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Özbek Türkçesi gramerlerinde sifetdaş  terimiyle ifade  edilen 
sıfat  fiiller,  fiilin  sıfata  has vazifesine  uygunlaşan, nesnenin özelliğini 
gösteren fonksional  şekli1; hem fiil,  hem de sıfat  özelliğine sahip olan 
fiil  şekli2 olarak tanımlanmaktadır. Özbek Türkçesindeki sıfat  fiillerle 
ilgili olarak özel çalışmalar yapılmış ', çeşitli çalışmalarda ele alınmış4 

ve tezlere5 konu olmuştur. 

Özbek Türkçesindeki sıfat  filler  ile ilgili olarak çeşitli görüşler 
ileri sürülmüştür. Sıfat  fiillerin  ayrı bir kelime türü olduğunu 
ispatlamaya çalışan dilcilerin yanında6 fiil  ve ad arasında bir kategori 
olduğunu iddia eden dilciler de olmuştur.7 Bu görüşlere rağmen son 
yıllarda sıfat  fiillerin  fiil  konusunda, fillerin  fonksional  şekilleri  alt 
başlığı altında ele alınması, bir gelenek hâlini almıştır.8 

Sıfat  fiiller,  şahıs ve nesnenin hareketi ve durumu ile ilgili 
niteliğini bildiren ve genellikle sıfat  görevinde kullanılan kelimelerdir. 
Özbek Türkçesi edebî dilindeki sıfat  fiiller,  hem sıfat,  hem fiil  özelliği 
göstermektedirler. Sıfat  fiiller,  zaman (yâzgâıı  kitâb),  çatı (yâzilgân 
kitâb),  olumsuzluk (yâzilmagân kitâb)  kavramını ifade  ettikleri için 
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6 Cumaniyazov, R., Özbek tilide sifetdaş,  Trudı instituta yazıka i literatürü im 
A. S. Puşkina, Taşkent, 1949, s. 103- 130. 
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fiile  benzemektedirler. Ancak, sıfat  fiillerdeki  zaman kavramı (oqıgân 
bâlâ), fiillerdeki  (keçâ  oqıgânmân) kadar kesin ve net değil, daha 
genel bir zamandır. 

Şahıs ve nesnelerin niteliğini bildirmesi bakımından sıfat  fiiller, 
sıfata  benzemektedir. Sıfatlar,  nesnelerin statik niteliğini bildirirken 
(uzun  âdâm-yaxşi  iıy), sıfat  fiiller,  şahıs ve nesnelerin hareketi ve 
durumu ile ilgili dinamik (otirgân  bâlâ-yâzilgân  xat) niteliğini 
bildirmektedir. 

Özbek Türkçesi ile ilgili kaynaklarda sıfat  fiil  yapan ekler, 
genel olarak  -gân, - yâtgân, -digân,  -(u)vçı',  -ar, -âcâk, - yusi, /-güsi,  -
miş şeklinde verilmektedir. Ancak, sıfat  fillerin  sayısı konusunda 
farklı  görüş de vardır. A. Hacıyev, Fe'l  adlı çalışmasında aslında 
Özbek Türkçesinde sıfat  fiil  yapan eklerin en işleğinin geçmiş zaman 
sıfat  fiil  eki, -gân olduğunu, şimdiki zaman ve gelecek zaman sıfat 
fiillerinin  ilgili zamanı bildiren şekil üzerine -gân ekinin eklenmesiyle 
yapıldığını belirtmektedir.9 

Sıfat  fiiller,  çalışmalarda genel olarak ifade  ettikleri zamana 
(geçmiş zaman sıfat  fiilleri,  şimdiki zaman sıfat  fiilleri  ve gelecek 
zaman sıfat  fiilleri)  veya sıfat  fiil  eklerinin işleklik derecesine göre 
verilmiştir. 

Bu çalışmada sıfat  fiil  ekleri,birden fazla  zaman kavramını 
bildirmeleri bakımından işleklik sırasına göre -gân, -yâtgân, -digân, 
-âr, -uvçi, -âcâk  şeklinde ele alınmaya ve sıfat  fiil  eklerinin kelime 
yapımındaki görevi üzerinde durulmaya çalışılacaktır. 

