiğidinin Rus erkekleri ile savaşa girmesi anlatılmaktadır. Konuşur Özbek
yiğidinin savaştığını ve savaşmaya devam ettiğini etdi va etayotir “savaştı ve savaşıyor”
eylemleri ile belirtir. Burada -a yotir ile işaretlenen eylem konuşma noktasına göre -şimdi
ve şu anda- konumlandırılırsa geçmişte bir noktada başlamış ve konuşma anında da
devam eden bir durumu süreç evresinde belirttiği için intraterminal bir bakış açısı sergiler.

(13) Saodat!
Mendan ko’pdan-ko’p salom. Soq’man, sog’lıqlaringni tilayman. O’qıshga
kirganingni eshitib, cuda hursand bo’ldim. Kelacakda baxtli bo’lmoqni istagan
har bir qız o’qıshi kerak. Mendan so’rasang: imtihonni yaxshi topshirdim. Men
ham, (maqtanmay) birdan oldin, birdan keyin darsimni olib borayotirman... (Y
68)
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“Saadet!
Benden ziyadesiyle selam. Sağlıklıyım, sağlığını diliyorum. Okula girdiğini
duyup çok memnun oldum. Gelecekte bahtlı olmak isteyen her kızın okuması
lazım. Bana sorarsan sınavı başarıyla verdim. Ben de (övünmeden) bir alttan
bir üstten dersimi alıyorum…”

Örnekte konuşurun -a yotir ile işaretlediği eylem konuşma anında devam etmekte fakat
konuşma anında gerçekleşmemektedir yani burada konuşurun derslerini almaya
başlaması geçmişte bir nokta olarak verilmekte ve konuşma anındaki süreç içerisinde de
derslerini almaya devam ettiği ifade edilmektedir. -a yotir biçim biriminin buradaki
kullanımında konuşma noktası ile olay zamanı eş zamanlı olmamakta konuşma anı olay
zamanı içerisine dahil olarak başlangıç ve bitiş sınırları arasına yayılmış bir süreci
yansıtmaktadır. Buradaki kullanımıyla -a yotir biçim birimi intraterminal bir bakış açısı
sergiler.

2.1.3. -yotib Şimdiki Zaman Biçim Birimi
Şimdiki zamanı işaretleyen -yap biçim biriminin ilk şekli olan -yotib biçimine çok az
rastlanmaktadır (Öztürk 1992: 161). -yap biçim birimi -yotib biçiminden gelmekte ve bu
yüzden ikisi arasında anlamsal açıdan farklılık görülmemekle birlikte cümle içerisinde de
karışık kullanılabilmektedirler (Hojiyev 1973: 155, Shoabdurahmonov vd., 1980: 361).
Ayrıca -yotib biçimi daha çok edebi bir biçim olup gazete yazılarında ve edebi eserlerde
daha sık kullanılmaktadır (Shoabdurahmonov vd., 1980:361-362)

2.1.3.1. Zaman İşlevi
-yotib biçim birimi anlamsal açıdan edebi metinlerde daha sık kullanılmasına rağmen
zamansal açıdan -yap ve -yotir biçim birimlerinden farklılık göstermemekte ve şimdiki
zaman kullanımında yüksek odaksıllık belirtmektedir.
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(14) Omon. Men-a? Men go’dakmi? Go’dak bo’lsam nega komsomolga oldilaring?
Sizni qarangu! (Kerilib) Komsomol maclisiga ketayotibman.
Hafiza. Omoncon! Hali maclisga bir soat bor-ku!
Omon (Nasihatomuz). Komsomol maclisiga kechikmayin degan odam oldin
boradi. (A-5 7)
“Omon — Ben mi? Ben çocuk muyum? Çocuksam neden 6komsomola aldılar?
Siz kendinize bakın! (Gerilip) Komsomol toplantısına gidiyorum.
Hafiza — Omoncan. Henüz toplantıya bir saat var ya!
Omon — (Nasihat tarzında) Komsomol toplantısına gecikmeyin diyen adam
önce gider.”

Karşılıklı konuşma olarak verilen örnekte -a yotib biçim birimiyle işaretlenen ket- eylemi
ile oluşturulan ketayotibman “gidiyorum” sözcüğü konuşma anında gerçekleşen bir
eylemi belirtmektedir. Burada konuşurun gitme eylemi konuşma anında meydana
gelmekte, eylemin konuşma noktası ile gerçekleşme noktası çakışmaktadır. Bu
kullanımından dolayı bu örnekte -a yotib biçim birimi yüksek odaksıl şimdiki zamanı
belirtir.

(15) Saltanat. Rahimcon aka! Rahimcon aka!
Rahimcon. Saltanat! Men bu yoqdaman!..
Saltanat (Entikib). Sizni qıdira berib oyoq’ımda oyoq qolmadi, Rahimcon aka!
Rahimcon. Sekretar’ degan raisni qıdirgani yahshi-da!.. Nafasingni rostlab ol.
Saltanat. Keyin rostlayman… Komsomollar kelishdi-bir…
Rahimcon. E-e-e, kelishdimi? Shundoq demaysanmi?
Saltanat. Aytayotibman-ku!..
Rahimcon. O’zim kutib olishim kerak edi -ya! Choy, ovqat… (A-5 33)
“Saltanat — Rahimcan ağabey! Rahimcan ağabey!
Rahimcan — Saltanat! Ben bu taraftayım!..
Komsomol: Butunittifoq Leninchi Qommunistik Yashlar Soyuzi (Leninci gençler komünist birliği).
Ma’rufov, Z.M. (1981). O’zbek Tilining İzohli Lug’ati. O’zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi.
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Saltanat (Boğulur gibi olup) — Sizi takip etmekten ayaklarımda derman
kalmadı. Rahimcan ağabey.
Rahimcan — Sekreter denilen başkanı takip etmesi güzel ya!.. Nefesini düzgün
al.
Saltanat — Sonra düzeltirim… komsomollar geldiler— bir…
Rahimcan — Eee, geldiler mi? Şimdi mi diyorsun!
Saltanat — Söylüyorum ya!
Rahimcan — Kendim karşılamam gerekirdi ya! Çay, yemek…”

Örnekte Saltanat ve Rahimcan’ın karşılıklı konuşmasından bir kesit verilmektedir.
Burada Saltanat ve Rahimcan’ın konuşma zamanı ile Saltanat’ın komsomolların geldiğini
söylemesi eş zamanlı meydana gelir. Ayt- eylemini işaretleyen -a yotib biçim birimi
eylemin konuşma anında meydana geldiğini belirtmekte ve Aytayotibman-ku!
“Söylüyorum ya!” derken “burada ve şimdi” yani somut bir şimdiki zaman
gözlemlenmektedir. Olayın somut olarak gözlemlenebilmesinden dolayı yüksek odaksıl
şimdiki zaman söz konusudur.

(16) Bo’ston. Nima ovqat qılasiz?
Umida (rangi o’chib). İhtiyoringiz…
Bo’ston (O’ylab turib, birdan). Chozma lag’mon qıling!
Umida. Ho’p…
Bo’ston. Men bir aylanib kelay, tars yorilib ketdim! (Chıqadi)
Umida. Ha, Karimcon aka, muncha tacang bo’layotibsiz?
Karimcon. Umidaxon, ketmaysizmi?
Umida. Menga: <<Ayam chaqqan gugurtdan alanga olmang>>, degan
edingiz, o’zingiz alanga olayotibsiz! Siz ayangizning qılmishlari uchun
mendan hicolat bo’lmang…Qızıq, men qariganimda qanday qaynana bo’lar
ekanman? (A 202)
“Bo’ston — Ne yemek yapıyorsunuz?
Umida — (Rengi kaybolup) Siz seçin…
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Bo’ston — (Düşünüp birden) 7Çozma lagmon yapın!
Umida — Tamam…
Bo’ston — Ben bir dolaşıp geleyim, çok sıkıldım! (Çıktı)
Umida — Peki, Karimcan ağabey, biraz asabi gözüküyorsunuz?
Karimcan — Umidahan, gitmiyor musunuz?
Umida — Bana ‘Annem aceleyle kibritten ateş yapmayın’ der demiştiniz,
kendiniz ateş yapıyorsunuz! Siz annenizin davranışları için benden utanç
duymayın… İlginç, ben yaşlandığımda nasıl kaynana olurmuşum?”

Örnekte

Karimcan’ın

asabi

gözükmesi

konuşma

anında

somut

olarak

gözlemlenebilmektedir. Burada -a yotib biçim birimi ile işaretlenen eylemlerin konuşma
noktası ile gerçekleşme noktası eş zamanlıdır. Bu işlevinden dolayı -a yotib biçim birimi
yüksek odaksıl şimdiki zamanı belirtir.

2.1.3.2. Görünüş İşlevi
-yotib biçim birimi şimdiki zaman işlevi yanında -yap ve-a yotir biçim birimlerinde
olduğu gibi görünüş işlevine de sahiptir. Bu biçim birim hareketin konuşma anından önce
başlayıp şu anda aralıksız olarak devam ettiğini ifade etmektedir (Rahmatullayev 2006:
184). Olayı başlangıç ve bitiş sınırları arasındaki bir süreç evresinde gösteren bu biçim
birim intraterminal bir bakış açısı sergiler.