-gân (-kân, -qan) eki: 
Özbek Türkçesi edebî dilinde en işlek sıfat  fiil  eki olan bu ek,/k/ 

ve /g/ sesleriyle biten fiillere  -kân,  /q/, İyi  sesleriyle bitenlere ise -qan 
şeklinde eklenmektedir: ek-gân  > ekkân,  teg-gân  > tekkân;  tuy-gân > 
tııqqan, yâq-gân > yâqqan . 

Bu ekle yapılan sıfat  fiiller,  aşağıdaki anlamları bildirir: 

1. Bu ekle yapılan sıfat  fiiller,  şahsın veya nesnenin geçmiş 
zamanda meydana gelen bir hareketi ve durumu ile ilgili niteliğini 
bildirir: Bâşdâ  ııni bu yürişgâ dâ'vât  etgân âmirlâr  esâ zâfâriyâtsiz 
urıışdân  keyin undan  yüz ögirib, zimdân  çâh qaziş pâyigâ tüşdilâr. 

9 Hacıyev, A., Fe'l, Taşkent, 1973, s. 170-173. 
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"Önce onu bu hücuma davet  eden  emirler  ise zafersiz  savaştan sonra 
ona arkalarını dönüp, gizlice kuyu kazma çabasına düştüler." (Adil 
Yakubov, Ulugbek hazinesi, s. 24.) 

Akranı  (iygâ  kirişi  bilân stoldâgi  mârmar siyâhdânnin  tâgigâ 
qıstirilgân  xatgâ  közi  tiişdi.  "Ekrem, içeri girer girmez masadaki 
mermer hokkanın altına sıkıştırılan  mektup,  gözüne ilişti." (Adil 
Yakubov, Kanat cüft  boledi, s. 342.) 

2. Bu ekle yapılan sıfat  fiiller,  şahsın veya nesnenin içinde 
bulunulan zamanda oluşan hareket ve durumu ile ilgili niteliğini de 
bildirebilir: Şu sababli hâzir uııi eıî  çattıcj  qorqıtgân  nârsâ- bu surâtııin 
bâsqmçilâr qoliga tüşib qâliş ehtimâli  edi.  "Bu sebeple şimdi onu en 
çok korkutan  (korkutmakta  olan) şey, bu resmin hücumcuların eline 
düşme ihtimali idi." (Pirimkul Kadirov, Yulduzli tünler, s. 10.) 

Sultânmurâd  qaynâgân âlâmân  içidâ  türtki  yeb, bâsilib, ezilib 
uzâq yürdi.  "Sultanmurad, dalgalanmakta  olan halk  içinde darbe alıp, 
ayağına basılarak uzun süre yürüdü." (Aybek, Nevaiy, s. 61.) 

Tumâv  ârqasida  burnidân  toxtâvsiz  âqqan suvni ham sezmâydi. 
'Nezle yüzünden burnundan sürekli akmakta  olan suyun da farkına 
varmıyordu." (Aybek, Kutlug kan, s. 77.) 

3. -gân sıfat  fiil  eki alan kelimeler, nesnenin statik durumunu da 
bildirebilir: Sâçigâ  bittâ-ikkitâ  iq irâlâgân  xâtin  çıqıb eşikni âçdi. 
"Saçına bir iki tane ak düşen  bir kadın,  çıkıp kapıyı açtı."70 

Sayyârii  zâlnin köçâgâ qarâgân katta  derazâsiga  yaqm câyda, 
hamişa birgâ yiiradigan  dostları'  âra'sida  otiradi.  "Seyyare, salonun 
sokağa  bakan büyük camına yakın bir yerde, sürekli birlikte gezdiği 
arkadaşlarının arasında oturuyordu." (Adil Yakubov, Kanat cüft 
boledi, s. 343.) 

4. Sıfat  fiilin  -gân ile yapılan şekli, bazen bağlama göre daha 
geniş bir zamanı da bildirebilir: 

âytilgân  söz-âtilgan  oq."Söylenen  söz, atılan oktur."(Atasözü)'1 

5. Özbek Türkçesi edebî dilindeki dört durum fiiline  (otir-,  tur-, 
yat-, yür-) -gân sıfat  fiil  eki eklendiğinde, şahsın veya nesnenin sadece 
geçmiş zamanda değil, içinde bulunulan zamanda meydana gelen 

10 Hacıyev, A., Fe'l, Taşkent, 1973, s. 170. 
" Fahri Kemal, vd., Hazirgi Özbek edebiy tili, Taşkent, 1957, s. 461. 
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hareketi ve durumu ile ilgili niteliğini de bildirebilir: 

Şu lâhza bir nimâ şitirlâdi.  Hâbib  yâtgân yeridâ  yâlt  etib 
balkoııgâ  âçilâdigân  derâzâgâ  qarâdi.  "O anda, bir şey hışırdadı. 
Habip, yattığı  (yatmakta  olduğu)  yerde  birden balkona açılan 
pencereye baktı." (Mirmuhsin, İlan öçi, s. 176.) 

Bârçâ közlâr  içki eşik âldidâ  turgân  Çarâköz  begimgâ  tikildi. 
"Bütün gözler iç kapı önünde durmakta  olan Karaköz  sultana 
çevrildi." (Pirimkul Kadirov, Yulduzli tünler, s. 19.) 

Âqarâ bâşlâgân dâştdâ  ât çâptirib  yürgân âdâmlâr  körindi... 
"Ağarmaya başlayan çölde at koşturmakta  olan adamlar  göründü... 
(Adil Yakubov, Ulugbek hazinesi, s. 58.) 

Özbek Türkçesi edebî dilindeki -gân ekiyle yapılan sıfat  fiiller, 
isimleşerek, çokluk, iyelik ve hâl eklerini alabilirler: 

Bilgânlârim,  bilgânlâriii,  bilgânlâri. 
Bözçi bilgânini  toqıydi.  "Bezci bildiğini  dokur." (Atasözü) 
Qari bilgârmi  pâri bilmâs. "İhtiyarın bildiğini  peri bilmez." 

(Atasözü) 
Onmâgânnin  iti oyri ketgândân  son hürâr. "İşi  rast gitmeyenin 

iti hırsız gittikten sonra ürür." (Atasözü) 
-gân sıfat  fiil  eki eklenen fiil,  şahıs ekleriyle çekimlendiğinde 

ötgân zeman fiil  'geçmiş zaman' şeklini yapar, geçmiş zamanda 
yapılan iş ve hareketi ifade  eder: 

kör-gân-mâıı  "görmüşüm" köı-gân-miz  "görmüşüz" 
kör-gân-sân  "görmüşsün" kör-gân-siz  "görmüşsünüz" 
kör-gân  "görmüş" kör-gân  "görmüşler" 
Bu xânânin devârlârigâ  hâm bezâkli  câvân yâsâlib, yerdân 

şiftgâçâkitâb  terilgân.  "Bu odanın duvarlarına da süslü dolap yapılıp, 
yerden tavana kadar kitap dizilmiş."  (Adil Yakubov, Ulugbek 
hazinesi, s. 32.) 

-gân sıfat  fiil  eki, Özbek Türkçesi edebî dilinde birkaç sıfat 
yapmıştır. Bu kelimelerden bazıları gramer terimleridir: 

birlâşgân  'birleşik': Birlâşgân Millâtlâr Tâşkilâti 'Birleşmiş 
Milletler Teşkilatı', kelişgân  'güzel, yakışıklı': kelişgan yiğit 
'yakışıklı delikanlı', lâblâşgân  (ünli) 'yuvarlak ünlü', lâblâşmâgân 
(ünli) 'düz ünlü', ofimâgân  'işi rast gitmeyen': oiımâgân kişi 'işi rast 
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gitmeyen kişi', ötâketgân  'aşın': ötâketgân zıqnâ 'aşırı cimri', ötgân 
'geçmiş': ötgân künlâr 'geçmiş günler'. 