(17) Sizlar odamiyatdan bahs qılayotibsizlarmi, axir? Men ham bu vaktda odamiyat
yoqlıg’ıdan zorlandim-da… (MCH 193)
“Sizler insaniyet üzerine mi tartışıyorsunuz? Ben de bu zamanda insaniyetin
olmayışından yakındım da…”

Cho’zma: Xamirni yupqa yopib, yuziga piyoz, ba’zan qıyma solib yog’da pishiriladigan tansıq ovqat,
yupqa. Ma’rufov, Z.M. (1981). O’zbek Tilining İzohli Lug’ati. O’zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi.
7
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Yukarıdaki örnek cümlede -a yotib ile işaretlenen eylemin gerçekleşme zamanı konuşma
anından önceki bir zaman diliminde başlamış fakat eylem konuşma anında devam
etmektedir. Sizlar odamiyatdan bahs qılayotibsizlarmi, ahir? “Sizler insaniyetten mi
tartışıyorsunuz?” sorusunu yönelten konuşur burada tartışmanın konuşma anından önceki
bir zaman noktasında başladığını fakat konuşma anında da devam ettiğini belirtmektedir.
Başlangıç ve bitiş sınırları arasında eylemi süreç evresinde gözlemlememize olanak
sağlayan -a yotib biçim birimi bu örnekte intraterminal bir bakış açısı yansıtmaktadır.

(18) Kal. Kulayotibman, kula-kula o’lib yotibman, Poshsham!
Yorqın. Kul, kul! Kulib qol, kulib olganing g’animat! (A-1 247)
“Kal — Gülüyorum, güle güle ölüyorum. Padişahım!
Yarkın— Gül, gül! Gülüp kal, gülüp ölmen ganimet!”

Örnekte -a yotib biçim biriminin işaretlediği kul- eylemi Kulayotibman, kula-kula o’lib
yotibman “Gülüyorum, güle güle ölüyorum” cümlesinde konuşma noktasından göre olay
odakasıllık içermemektedir. Yani burada eylemin gerçekleşme noktası ile konuşma
noktası eş zamanlı değildir fakat gerçekleşme noktası konuşma noktası içerisine dahil
olmaktadır. Bu örnekteki kullanımında -a yotib biçim birimi eylemi başlangıç ve bitiş
sınırları arasında süreç evresinde gösterdiği için intraterminal bir bakış açısı sergiler.

(19) Xumorxon. Voy Marasul aka-yey, o’lmagan coningiz! Bu shallaqı bilan
qanaqa umr qılib kelayotibsiz? (OT 74)
“Xumorxon — Vay Marasul ağabey hey, ölmemişsiniz! Bu kavgacılığınız ile
nasıl yaşıyorsunuz?”

Örnekte -a yotib biçim birimi ile işaretlenen kelayotibsiz “yaşıyorsunuz” önermesi söz
konusu olayın konuşma anından önce başladığını fakat konuşma anında da devam ettiğini
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belirterek süreç göstermektedir. Burada eylem başlangıç ve bitiş sınırları arasında süreç
belirtmesi bakımından intraterminal bir bakış açısı yansıtmaktadır.

2.1.4. -moqda Şimdiki Zaman Biçim Birimi
Hozirgi Adabiy O’zbek Tili (Rahmatullayev 2006: 184) gramerinde -moqda biçim birimi
için isim-fiil -moq ekinin -da yer zarfı ile birleşmesinden meydana geldiği ifade edilmekle
birlikte Shukurov bu biçim birimin 13.-14. yüzyıl eserlerinden Oğuzname’de
görüldüğünü fakat bu eserde 3. şahıs teklik kişi ekiyle kullanılıp tur- durum fiilinin
hozirgi-kelasi zamon “şimdiki-gelecek zaman” şeklinde biçimlendiğini ifade etmektedir.
Özbekçede ise 20. yüzyıl başlarından itibaren görüldüğünü ifade eder (1976: 110).
Özbekçede bu biçim birim ses uyumlarına bağlı olmadan yalnızca -moqda biçiminde
kullanılır (Öztürk 1992: 167). Zamir kökenli kişi ekleriyle çekimlenir ve olumsuz biçimi
emas ile yapılmaktadır (Öztürk 2007: 326). Örneğin ishlamoqdaman “çalışmaktayım” ve
ishlamoqda emasman “çalışmıyorum” (Boeschoten 1998: 366).
Bu biçim birim canlı ve coşkulu anlatımlarda, gazete yazılarında, edebi dilde daha sık
kullanılmakla birlikte inkâr anlamında kullanıldığı da görülmekte (Shoabdurahmonov
vd., 1980: 362) ayrıca edebi dildeki betimlemelerde de sık kullanılmaktadır (Kamolov
F.K., B.B. Reshetov, S.İ.İbrohimov ve U.T.Tursunov 1966: 293).

2.1.4.1. Zaman İşlevi
Özbekçede şimdiki zamanı ifade eden -moqda biçim biriminde hareketin kesinlikle
başlamış olduğu bilinmekte ve devam ettiği gözlemlenmektedir (Coşkun 2017: 124). Bu
kullanımda hareketin konuşma noktası ile gerçekleşme noktası eş zamanlıdır yani olay
anı ile konuşma anı birbiriyle örtüşmektedir. Johanson’a göre Türkçede -mAktA biçim
birimi diğer şimdiki zaman biçimlerine göre sıkça somut olarak gözlemlenen olayları
belirtir (1971: 126). Özbekçede ise -moqda biçim birimi odaksıl şimdiki zaman
belirtmekle birlikte edebi yazılar ve gazete yazılarında kullanılmaktadır (Boeschoten
1998: 367).
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(20) Qışning zulmindan qochub uzoq yerlarg’a ketgan qushlar endi kelub yana
ustimizda va qanotlarni qoqıshub yurmaqg’a boshladılar. Ular hozirda
hammasi o’zlarining bolalari uchun uyalar solmaqda va og’ızlarig’a cho’plar
qopub daraxt ustlarıg’a tashumaqdadirlar. Ularning shirin ovozlari
quloqlarimizdan kirub, butun ruhimizga ta’sir qıla boshladi… (HT 315)
“Kışın zulmünden kaçıp uzak yerlere giden kuşlar şimdi tekrar gelip
üstümüzde kanatlarını çırpmaya başladılar. Onların şimdi hepsi kendi yavruları
için yuvalar yapmakta ve ağızlarına dallar alıp ağaçların üstlerine taşımaktalar.
Onların tatlı sesleri kulaklarımızdan girip bütün ruhumuza tesir etmeye
başladı…”

Örnekte konuşur tekrar gelen kuşların yavruları için yuvalar yapmasını ve ağızlarındaki
dalları ağaçların üstlerine taşımalarını somut olarak görmektedir. Burada -moqda biçim
birimi ile işaretlenen sol- ve tashu- (yapmak ve taşımak) eylemlerinin konuşma noktası
ile gerçekleşme noktası çakışmakta ve bu işleviyle odaksıl şimdiki zamanı belirtmektedir.

(21) Oyim va buvim yalang oyoqlarga kavush kiygan, g’arch-g’urch qor bosib,
sovuqdan qaltiragan holda namatlarni, ko’rpachalarni uyga, hovli yuzidagi
temir-tersaklarni oshxonaga tashib, xamma yoqın sarancom-sarishta
qılishmoqda. (MAT-11 38)
“Annem ve büyükannem çıplak ayaklarına 8kavuş giyerek, gırç gırç kara basıp,
soğuktan titreyerek keçelerini, yorganlarını eve, avlu girişindeki demirleri
mutfağa taşıyıp hepsini [şimdi] düzenlemekteler.”

Örnekte anne ve büyükannenin keçeleri, yorganları ve demirleri taşıması konuşma anında
konuşur tarafından somut olarak görülmektedir. Burada -moqda biçim birimi qılisheyleminin konuşma ve gerçekleşme noktasının eş zamanlı olduğunu gösterir. Söz konusu
Kavush: Charmdan tikilgan va odatda mahsi bilan kiyiladigan oyaq kiyimi (Meşinden yapılan ayak
giyimi). Ma’rufov, Z.M. (1981). O’zbek Tilining İzohli Lug’ati. O’zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi.
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olay konuşurun anlatımıyla eş zamanlı olmakta ve bu işleviyle odaksıl şimdiki zamanı
belirtmektedir.

(22) Shu vaqt qo’qqısdan mahallada to’polon ko’tarilib qoladi. Ko’chaga
yuguraman. Uzun Sara bilan Kalta Sara degan kampirlar xo’rozga o’xshab
avci cangda edi. Bularning uylari yaqın, ko’chaning ikki yuzida, eshiklari
qarshima-qarshi. Hozir har biri o’z eshigida, bir-birini so’z bilan yulmoqda.
(MAT-11 59)
“O anda birdenbire mahallede kargaşa yükseliverdi. Sokağa koşuyorum. Uzun
güzel ile kısa güzel denilen ihtiyar kadınlar horoz dövüşü gibi kavgadaydılar.
Bunların evleri yakın, sokağın iki tarafında, kapıları karşı karşıya. Şimdi her
biri kendi kapısında, birbirleriyle dalaşmaktalar.”