-yâtgân eki: 

Yat- fiilinin  leksik anlamını kaybetmesi ve bu şekil üzerine -gân 
sıfat  fiil  ekinin eklenmesiyle -yâtgân sıfat  fiil  eki meydana gelmiştir. 
Bu sıfat  fiil  eki, fiil  köklerine eklenerek şahsın veya nesnenin içinde 
bulunulan zamandaki hareket ve durumu ile ilgili niteliğini bildirir: 
Dâsturxângâ  târtilâyâtgân  kiyik  kâbâbi kiiklik  göştlâri  hâzrâtdân  son 
Çutluy  Nigâr  xânimgâ qoyilâr...  "Sofraya  getirilmekte  olan geyik 
kebabı  ve keklik etleri, hükümdardan sonra Kutlug Nigar Hanım'a 
servis yapılır..." ( Pirimkul Kadirov, Yulduzli tünler, s. 21.) 

Endi  ottiz  toqqız yâşgâ kirgâıı  vâ qırçillama  yiğit yâşini 
yâşâyâtgân Mirzânin  öz ölimi haqıdiigi  sözlâridân  haram âhli ayır 
cimlikka  çömdi.  "Şimdi otuz dokuz yaşına giren ve tam delikanlılık 
yaşını yaşamakta  olan Mirza'nm  kendi ölümü hakkındaki sözleri 
yüzünden harem halkı, derin bir sessizliğe daldı." ( Pirimkul Kadirov, 
Yulduzli tünler, s. 22.) 

-yâtgân sıfat  fiil  ekinin eklendiği kelime, isimleşerek çokluk, 
iyelik ve hâl eklerini alabilir. 

Kelâyâtgânim,  kelâyâtgani,  kelâyâtgânlâmi. 

Örgimçak  toriga  oxşâş yâpişqâq bir biilâ âtrâfmi  oıâb 
kelâyâtgânini  sezgân Mullâ  Faz!iddin  cân câhdi  bilân bu tonıi yirtib 
çıqıb ketişgâ  urindi.  "Örümcek ağına benzeyen yapışkan bir şeyin 
etrafını  sarmakta  olduğunu  sezen Fazliddin, bütün gücüyle bu ağı 
yırtıp çıkmaya çabaladı." ( Pirimkul Kadirov, Yulduzli tünler, s. 11.) 

-yâtgân ekine şahıs ekleri eklenerek şimdiki zamanı bildinnez. 
Sadece bazı durumlarda şimdiki zaman fiilinin  yapılması için 
yardımcı olur. 

a)Yoq  kelimesiyle birlikte kullanıldığında şimdiki zaman 
fiilinin  inkâr şeklini yapar. Bu durumda -yâtgân eki, iyelik eklerinden 
birini alır: İşlâyâtgânim  yoq. "Çalışmıyorum.", kelâyâtgani  yok. 
•Çelmedir 

b) -emiş ile birlikte şimdiki zamanın rivayetini yapar: 
Kelâyâtgân  emiş "Geliyormuş.", Oqıyâtgân emiş. "Okuyormuş." 

c) -ediile  birlikte şimdiki zamanın hikâyesini yapar: kelâyâtgân 
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edi'geliyordu',  oqıyâgân ^"'okuyordu.' 
d) -dir  ekini alarak içinde bulunulan zamanda belirsizlik ve 

olasılık bildirir: İşlâyâtgândir.  "Çalışıyordur." 12 

-yâtgân ekinin yapım eki olarak sıfat  yaptığı görülmez. 

-digân (< turgân) eki: 

Bu sıfat  fiil  eki, ünlü ile biten fiillere  -y, ünsüzle biten fiillere  -â 
zarf  fiilinden  sonra eklenir. Bu ekin, turgan  şeklinden geldiği 
kaynaklarda kaydedilmiştir.13 

A. Hacıyev, bu ekin hazirgi kelesi zeman sıfat  fiil  eki olduğunu 
belirterek, ekteki şimdiki veya gelecek zaman anlamının kel- âdir, 
işlâ-ydir kısmı yoluyla ifade  edildiğini, -gan ekinin zamanın anlamına 
etki etmediğini ifade  eder.14 

-digân  ekiyle yapılan sıfat  fiiller,  aşağıdaki anlamları bildirir: 

1. Bu ekle yapılan sıfat  fiil,  şahsın veya nesnenin gelecek 
zamanda meydana gelecek hareketi ve durumu ile ilgili niteliğini 
bildirir: 

Esân Dâvlât begim qayyıgâ beriiib yıylâb otiradigân  pâyt 
emâsligini  endi  sezdi.  "Esan Devlet Valide, kendini kaptırıp iizüliip 
ağlayacak  vakit  olmadığını, şimdi anladı." (Pirimkul Kadirov, 
Yulduzli tünler, s. 34.) 

Bârâdigân  yeringâ  taş âtına! "Gideceğin  yere taş atma". 
(Atasözü) 

2. Bu ekle yapılan sıfat  fiiller,  şahsın veya nesnenin içinde 
bulunulan ya dadaha geniş bir zamanda meydana gelen hareketi ve 
durumu ile ilgili niteliğini bildirir: 

İnstitutdâ  qışlâqqa mençâlik  yaqm turâdigân,  uni mençâlik 
bilâdigân  birârtâ  arxıtektor  yoq, deb  gerdâyib  yiirgân edi.  'Enstitüde 
köye benim kadar yakın oturan, orayı benim kadar iyi bilen bir tane 
bile mimar yok diye gerilerek geziyordu. (Adil Yakubov, Kanat cüft 

1 2 Hacıyev, A., Fe'l, Taşkent, 1973, s. 172. 
13 Gulamov, E., Fe'l, Hazirgi zeman Özbek tili kursiden materialler, Taşkent, 
1954, s. 35; Kononov, A„ N., Grammatika sovremennogo uzbekskogo 
literaturnogo yazıka, Moskova-Leningrad, 1960, s. 238. 
1 4 Hacıyev, A., Fe'l, Taşkent, 1973, s. 173. 
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boledi, s. 343.) 
Amudâryâ  boyigâçâ yer hâydâb  paxta ekdik.  Dâri 

sâçilmâydigân  boş yer qâlmâdi.  "Amuderya kıyısına kadar yer sürüp 
pamuk ektik. İlaçlanmayan  boş yer kalmadı." (Mirmuhsin, İldizler ve 
yeprakler, s. 19.) 

2. maddede ifade  edilen anlam, -gân sıfat  fiil  ekiyle de 
verilebilir. Bir başka deyişle, yukarıdaki örneklerde bulunan -digân 
eki, -gân ekiyle değiştirildiğinde anlamda bir değişiklik olmaz: 
Âmudâryâ  boyigâçâ yer hâydâb  paxta ekdik.  Dâri sâçilmâgân  boş yer 
qâlmâdi. 

-digân ekiyle yapılan sıfat  fiil  de isimleşerek çokluk, iyelik ve 
hâl eklerini alabilir: 

Ârâlârih  bu zil işini pâyiâb yûrâdigânlâr  bâr. İş  qılmây tili  bil ân 
yürâdigânlâr  bâr. "Aranızın bozulmasını bekleyenler  var. İş yapmadan 
dedikodu  yayanlar  var." (Mirmuhsin, İldizler ve yeprakler, s. 8.) 

(Şârbâtxân)-Men  â'kângâ  yüz marta gâpirdimki,  endi  bu işihdân 
ket  dedim,  âlâdigâninni  âldin,  yıyadigâninni  yıydiii  issıyıdâ  boşa 
dedim.  (Şerbet Hanım) -Ağabeyine yüz defa  şimdi bu işinden ayrıl 
dedim. Alacağını  aldın, toplayacağını  topladın, sıcağı sıcağına git 
dedim." (Mirmuhsin, İlan öçi,s. 258.) 

Özbek Türkçesi edebî dilinde, fiillere  -digân  eki ve şahıs ekleri 
eklenerek kelesi  zeman lazim fe'lini  'gelecek zaman gereklilik fiili' 
yapar vegelecek zamanda gerekliliği bildirir: Âmântây ârâlâşmâsâ iş 
buzilâdigan.  "Amantay karışmasa iş bozulacak." (Seid Ahmed, 
Seylenme, Toybaşi, s. 366.) 