-moqda biçim birimi ile işaretlenen yul- eylemi konuşurun somut bir şekilde gözlemlediği
bir olayı göstermektedir. Burada iki yaşlı kadının kavgası konuşur tarafından olay anında
görülmektedir. Konuşma anında gözlemlenebilen bir eylemi işaretlediği için -moqda
biçim birimi odaksıllık şimdiki zamanı gösterir.

2.1.4.2. Görünüş İşlevi
Kononov gramerinde Nastoyashee-dlitelnoe vremya “Devam Eden Şimdiki Zaman”
başlığı altında ele aldığı bu biçim birimin konuşma anında gerçekleşen ve gelecekte de
devam eden olayları bildirdiğini ifade etmektedir (1960: 215). Sjoberg ise – moqda biçim
biriminin şimdiki zamanla birlikte bitmemişlik görünüşü ve süreç belirttiğini ifade eder
(1967: 96). Bu biçim birimde hareket konuşma noktasından önce gerçekleşmeye
başlamıştır (Sapayev 2009: 175):
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(23) Darvin ta’limoti noto’g’ri. Odam maymundan emas, maymun odamdan
tarqagan. Oyog’ı yerdan uzilmaganlar odam bo’lib qolgan. Oyog’ı yerdan
uzilganlar esa maymun bo’lib daraxtga chiqib ketgan...Bu jarayon hamon
devom etmoqda… (DHB 1)
“Darvin’in teorisi doğru değil. İnsan maymundan değil, maymun insandan
gelmiş. Ayağı yerden kesilmeyenler insan olmuş. Ayağı yerden kesilenler ise
maymun olup ağaca çıkmış… Bu süreç böyle devam etmekte…”

Örnekte -moqda biçim birimli eylem konuşma noktası üzerinden konumlandırıldığında
süreçli bir eylem intraterminal bir bakış açısı sergiler. Bu biçim birim Özbekçede şimdiki
zaman belirtmesiyle birlikte aynı zamanda görünüş işlevine de sahiptir. Bu cümledeki
kullanımında konuşur Darvin’in teorisine atıfta bulunarak geçmişten gelen bir durumun
şu anda da aynı şekilde devam ettiğini ifade ederek olayı başlangıç ve bitiş sınırları
arasında bir süreç olarak görmemize yarayan intraterminal bir bakış açısı sunmaktadır.
Burada konuşma noktası ve olay eş zamanlı değildir, konuşma noktası olay zamanına
dahildir.

(24) Burun yoz edi,
To’la noz edi,
Endi kuz keldi,
Qadding egildi,
Ranging so’lmoqda
Yoshlar to’lmoqda
G’amli ko’zingga;
So’lg’un yuzungga
Kimsa qaramay,
<<Uzayin>> demay…
O’tib ketmoqda!
Kuz yetilmoqda,
Qishdan chopar bor,
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Yomon xabar bor!.. (BQ 37)
“Önce yaz idi,
Hepsi naz idi,
Şimdi güz geldi,
Gövden eğildi,
Rengin solmakta
Yaşlar dolmakta
Kederli gözüne;
Solgun yüzüne
Kimse bakmaz,
“Uzayın” demez…
Geçip gitmekte!
Güz büyümekte
Kıştan 9çopar var,
Kötü haber var!..

Örnekte -moqda biçim birimi ile verilen so’lmoqda, to’lmoqda, ketmoqda, yetilmoqda
“solmakta,

dolmakta,

gitmekte

ve

büyümekte”

eylemleri

konuşma

anında

gerçekleşmemektedir. Burada altı çizili eylemler konuşma anından önce başlamış ve
konuşma anında da devam etmekte, konuşma anı sürece yayılan olay zamanı içerisine
dahil olmaktadır. -moqda biçim birimi örnekteki kullanımında intraterminal bakış açısı
sergiler.

(25) Aeroport parkida xilvat bir go’sha, pastak stol, uchta kursi, tashqarida
samolyotlar hayqırmoqda. Diktor tovushi: <<672-marshrut bo’yıncha 67-reys
bilan uchuvchi samolyotga yo’lovchilar chıqarilmoqda. Yo’lovchilar,
samolyotga chıqıshlaringizni so’raymiz!>> (A 177)

Chopar: Muhim va oshıg’ıch xabarni yetkazish uchun yuburilgan otlıq, suvari (Devletin önemli
haberlerini ulaştıran atlı suvari). Ma’rufov, Z.M. (1981). O’zbek Tilining İzohli Lug’ati. O’zbekiston SSR
Fanlar Akademiyasi.
9
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“Havaalanında ıssız bir köşe, alçak masa, üç tane sandalye, dışarıda uçaklar
şiddetli ses çıkarmakta. Spiker konuşması: ‘672. rota boyunca 67. uçuş ile
uçağa yolcular bindirilmekte. Yolcular, uçağa binişinizi teyit ediyoruz!”

Örnekte hayqır- “şiddetli ses çıkar-” ve chıqar- “bindir-” eylemlerini işaretleyen -moqda
biçim birimi ile uçağın şiddetli ses çıkarması ve yolcuların uçağa bindirilmesi konuşma
noktasıyla eş zamanlı gerçekleşmemektedir. Burada eylem gerçekleşmeye başlamış ve
gerekleşmeye devam etmektedir. Bu örnekte -moqda biçim birimi intraterminal bir bakış
açısı sergiler.

2.1.4.3. Anlatım Tabanı İşlevi
(26) Sochga bir-bir oq tushmoqdadir,
Bundan ko’ngil yorishmoqdadir.
Qor bo’larmi pastqam tog’larda,
Boshim ko’kka tutashmoqdadir. (SHY 2013-5 174)
“Saça bir bir ak düşmektedir,
Bundan gönül sevinmektedir.
Kar olur mu alçak dağlarda,
Başım göğe bağlanmaktadır.”

Burada -moqda biçim birimi eylemleri şimdiki zamanda odaksıllaştırmaz. Saça ak
düşmesi, başın göğe bağlanması şeklindeki bir anlatım tarzına başvuran konuşur burada
söz konusu olayı betimlemekte ve belirli bir zaman işlevinden söz etmemektedir. Bu
örnekte -moqda[dir] biçimi olayı betimleyici bir tarzda anlattığı için anlatım tabanı işlevi
görmektedir.
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(27) Mar-mara bo’ylarida shovqın-suron,
Conlanib-quturmoqda osiy bo’ron,
Vizanta devorlari silkinmoqda,
Bandilar ozodlikka intilmoqda. (A-1 153)
“Marmara boylarında çok güçlü sesler,
Canlanıp şiddetlenmekte asi fırtına,
Bizans duvarları sallanmakta
Esirler özgürlüğe özenmekte.”

Örnekte -moqda biçim birimi ile işaretlenen qutur-, silkin- ve intil- “şiddetlen-, sallan-,
özen-” eylemleri söz konusu olayı betimleyici bir tarz ile aktarmaktadır. Burada -moqda
biçim birimi zaman işlevini geride bırakmakta ve olayı betimleyici bir üslup ile aktardığı
için anlatım tabanı işlevi görmektedir.

2.1.5. –(i)b yot-, -(i)b yur-, -(i)b o’tir- ve –(i)b tur- Şimdiki Zaman
Biçim Birimleri
Özbekçede yot-, yur, o’tir- ve tur- yardımcı fiillerinin de şimdiki zamanı belirttiğini ifade
eden Shukurov bu yardımcı fiillerin kök veya gövdelerine –(i)b zarf-fiil ekini aldıklarını
belirtir. Eski Özbekçede ise bu yardımcı fiillerin –(i)b zarf-fiilli biçimleri konuşma
anındaki durumu bildirmektedir (Shukurov 1976: 111). Aynı zamanda eski Özbekçede
bu yardımcı fiillerin şimdiki zaman biçimi -ur sıfat-fiiliyle meydana gelmektedir. Bu
fiiller durum bildirdiklerinde şimdiki zaman, iş-hareket bildirdiklerinde ise geçmiş
zamanı ifade ederler. Eski Özbekçede ise bu durum yalnızca oltur- fiiline özgüdür
(Shukurov 1976: 112).
-ur sıfat-fiiliyle oluşturulan fiiller eski Özbekçede genel zamanı yani alışkanlıkları ve
gelecek zamanı da belirtmektedir. Bunlardan -b zarf-fiiliyle meydana gelen biçim esas
olarak 15. yüzyıldan itibaren görülmekte, -ur sıfat-fiilli biçimi ise eski Özbek yazma
eserlerinde görülmektedir (Shukurov 1976: 113). Shukurov ayrıca 11. ve 14. yy.
eserlerinde ala+turur biçiminin görüldüğünü bu biçim birimin 14.yy. Azerbaycan
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eserlerinde ve 15.yy. başından 19.yy. sonlarına kadar Özbekçede ala+durur şeklinde
kullanıldığını ifade etmektedir. Burada ala+man biçiminin ala+turur+man (“ala”
hareketin konuşma anında meydana gelişi ve “turur” hareketin süreç ifade etmesi)
biçiminden geldiğini ve bu kullanımın 15.yüzyıllarda Özbekçede görüldüğü,
20.yüzyıldan sonra ise Özbekçedeki turur biçiminin turub turur>turubdur>turubdı> Ɵ
şeklinde gelişme gösterdiğini belirtmektedir (Shukurov 1976). Şimdiki zamanı belirten
bu biçim birimler geçmiş zamanı da ifade etmekte ve bu anlamları bağlamdan
çıkarılmaktadır (Hojiyev 1973: 155). Aynı zamanda bu biçimlerin olumsuz şekilleri
bulunmamakta ve eğer olumsuz anlamda kullanılırlarsa geçmiş zamanı ifade
etmektedirler (Hojiyev 1973: 156). Hareket ya da durum ifadeleri farklılık
gösterdiklerinde eğer hareket bildiriyorlarsa yönelme ya da çıkma ifade etmekte ve -yap,
-yotib, -yotir biçim birimleriyle kullanılmaktadırlar. Durum bildirdiklerinde ise yer
durumu belirtirler (Shoabdurahmonov vd., 1980: 363).
–(i)b o’tir-, -(i)b tur, -(i)b yur biçim birimleri süreç ve alışkanlık belirtmektedir örneğin
Oqib yuribdi “okuyor/okumaya devam ediyor” (Boeschoten 1998: 365). Aynı zamanda
bu biçim birimler kendi leksikal anlamlarını da korumaya devam ederek kılınış işlemcisi
olarak işlev görmektedirler.

2.1.5.1. –(i)b yot- Biçim Birimi
-(i)b yot- biçim birimi söz konusu anda meydana gelen iş ya da oluşu bildirmektedir
burada ifade edilen eylem geçmişten başlayıp gelecek zamana kadar devam edebilir
(Coşkun 2017: 125). Bu biçim birim aynı zamanda hareketin meydana gelişini de
pekiştirmektedir (Hojiyev 1973: 363). Sjoberg bu yardımcı fiil için progressive aspect
tanımlamasını yapar (1963: 131).

(28) Bola edim… kuz edi… so’rida dars qilib yotibman. Ammam bir burchakda
mudrab o’tiribdi… Osmonda mezonlar uchadi. Qondek qizargan tok barglari
ohista chayqaladi... (DHB 17)
“Çocuktum… Güzdü…yatakta ders yapıyorum [yapmaya devam ediyorum].
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Halam bir tarlada uyukluyordu. Gökyüzünde 10mezonlar uçuyordu. Kan gibi
kızaran dağ yaprakları yavaşça savruluyordu...”

Örnekte konuşur geçmişe dönük bir anısını anlatmaktadır. Burada olay ve konuşma anı
eş zamanlı değildir ve yot- yardımcı fiili iş -hareket bildirmektedir. Shukurov 1976’ da
bu biçim birimlerin iş-hareket bildirdiğinde geçmiş zamanı belirtiklerini ifade etmektedir.
Bu cümlede yardımcı fiil odaksıl şimdiki zaman anlamından uzaklaşmakta ve süreç
belirtmektedir. Görünüş işlevinde ise intraterminal bir bakış açısı yansıtmaktadır.

(29) Shu go’zal chehralarga suv emizib
Buralib, aylanib oqib yotasan;
Shu qadar jonlilarga yem yegizib
Qora dashtlar tomon chopib yotasan. (BQ 22)
“Şu güzel yüzlere su emdirip
Bükülüp, dolanıp akıyorsun [akmaya devam ediyorsun];
Bu kadar canlılara yem yedirip
Kara çöllere doğru vuruyorsun [vurmaya devam ediyorsun].”

Örnekte oqib yotasan “akıyorsun” ve chopib yotasan “vuruyorsun” eylemlerini
işaretleyen –(i)b yot- yardımcı fiili söz konusu eylemleri konuşma noktasında odaksıl
olarak göstermemeyerek süreç belirtmektedir. Bu biçim birim aynı zamanda intraterminal
bir bakış açısı sergiler.

(30) Dunyoda qanday odam yo’q, deb o’ylaysiz, kishining rizqıga tupurganlar,
oxiratini o’ylamaganlar hamma yoqda ham to’lib yotibdir, — dedi yana
Otabekka qarab… (O’K 231)
Mezon: Ba’zi o’simliklarning kuzda xavoda suzib yuradigan o’rgimchak uyasiga o’xshash spora
tashuvchiklari (Bazı bitkilerin sonbaharda havada uçan, örümcek ağına benzeyen organizma taşıyıcıları).
Ma’rufov, Z.M. (1981). O’zbek Tilining İzohli Lug’ati. O’zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi.
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“Dünyada nasıl insan yok diye düşünüyorsunuz, insanın rızkına tükürenler,
ahiretini düşünmeyenler bütün tarafa da doluşuyor [sürekli doluşuyor], dedi
tekrar Atabek’e bakarak…”

Örnekte –(i)b yot- biçim birimi Hamma yoqda ham to’lib yotibdir “bütün tarafa doluşuyor
[sürekli doluşuyor]” cümlesinde eylemin belirli bir süreç içerisinde meydana geldiğini
belirtmektedir.

Bu

örnekte

insanların

etrafa

doluşması

konuşma

noktasında

gerçekleşmeyerek odaksıllık göstermemektedir. Aynı zamanda intraterminal bir bakış
açısı sergiler.

2.1.5.2. –(i)b yur- Biçim Birimi
Bu biçim birim Özbekçede genellikle hareket anında ya da yer değiştirirken meydana
gelen durumları ifade etmektedir (Coşkun 2017: 125). Hareketin uzak devamlılığını
(süreç) ifade eden bu biçim birim ayrıca gerçekleşmesi mümkün olmayan durumları da
belirtir (Shoabdurahmonov vd., 1980: 384).

(31) Shundan beri eski ishimni davom ettirib yuribman. (SHY 2016-1 69)
“O zamanda beri eski işimi devam ettiriyorum [devam ediyorum].”

Örnekte –(i)b yur- yardımcı fiili eylemin sürecini göstermektedir. Burada eski ishimni
davom ettirib yuribman “eski işimi devam ettiriyorum [o zamandan beri devam
ediyorum]” cümlesinde söz konusu olay konuşma noktasında meydana gelmemektedir.
Bu işlevinde biçim birim zaman açısıdan odaksıllık belirtmeyerek süreç göstermektedir.
Aynı zamanda konuşma noktası olay zamanı içerisine dahil olmakta, konuşur olayı
başlangıç ve bitiş sınırları arasında gözlemlemektedir. Görünüş işlevinde ise intraterminal
bakış açısı sergiler.
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(32) Ruhimda erk kezinib yurar,
Tomirimda tiriklik kuyi.
Ko’zlarimning suratin chizar,
Mensiz qolgan qıshloq kun bo’yi. (SHY 2016-1 123)
“Ruhumda özgürlük gezinmekte [gezinmeye devam etmekte],
Damarımda canlılık ezgisi,
Gözlerim çehreni çizer,
Bensiz kalan köy gün boyu.”

Burada –(i)b yur yardımcı fiili ile işaretlenen kez- eylemi süreklilik belirtmektedir.
Yani daha açık bir ifadeyle Ruhimda erk kezinib yurar “Ruhumda özgürlük
gezinmekte [gezinmeye devam etmekte]” cümlesinde konuşurun ruhunda
özgürlüğün gezinmesi konuşma anında devam etmekle birlikte konuşma anından
önce başlayıp konuşma anından sonra da kesintisiz olarak süreceği belirtilmektedir.
Burada eylem odaksıl şimdiki zaman belirtmeyerek süreç belirtmektedir. Görünüş
işlevinde ise intraterminal bakış açısı sergilemektedir.

(33) Bu yerdagi gap haqıda gapirib yurmang. Bilasiz, bizni hamma taniydi. (SHY
2013-5 131)
“Bu yerdeki söz hakkında konuşmayın [konuşmaya devam etmeyin].
Biliyorsunuz, bizi hepsi tanıyor.”

Örnekte Bu yerdagi gap haqıda gapirib yurmang “Bu yerdeki söz hakkında konuşmayın
[konuşmaya devam etmeyin]” cümlesinde -ng kipsellik belirtmektedir. Özbekçede
çokluk 2.şahıs emir -ng ve nezaket anlamı -ngiz biçim birimleri ile ifade edilmektedir. Bu
cümlede -ng emir kipiyle kipsel bir tutum yansıtılmaktadır. Ayrıca bu yardımcı fiil
örnekteki kullanımında genel bir süreci belirtmekte ve intraterminal bakış açısı
sergilemektedir.
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2.1.5.3. –(i)b tur- Biçim Birimi
Özbekçede –(i)b tur- biçim birimi birbiri ardına tekrarlanarak süren olayları ifade
etmektedir (Coşkun 2017: 125). Sjoberg bazı durumlarda bu biçim birimin belirli bir
andan bahsettiğini bazı durumlarda ise continuative aspect belirttiğini ifade eder (1963:
133).

(34) Ha, ha ko’rib turibman, ko’rib turibman! (KVK 131)
“Evet, evet görüyorum, görüyorum [görüp duruyorum]!

Örnekte –(i)b tur- biçim birimi ile işaretlenen ko’rib turibman “görüyorum [sürekli görüp
duruyorum]” eylemi burada tekrarlanarak devam eden bir durumu belirtmektedir. Bu
biçim birim şimdiki zaman işlevinde tekrarlanarak devam eden süreç belirtmektedir.
Görünüş işlevinde ise intraterminal bakış açısı yansıtır.

(35) Biz ko’nglingda yozilganlarni barala o’qıb turibmiz [okuyup duruyoruz].
(KVK 160)
“Biz gönlüne yazılanları açıkça okuyoruz.”

Bu örnekte o’qıb turib “okuyoruz [okuyup duruyoruz]” eylemi şimdiki zamanda
tekrarlanarak devam eden bir süreci belirtmektedir. Burada odaksıl bir şimdiki zaman söz
konusu olmamakla beraber görünüş işlevinde intraterminal bakış açısı yansıtmaktadır.

(36) Tacanglanib, xafa bo’lib, qızib so’raymiz, shoshilmay, taammul bilan, o’ylanib turib
so’raymiz. (KVK 138).
“Sinirlenip, kızıp soruyoruz, acele etmeden düşünerek soruyoruz [düşünerek sorup
duruyoruz].”
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Bu örnekte konuşurun –(i)b tur- biçim birimi ile işaretlediği o’ylanib turib so’raymiz
“düşünerek soruyoruz [düşünerek sorup duruyoruz]” önermesi süreçli olarak tekrarlanan
bir durumu belirtmektedir. Bu kullanımda şimdiki zamanda süreç belirtmekte ve görünüş
işlevinde ise intraterminal bakış açısı yansıtmaktadır.

2.1.5.4. –(i)b o’tir- Biçim Birimi
Bu biçim birim kendi anlamını tamamen kaybetmemekle birlikte hareketin devamlılığını
ifade etmektedir (Shoabdurahmonov vd., 1980: 125). Söz konusu hareket yavaş bir hızla
meydana gelir (Coşkun 2017: 125).

(37) Bolangni olib ketsang-chi! Ko’rmayotibsanmi, buyerda odamlar ishlab
o’tiripti! (OT 55)
“Çocuğunu alıp gitsene! Görmüyor musun, burada insanlar çalışmaktalar!
[çalışmaya devam ediyorlar].”

Örnekte –(i)b o’tir- biçim birimi ile işaretlenen ishlab o’tiribdi “çalışmaktalar [çalışmaya
devam ediyorlar]” önermesi şimdiki zaman kullanımında odaksıllık belirtmemektedir.
Burada eylemin bir süreç içerisinde meydana geldiği görülmektedir. Aynı zamanda
intraterminal bakış açısı yansıtmaktadır.

(38) Dunyoda onadan aziz narsa bormi! Mana men, rahmatlik onamning
roziliklariga qarab otam tengi Zargarovga xotin bo’lib o’tiribman-da. (OT
41)
“Dünyada anneden aziz şey var mı! İşte ben rahmetli annemin rızasına göre
babam gibi kuyumcuya hatun oluyorum ya [olmaktayım].”
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Örnekte –(i)b o’tir- biçim birimi ile işaretlenen bol- fiili konuşma noktası temel alınarak
süreçli bir durumu belirtmektedir. Burada konuşurun babası gibi kuyumcuya hatun
olması durumu geçmişte bir noktada başlamış ve konuşma anında da süreçli olarak devam
etmekte,

eylemin

gerçekleşmesine

yaklaşma

anlamı

belirtmektedir.

Buradaki

kullanımında olayı süreç evresinde görülmekte ve intraterminal bir bakışı açısı
yansıtmaktadır.

(39) Fotima. Qanaqa erkaksan! Yosh xotinni maclisga yuborib, qandaq sabring
chidab o’tiribsan! Qachongacha o’grataman… (OT 70)
Fotima — Nasıl erkeksin! Genç kadını toplantıya gönderip nasıl sabırlı
oluyorsun! [sabırlı olmaya devam ediyorsun] Ne zamana kadar öğretirim…

Örnekte –(i)b o’tir- biçim birimi ile işaretlenen eylem söz konusu durumu süreçli olarak
göstermektedir. Burada konuşurun qandaq sabring chidab o’tiribsan “nasıl sabırlı
oluyorsun” önermesinde geçmişte başlamış fakat etkisi konuşma anında da devam eden
bir durumu vardır. Bu biçim birim aynı zamanda intraterminal bir bakış açısı sergiler.

2.1.6. -a/-y ve -Ur, -Ar, -yUr Biçim Birimleri
Özbekçede şimdiki zaman tipleri ve bu zamanı işaretleyen biçim birimler ör. -Ur, -Ar, yUr ve -a/-y biçim birimler aşağıda da inceleyeceğimiz şekilde birçok dil bilimci
tarafından farklı başlıklar altında ele alınarak farklı zaman türlerinde incelenmektedir.
Örneğin Hojiyev zaman kategorisinin Özbek ders ve gramer kitaplarında O’tkan Zamon
(geçmiş zaman), Hozirgi Zamon (şimdiki zaman) ve Kelasi Zamon (gelecek zaman)
olarak ayrıldığını fakat bunun doğru olmadını belirtir. Çünkü Özbekçede fiilin örneğin
bir de Hozirgi-Kelasi Zamon “Şimdiki-Gelecek Zaman” şekli vardır ve bu şekil bazı
çalışamalarda Hozirgi Zamon “Şimdiki Zaman” bazı çalışmalarda Kelasi Zamon
“Gelecek Zaman” bölümünde ele alınmaktadır (1973: 129).
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Bizim de çalışmamızın Özbekçede Şimdiki Zaman başlığı altında Ur, -Ar, -yUr ve -a/-y
biçim birimlerini incelemeye alma sebebimiz aşağıda da verileceği gibi bu biçim birimler
üzerinde kesin bir zamansal ayrım yapılmaması -gelecek zaman, şimdiki zaman- ve bazı
çalışmalarda şimdiki zaman başlığı altında ele alınıyor olmalarıdır. Bu biçim birimler
üzerinde yapılan çalışmalar aşağıda verilecek ve örnekler üzerinden detaylı bir şekilde
incelenemeye çalışılacaktır.

2.1.6.1. -a/-y Biçim Birimi
Kononov Nastoyashee Vremya (Şimdiki Zaman) başlığının Nastoyashee-budushee
vremya (Şimdiki-Gelecek Zaman) alt başlığında bu biçim birimin işlevini üç madde ile
açıklamaktadır (1960: 210-211):
1. Söz konusu eylem belirli bir zamanla sınırlı değildir. Sürekli meydana gelen,
genel ve düzenli tekrarlanan eylemleri ifade eder.
2. Gelecekte meydana gelebilecek eylemleri ifade etmek için kullanılır.
3. Edebi metinlerde anlatı anında meydana gelen eylemleri ifade etmek için
kullanılır.
Sapayev de Kononov’un tanımına benzer bir tanımla bu biçim birimleri Hozirgi Kelasi
Zamon “Şimdiki-Gelecek Zaman” başlığı altında ele alarak dört madde üzerinden
işlevlerini açıklar (2009: 175-176):
1. Konuşma anında meydana gelen ve konuşma anından sonra devam eden durumları
bildirir.
2. Konuşma anından sonra meydana gelen hareketi, gelecek zamanı bildirir.
3. Genel süreci bildirir.
4. Konuşma anından önce meydana gelen hareketi, geçmiş zamanı bildirir.
Rahmatullayev bu biçim birimi Kelasi Zamon “Gelecek Zaman” başlığı altında ele alarak
Qızib qarayman örneğinde olduğu gibi şimdiki zaman işlevinde, Qush sayradi örneğinde
olduğu gibi genel zaman işlevinde de kullanıldığını ifade etmektedir (2006: 183).
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-a/-y biçim birimini Hozirgi Kelasi Zamon Anıklık Forması “Belirli şimdiki-Gelecek
Zaman” başlığı altında ele alan Shoabdurahmonov vd. 1980’de bu biçimin hareketi
şimdiki zamanda somutlaştırmaması bakımından diğer şimdiki zaman biçimlerinden
farklılık gösterdiğini ifade etmektedir (1980: 364). Hojiyev de bu biçim birimi HozirgiKelasi Zamon Anıqlik Formasi başlığında ele almaktadır (1973: 157). Bu biçim birim
aynı zamanda gelecek zamanı da ifade etmekte ve gerçekleşeceği belirli olan hareketler
bu biçim birim ile ifade edilmektedir (Shoabdurahmonov vd., 1980: 364; Hojiyev 1973).
Sjoberg ise bu biçim birimin şimdiki zaman, imperfective görünüş ve aynı zamanda
gelecek zamanı da ifade ettiğini belirtir (1963: 96). Öztürk ise -a/-y biçimlerini Gelecek
Zaman başlığı altında ele almakta ve bu tipin ifade ettiği zamanı yalnızca gelecekle
sınırlamanın doğru olmadığını belirtmektedir. Bu biçim birimler gelecek zaman dışında
şimdiki zamanı ve geniş zamanı da karşılamaktadırlar (Öztürk 2007: 327). Hozirgi-Kelasi
Zamon “Şimdiki-Gelecek Zaman” başlığı altında ele alınan bu biçim birim tarihi olarak
ala+turur+man şeklinden gelmekte ve zarf-fiilin -a/-y biçimi ile tur- durum fiilinin
hozirgi-kelasi zamon sıfat-fiili şekli ile ifade edilmektedir (Shukurov 1976: 106).
Boeschoten -a (ünsüzden sonra) ve -y (ünlüden sonra) biçim birimlerinin alışkanlık ve
gelecek zaman ifadelerine sahip olduğunu belirtmektedir (1998: 367). Bu tanımı aşağıda
incelediğimiz örneklerde de görmek mümkündür:

(40) Qıshloqda eshitganim: Kattatoqqa chıqsang, Samarqand ko’rinadi, degan
gapning rost-yolgonligini, bu sehrli shaharning qaysi tomonda ekanligini
ertaroq bilishga urinaman.
—Ota, Samarqand qaysi tomonda?
Kun botishni ko’rsatadilar.
—Bu yoqda qıblamizku, deyman.
Otamning ko’zlari kulib, bir maydon gapirmay, o’ziga yaqın kelishimni imo
qıladilar. Qollari bilan ikki chekkamni silab, quchoqlariga oladilar. Nafas
olganlarini eshitaman. Bir tutam havoni bo’lishamiz. (ESH 7)
“Köyde duyduğum: Büyük dağa çıkarsan, Semerkand görünür denilen sözün
doğru ve yanlışlığını, bu sihirli şehrin hangi tarafta olduğunu keşfetmeye
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çalışacağım.
—Baba, Semerkand hangi tarafta?
Batıyı gösterdi.
—Bu taraf batı ya, diyorum [şimdi].
Babamın gözleri gülüp, bir süre konuşmayıp kendisine doğru gelmemi söyledi.
Elleriyle iki yanağımı okşayıp beni kucağına aldı. [şimdi] Nefes alışını
duyuyorum.
[şimdi] Bir nefes havayı paylaşıyoruz.”

Çoğunlukla genel şimdiki zaman işlevinde kullanılan -a/-y biçim birimi bu
örnekteki kullanımında hem konuşulan şimdiki zamanı yani konuşma anını hem de
gelecek zamanı belirtmektedir. Daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse bu
örnekteki bilishga urinaman “öğrenmeye çalışacağım” önermesinde -a biçim
birimi şimdiki zamanı değil konuşurun geleceğe yönelik eylemini belirtmekte ve
konuşur eylemi konuşma noktasında gerçekleştirmemektedir. Fakat Bu yoqda
qıblamizku, deyman “Bu taraf batı ya, diyorum.” Önermesinde ise -y biçim birimi
ile işaretlenen eylem konuşma anında meydana gelmektedir. Bu kullanımında ise
genel şimdiki zaman işlevine kıyasla daha odaksıl bir şimdiki zaman işlevi
görülmektedir.

(41) Men endi Samarqandni rasmini chizaman! Menga endi rangli qalamlarni
keragi yo’q. Men Samarqandni rasmini kampirdevolning uvodasi chıqqan
kesaklari bilan ham chiza olaman. (ESH 26)
“Ben şimdi Semerkand’ın resmini çiziyorum! Bana şimdi renkli kalemler
gerekmiyor. Ben Semerkand’ın resmini eski duvardaki kurumuş çamur
kalıntıları ile de çizerim [her zaman].

Örnekte verilen chizaman “çiziyorum” sözcüğünde chiz- eylemine -a biçim birimi ve man kişi eki eklenmiştir. Burada ayrıca şimdi zarfıyla eylemin konuşma anında meydana
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geldiği görülmektedir. Fakat ikinci cümlede chiza olaman “çizerim” sözcüğünde -a biçim
birimi şimdiki zamanı belirtmemekte, konuşurun çizme eylemini genel bir zaman
diliminde gerçekleştirmesinden bahsetmektedir. Bu kullanımından dolayı bu cümlede
genel bir süreci gösterir. Görünüş işlevinde ise intraterminal bakış açısını yansıtır.

(42) —Xizmatchi:
—Havlida non yo’q ekan, endi nima qılaman? (HT 266)
“Hizmetçi:
—Avluda ekmek yokmuş, şimdi ne yaparım? [yapacağım?]”

Örnekte qıl- eylemine -a biçim birimi ve -man kişi eki gelmektedir. Burada Nima
qılaman? “Ne yaparım? [yapacağım?]” sorusunda konuşur konuşma noktasında eylemi
gerçekleştirilmemekte yalnızca geleceğe yönelik tasarısını dile getirilmektedir. Bu
örnekte –a biçim birimi şimdiki zamanı belirtmeyerek gelecek zamana atıfta bulunur.

2.1.6.2. -Ar, -yUr, -Ur Biçim Birimi
Gramatikal olarak kip kategorisi hareket ya da durumun özne ile olan ilişkisini verirken
zaman kategorisi hareket ya da durumun konuşma anıyla olan ilişkisini göstermektedir.
Fakat bu kategoriler arasında kesin bir ayrım bulunmamakta ve bazı dilciler tarafından
bazı biçim birimler kip kategorisinde ele alınırken bazı dilciler tarafından ise zaman
kategorisinde ele alınmaktadır. Shukurov bu tanımını şu şekilde açıklar (1976: 8):
Örneğin –r ile verilen borarman “gidiyorum [giderim]” tipindeki biçim birimin kip
kategorisine dahil edilip Kelasi Zamon Guman Fe’li “Belirsiz Gelecek Zaman” olarak
adlandırıldığını fakat Koklyanova’nın buna karşı çıkarak bu biçim birimi Guman Mayli
“Belirsizlik Kipi” olarak adlandırdığını belirtir.
Ayrıca -r biçim birimli alar-man tipi eski Özbekçede şimdiki zaman, gelecek zaman ve
genel zaman gibi anlamlarda da kullanılmaktadır (Shukurov 1976: 11).
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Bu tanımdan da yola çıkarak Özbek gramerlerinde farklı başlıklar altında ele alınan -Ar,
-yUr, -Ur biçim birimlerini çalışmamızda şimdiki zaman başlığı altında da ele almayı
uygun bulduk. Buradaki söz konusu biçim birimler gramerlerde şimdiki zaman, gelecek
zaman gibi adlandırmalarla ele alınmaktadır.
Fozilov Hozirgi-Kelasi Zamon “Şimdiki-Gelecek Zaman” başlığı altında söz konusu
biçim birimlerin işlevlerini dört madde ile açıklamaktadır (1965: 85):
1. İş ya da oluşun genel olarak meydana gelmesini, hareketin devamlılığının genel
bilgisini verir.
2. İş ya da oluşun konuşma anında meydana geldiğini ifade eder.
3. İş ya da oluşun konuşma anından sonra meydana geldiğini ifade eder.
4. Geçmişte meydana gelen olayı hikâye tarzında anlatmak için kullanılır.
Sjoberg -Ar, -Ur ve -r biçim birimi için şimdiki zaman, imperfective görünüş ve olasılık
kipi tanımını yapmaktadır (1963: 96).
Fozilov -r biçim birimini Tahmini Kelasi Zamon “Belirsiz Gelecek Zaman” olarak ifade
etmektedir. Bu biçim birim Fozilov’un tanımına göre hareketin gelecekte belirsiz bir
şekilde, ihtimal olarak meydana geleceğini belirtir. Tarihi olarak ise hareketin her zaman
meydana geldiğini belirtir (1965: 183). Hojiyev –r biçim birimini Kelasi-Zamon G’umon
Fe’li “Belirsiz Gelecek Zaman Fiili” başlığında ele almakta fakat bu biçimin konuşma
anına göre yozadi ve ishlaydi şeklindeki Hozirgi-Kelasi Zamon “Şimdiki-Gelecek
Zaman” biçiminden farklı olmadığını belirtmektedir. Bu biçim yalnızca g’umon
(belirsizlik) anlamından ayrılmakta ve Hozirgi-Kelasi Zamon bildiren her fiilin g’umon
anlamı için -r kullanılabilmektedir (1973: 130).
Sapayev de bu biçim birimi Kelasi Zamon Guman “Belirsiz Gelecek Zaman” olarak
isimlendirerek şüphe ve tahmin bildirdiğini ifade etmektedir (2009: 178). Eski Özbekçede
-Ar yerine -Ur da kullanıldığı görülmektedir (Sapayev 2007: 178). Rahmatullayev’in
(2006: 183) Tahmini Kelasi Zamon olarak adlandırdığı bu biçim birim aynı zamanda
belirsizlik ve ihtimal anlamlarını da ifade eder. Kononov ise bu biçim birimi
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Nastoyashee-Budushee Vremya “Şimdiki-Gelecek Zaman” başlığında ele almaktadır
(1960).
Boeschoten morfolojik anlamları iletmek için kipsel araçlar kullanıldığını belirtmekte ve
ilk kip sınıfını istek-zorunluluk (optative-imperative) olarak ele almaktadır. Burada aorist
(geniş zaman) olarak adlandırılan –(A)r biçim biriminin olumsuzunun -mas ile yapıldığını
ve borarman “gidebilirim” örneğindeki gibi kipsel anlam gösterdiği ifade etmektedir. Bu
biçim birim genel ifadelerde kullanılmakla birlikte Man bugün siznikiga kelarman “Ben
bugün size gelirim [gelebilirim]” örneğinde olduğu gibi kipsel gelecek zamanı da
belirtmektedir (1998: 368). Bu biçim birimin işlevlerini inceleyecek olursak:

(43) Quyoş kokilini qoshingda o’rar,
Tunda oy qo’rıqlar xur camolingni.
Güneş 11kokilini kaşına örer [her zaman],
Gece ay korur [her zaman] güzelliğini. (YUS 3)

Örnekte -ar biçim birimi işaretlediği eylemin genel bir zamanda meydana geldiğini
belirtmektedir. Burada “Güneşin kaşına örmesi” ve “Gece ayın güzelliği koruması”
konuşma anında meydana gelmemekte genel olarak meydana gelen bir durumu
belirtmektedir. Görünüş işlevinde ise intraterminal bakış açısı yansıtmaktadır.

(44) Fayziboy — To’ylikni kiyganingizda yaxshi bo’lar edi, chunki to’yliki tabarruk
edi. Ertaga xotunlar bilan bamazlahat to’yning habarini berarman. (BK 4)

Kokil: 1.Soch o’rimi.
2. Eski vaqtda yosh yigit-bachchalarni o’yinga solishda boshiga kiydiriladigan uzun yasama soch.
Begmatov E., A.Madvaliyev, N.Mahkamov, T.Mirzayev, N.To’xliyev, E.Umarov, D.Xudoyberganova,
A.Hojiyev (2013). O’zbek Tilining İzohli Lug’ati. Toshkent: O’zbekiston Recpublikasi Fanlar
Akademiyasi.
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Fayzibay — 12Toyliği giymeniz güzel olurdu, çünkü toylik mübarektir. Yarın
kadınlara danışarak düğünün haberini veririm [verebilirim].

Örnekte -ar biçim birimi ile işaretlenen ber- fiili ertaga “yarın” zarfı ile eylemin gelecekte
gerçekleşeceğini belirtmektedir. Burada eylem konuşma noktasına göre henüz
gerçekleşmemiştir. Aynı zamanda olasılık da belirten bu biçim birim kipsel gelecek
zaman belirtmektedir.

(45) Solih — (Abdurahimga qarab, o’rnidan turub) Assalomu alaykum, keling,
amaki (Abdurahimni muloqotiga uch-to’rt qadam yurar). (BK 1)
Salih — (Abdurrahime bakarak, yerinden kalkıp) Esselamü aleyküm, gelin
amca (Abdurrahim’e doğru üç dört adım yürür).

Örnekte -ar biçim birimi yur- fiilini işaretlemektedir. Burada yurar “yürür” eyleminde
eylemin konuşma noktasında gerçekleşmekte ve süreç belirtmektedir. Bu işlevinden
dolayı örnekte -ar biçim birimi genel şimdiki zamanı göstermektedir.

To’ylik: To’y uchun zarur bo’lgan narsalar (Düğün için zorunlu olan şeyler). Begmatov E.,
A.Madvaliyev, N.Mahkamov, T.Mirzayev, N.To’xliyev, E.Umarov, D.Xudoyberganova, A.Hojiyev
(2013). O’zbek Tilining İzohli Lug’ati. Toshkent: O’zbekiston Recpublikasi Fanlar Akademiyasi.
12
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SONUÇ
Türk dillerinde (ör. Türkçe) şimdiki zaman işaretleyicileri olarak ele alınan biçim birimler
zaman işlevi dışında farklı işlevsel özelliklere de sahiptir. Bu işaretleyicilerin Türkçede
olduğu gibi Özbekçede de işlevsel özellikleri farklılık göstermektedir. Birden çok yapının
aralarında herhangi bir fark olmadan aynı işlevlerde kullanılması eşyanın tabiatına da
aykırıdır. Biz bu çalışmamıza geçmeden önce bu noktaları temel alarak aşağıdaki sorulara
cevap bulmayı amaçladık:
1. Gramatikal olarak zamanın tanımı nedir?
2. Görünüş kavramı nedir? Zaman kategorisi ile görünüş kategorisi arasındaki farklar
nelerdir?
3. Kılınış kavramı nedir? Kılınış ve sözlüksel görünüş kavramları arasında fark var mıdır?
4. Kip ve kiplik nedir? Kiplik sınıflandırmaları nelerdir?
5. Şimdiki zamanın tanımı nedir? Hangi işlevlerde kullanılmaktadır?
6. Özbekçede şimdiki zamanı işaretleyen yapılar nelerdir?
7. Şimdiki zaman biçim birimlerinin bu çerçevede işlevsel özellikleri nelerdir?
Yukarıdaki sorulardan yola çıkarak ilk olarak kavramsal olarak zamanın dil bilgisi
çalışmalarında gerçek zaman - fiil zamanı olarak ikiye ayrıldığını ve burada gerçek zaman
olarak tanımlanan zamanın genel bir süreci belirttiğini, fiil zamanının ise gerçek zamana
göre geçmiş, şimdi ve gelecek olmak üzere dil bilgisel araçlar ile gösterildiğini ifade ettik.
Bu ifademizi açıklamak bağlamında Jespersen’ın gramatikal zamanı gerçek zaman ve dil
bilgisel zaman olarak ayırdığı tablosunu çalışmamızda gösterdik fakat yazarın bu
gösterimini yetersiz bulmasından dolayı incelemeye aldığı diğer tablolarını da
çalışmamıza dahil etme ihtiyacı duyduk. Bu gösterimden sonra zamanın konuşma
noktasına göre belirlenebileceğini ve konuşma noktasını temel alarak üç gösterim noktası
olduğunu belirttik: konuşma noktasından önce (geçmiş), konuşma noktasından sonra
(gelecek) ve konuşma noktasıyla eş zamanlı (şimdi).
Bu bölümdeki incelemelerimiz sonucunda konuşma noktasına göre zamanın -geçmiş,
şimdi, gelecek- belirlenebilmesine rağmen tek bir zaman çizgisinde bütün zamanların -
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süreçli eylemler- gösterilemediği sonucuna ulaştık. Bu durum bizi görünüş ve kip
kategorisine götürmektedir. Bu iki kategorinin de zaman kategorisi ile bağlantılı
olmasından dolayı bir sonraki bölüm olan görünüş kategorisini inceleme alanımıza dahil
ettik.
Görünüş kategorisi için ise Comrie (1976), Johanson (2000), Borik (2006) gibi çalışmalar
yapıldığını fakat bu çalışmalar doğrultusunda ortak bir görünüş tanımına ulaşılamadığını
belirttik. Görünüş kavramı yapılan çalışamalarda grammatical aspect, viewpoint aspect,
lexical aspect, aktionsart gibi adlandırmalar ile ele alınmakta ve araştırmacılar tarafından
çok farklı tanımlanmaktadır. Örneğin Comrie (1976) bir durumun iç zamansal yapısının
görüntülenmesinin farklı yollarının görünüş olduğunu ifade ederken bu tanımını
perfective-imperfective temel ayrımına dayandırmaktadır. Borik (2006) de Comrie’nin
tanımında olduğu gibi görünüşü bitmişlik-bitmemişlik ve bakış açısı görünüşü olarak ele
almaktadır. Burada araştırmacıların ele aldığı perfective-imperfective arasındaki karşıtlık
Slav görünüşüne dayanmakta ve kılınış ile görünüşü birbirinden ayırmamaktadır. Bu dil
bilimcilere ek olarak Crystal da görünüşü perfective-imperfective karşıtlığına dayandıran
araştırmacılardan biridir.
Biz çalışmamızda Johanson’un (1971, 2000) Aspect (görünüş) kuramını ve
terminolojisini temel aldık. Bu bağlamda yazarın görünüş terminolojisini intraterminality
(INTRA), postterminality (POST) ve adterminality (AD) olarak üçe ayırdığını
görmekteyiz. Ayrıca yazar çoğu işaretleyicinin aspectotemporal (görünüş-zaman) olarak
birleştiğini bunların hem zaman hem de görünüş belirttiklerini ifade ederek birçok
araştırmacının aksine bu iki kategoriyi ayrı ele almaktadır. Biz çalışmamızda zaman ve
görünüş kategorilerini inceledikten sonra bu iki kavramın birbirinden farklı olduğunu
fakat birlikte çalıştığını tekrar görmekteyiz. Bu çerçeveden bakıldığında ortak bir görünüş
tanımı olmadığı tekrar görülmektedir. Özellikle bu husuta kılınış kavramı görünüş
kategorisine dahil edilmekte ve ikisi aynı kavram olarak ele alınmaktadır.
Kılınış kavramı genel olarak literatürde yanlış bir algıyla görünüş kategorisiyle aynı
olarak düşünülmektedir. Kılınış ve görünüşün ayrı iki kavram olduğunu açıklamak adına
önemli çalışmalardan biri olan Johanson’un (2000) tanımını çalışmamızda ele aldık.
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Yazar çalışmalarında kılınış ve görünüşü birbiriyle ilişkili fakat birbirinden bağımsız
olarak ele almaktadır. Görünüşün kavranması için kılınışın da kavranmasının önemli
olduğunu belirten Johanson bu iki kavramın birbiri üzerine işlem gördüğünü
belirtmektedir. Burada kılınış kavramı yüklemin leksikal anlamıyla ilişkilidir. Ayrıca bir
diğer kategori olan zaman kategorisinin de aynı yapıdaki metinler üzerinde çalıştığını
belirterek bu yaklaşımını aspectoactional olarak belirtmektedir. Kılınış olmadan
görünüşün tanımı yapılamamaktadır (2000). Bu tanımdan da yola çıkarak literatürde
kılnış ve görünüşün aynı kategori olarak ele alınmasının yanlış olduğunu tekrar
görmekteyiz. İncelediğimiz çalışmalar bu karışıklığın büyük ölçüde adlandırmadan aspect, aspectuality, aktionsart- da kaynaklandığını göstermektedir. Fakat Johanson’un
çalışmalarına dayanarak zaman, görünüş ve kılınışın birbirinden ayrı ama birbiriyle
ilişkili olduğunu detaylıca görmekteyiz.
Çalışmamızda zaman ve görünüş kategorilerinden sonra kip kategorisinin tanımına
geçtik. Burada kip kategorisi bağlamında yapılan temel çalışmaları ele alarak
konuşmacının olaya şüphe, kesinlik, belirsizlik, olasılık gibi tutumlar katmasının kip
olduğunu tekrar açıkladık. Burada kiplerin zaman kategorisiyle de ilişkisi olduğunu bazı
biçim birimlerin hem gelecek zaman hem de olasılık kipi belirtebildiğini ifade ederek bu
bağlamda yapılan çalışmaları gösterdik. Zaman, görünüş ve kip kategorisi bağlamında
yapılan çalışmaları inceledikten sonra bu üç kategorinin de birbirinden farklı olduğunu
ama birbiri ile ilişkili olup birlikte çalıştığını tekrar görmekteyiz.
Çalışmamızda Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimlerini incelemeden önce şimdiki
zamanın tanımını da verdik. Zamanları konuşma noktasına göre konumlandırdığımızda
konuşma noktası ile olay zamanının eş zamanlı olması bize genel tanımıyla şimdiki
zamanı vermektedir. Fakat burada bu tanımın aslında yetersiz olduğunu görüyoruz.
Çünkü şimdiki zamanda sürece yayılan eylemler tek bir nokta olarak gösterilememektedir
bu bağlamdan bakınca şimdiki zamanın kendi içerisinde işlevsel olarak ayrıldığı
görülebilir. Burada tekrar temel çalışmalardan biri olan Johanson’u (1971, 2000) ele
aldık. Yazar şimdiki zamanın odaksıllık temel ayrımına dayandığını belirtmekte ve
odaksıllık derecesini yüksek odaksıllık, düşük odaksıllık ve odaksızlık olarak ele
almaktadır. Yüksek odaksıl intarterminal ögeler söz konusu duruma odaklanmakla
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ilişkilidir, düşük odaksıl intraterminaller tek veya tekrarlayan durumları belirtmekte,
odaksız intraterminal ögelerde ise odaksıllık bulunmamaktadır (2000). Bu bağlamdan
bakınca aslında şimdiki zamanın işlevlerini daha yakından görebilmekteyiz. Yani örneğin
konuşma noktası ile olayın gerçekleşme noktası eş zamanlı ise burada odaksıl şimdiki
zaman görülmektedir fakat konuşma noktası ile olay zamanı eş zamanlı değil olay zamanı
konuşma noktasını da içerisine alarak bir süreç dahilinde gerçekleşiyorsa burada düşük
odaksıllıktan ya da odaksızlıktan söz edilebilir. Bu bağlamda şimdiki zamanın da işlevsek
özelliklerinin sınırlı olmadığı sonucuna ulaşarak incelememizi bu çerçevede genişlettik.
Özbekçede şimdiki zaman -yap, -yotir, -moqda, -yotib biçim birimleri ile –(i)b yot, -(i)b
yur, -(i)b o’tir, -(i)b tur yardımcı fiillerinden meydana gelmektedir. Fakat incelenen
çalışmalar çerçevesinde bu biçim birimlerin ortak bir şimdiki zaman başlığı altında ele
alınmadığı görülmektedir. İncelemelerimiz doğrultusunda Özbekçedeki -yap biçim
biriminin söz konusu olayı konuşma noktası ile eş zamanlı olarak göstermesi açısından
yüksek odaksıl şimdiki zaman belirttiği aynı zamanda intraterminal bakış açısı yansıttığı
görülmektedir. -yap biçim biriminin ilk şekli olan -yotib biçim birimi de anlamsal olarak
edebi metinlerde sık kullanılmasına rağmen zaman işlevi ve görünüş işlevi bakımından yap ile aynı işleve sahiptir. Bu biçim birim yüksek odaksıl şimdiki zaman ve intraterminal
bakıç açısı yansıtır. -yotir ve -moqda biçim birimler ise -yap ve -yotib biçimlerine göre
daha az odaksıllık göstermektedirler. Bunlardan -moqda biçim birimi edebi yazılarda ve
gazete yazılarında kullanılmaktadır.
-(i)b yot, -(i)b yur, -(i)b o’tir ve -(i)b tur biçim birimlerinde ise odaksıl şimdiki zaman
kullanımı görülmemektedir. Bu biçim birimler zaman işlevinde süreç ve alışkanlık
belirtmek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda kendi leksikal anlamlarını da korumaya
devam ettikleri örnekler bulunmaktadır. Bu biçim birimler görünüş işlevinde ise
intraterminal bir bakış açısı sergilemektedir. -a/-y biçim birimi ise eylemi şimdiki
zamanda odaksıllaştırmayarak genel şimdiki zamanı göstermektedir. Bu biçim birim
eylemin genel bir sürece yayıldığını, geçmiş zamanda meydana geldiğin ya da gelecek
zamanda gerçekleşeceğini belirtebilmektedir. Görünüş işlevinde ise intraterminal bakış
açısını yansıtmaktadır. Son olarak ise -Ar, -Ur, -yUr biçim birimi ise genel şimdiki zaman
anlamıyla birlikte olasılık anlamında kipsel gelecek zamanı da belirtmektedir. Bu biçim
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birimde konuşma noktasına göre odaksıllık mevcut değildir. Görünüş işlevinde ise
intraterminal bakış açısı yansıtmaktadır.
Genel olarak Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimlerini işlevsel olarak ele alacak
olursak -yap ve -yotib biçim birimleri yüksek odaksıl şimdiki zamanı belirtmekte, -yotir
ve -moqda biçim birimleri daha az odaksıl şimdiki zamanı belirtmektedir. -yotir biçim
birimi kimi kullanımda süreç de ifade edebilmekte -moqda ise edebi metinlerde ve gazete
yazılarında kullanılmaktadır. -i(b)yot, -(i)b yur, -(i)b tur ve –(i)b o’tir biçim birimleri ise
kendi leksikal anlamlarını korumalarının yanında şimdiki zamanda süreç ve alışkanlık
belirtmektedirler. Son olarak ise -a/-y ve -Ar, -Ur, -yUr biçim birimleri genel şimdiki
zamanı belirtmektedir. Bunlardan -Ar, -Ur, -yUr biçim birimlerinin aynı zamanda olasılık
kipi gelecek zaman işlevinde kullanılmaktadır. Ele alınan şimdiki zaman biçim
birimlerinin görünüş işlevinde ise hepsi olayı başlangıç ve bitiş sınırları arasında
görmemize imkân sağlaya intraterminal bakış açısı yansıtmaktadır.
Bu çalışmada Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimleri çalışmanın sınırlılıkları gereği
yalnızca taranan eserlerdeki işlevleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu sebepten dolayı
şimdiki zaman biçim birimlerinin incelenemeyen işlevlerinin de olabileceği göz ardı
edilmemelidir.
Çalışmamızla ilgili son olarak şunları da belirtmek isterim:
1. Dil bilgisel olarak zamanın tanımı yapılmış olup süreçli durumlarda kesin olarak
zamanın belirlenemeyeceği bu yüzden bağlantılı olduğu diğer kategoriler -görünüş ve
kip- ile birlikte ele alınması gerektiği belirtilmiştir.
2. Literatürdeki tartışmalardan bir diğeri olan görünüş ve kılınışın birbirinden farklı
oldukları fakat birbirleri üzerine işlem görerek bağlantılı oldukları bir kez daha
açıklanmıştır.
3. Biçim birimlerin yalnızca zaman işlevinde kullanılmadığı aynı zamanda görünüş
işlevlerinin de olduğu belirtilmiştir. Ayrıca şimdiki zaman ifadelerinde de işlevsel olarak
farklı kullanımları gösterilmiştir.
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4. Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimlerinin işlevlerinin cümlenin bağlamı
çerçevesinde de ele alınması gerektiği, söz konusu biçimlerin bazı kullanımlarda aynı
anda birden çok işlevi üzerine aldığı göz ardı edilmemelidir.
5. Bu biçim birimler ele alındıkları cümleler bağlamında farklı çekimlenmeleri sonucunda
farklı işlevlerde de kullanılabilmektedir. Yapılacak diğer çalışmalarda bu husus
değerlendirilmelidir.
6. Biz bu işlevleri yalnızca incelemeye aldığımız eserler üzerinden ortaya koymaya
çalıştık. Bu biçim birimlerin incelemeye alınamayan farklı işlevleri de olabileceği göz
ardı

edilmemelidir.

Bu

bağlamda

yapılacak

farklı

çalışmalarda

bu

husus

değerlendirilmelidir.
Sonuç olarak bu çalışmamız Özbekçedeki şimdiki zaman biçim birimlerini ele almış olsa
da bu doğrultuda zaman, görünüş, kılınış ve kip kategorilerini de bir kez daha açıklığa
kavuşturmaktadır. Çalışmamızın Özbek dili bağlamında yapılacak diğer çalışmalara
kaynaklık etmesinin yanı sıra diğer Türk dilleri bağlamında yapılacak çalışmalara ve
ayrıca zaman- görünüş kategorileri üzerine yapılacak dil bilimsel çalışmalara da katkıda
sağlamasını ummaktayız.
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