Edebî dilde gelecek zaman için fiil  köklerine -â, -y zarf  fiil 
ekinden sonra şahıs ekleri eklenerek yapılan şekil, çok 
kullanıldığından -digân ekiyle yapılan şekiller, sıfat  fiile  dönüşmüştür. 

Özbek Türkçesi edebî dilinde, -digân eki eklenen fiil,  bol-
fiiliyle  birlikte kullanıldığında; 

a) Fiilin bildirdiği hareketin tekrarlandığını, alışkanlık hâlini 
aldığını bildirir: Âfandi  tângâgâ  örgânib hâr küni bâmdâd  nâmâzidân 
keyin sütfuruş  bâlâlârnin  yolini tosâdigân  boldi.  "Nasrettin Hoca, 
paraya alışıp her gün sabah namazından sonra süt satan çocukların 
yolunu keser  oldu."'  (Efendi  letifeleri) 
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Qâzi pârâxorlikkâ  yaman örgângâıı  edi.  Çâzilikdân  tüşgândân 
keyin hiim kimııi  körsâ,  on kâih'ni  qaşlâydigân  bolib  qâldi.  " Kadı, 
rüşvet yemeye fena  alışmıştı. Kadılıktan ayrıldıktan sonra da kimi 
görse, sağ avucunu kaşır  oldu."  (Efendi  letifeleri,  s. 187.) 

b) Gelecek zamanda yapılacak iş ve hareket için istek bildirir: 

Şıuıin üçün üy tâpilgünçâ,  bâlki  toy ötgünçâ biz şu yerdâ 
turâdigân,  dadam  özi dökân  âçgüııçâ âmâkimga  qarâşâdigân  boldi. 
"Bu sebeple, ev bulununcaya kadar belki, düğün bitinceye kadar biz, 
burada kalacak  olduk,  babam dükkân açıncaya kadar amcama yardım 
edecek  oldu."  (Abdulla Kahhar, Ötmişden ertekler, s. 207.) 

Zârur  işlâri bolişigâ qariimây, vraçliir  mâslâhâtigâ  köra 
Coraqulov  xâtini Gülcâhân bilaıı birgâ yâkşânbâ küni  samalyotgâ 
çıqadigân  boldi.  "Zorunlu işleri olmasına rağmen doktorların 
tavsiyesine göre Corakulov, karısıyla birlikte Pazar günü uçağa 
binecek oldu.''  (Mirmuhsin, İldizler ve yepraqler, s. 196.) 

Toplanan malzemeye göre Özbek Türkçesi edebî dilinde -digân 
ekiyle kelime yapıldığına rastlanmamıştır. 

-(â)r eki: 
Bu ekle yapılan sıfat  fiil,  şahsın veya nesnenin gelecek zamanda 

meydana gelen hareketi ve durumu ile ilgili niteliğini bildirir: 

Yaxşi  hâmki,  iıısân özinin öiâr kimini  bilmâydi.  Âgâr u bu 
künini bilgânidâ  bir kün ham yâ'şâ'y  âlmâsdi.  "İyi ki, insan kendi 
öleceği günü bilmiyor. Eğer o, bu gününü bilseydi, bir gün bile 
yaşayamazdı." (Mirmuhsin, İldizler ve yeprakler, s. 41.) 

Bârâr yerdân  keçikmâ,  bârmiis yergii içikmii.  "Gidilecek yere 
gecikme, gidilmeyecek yere girme." (Atasözü) 

Gelecek zaman sıfat  fiil  eki olarak -digân ekinin çok 
kullanılması sebebiyle olsa gerek bu ek, işlek bir sıfat  fiil  olmaktan 
çıkmış, sıfata  yaklaşmıştır. 

Pâdşa  bir kiini  uçar ât mingisi kel  ganini âytib âfândigâ  yâri İdi. 
"Padişah, bir gün uçan ata binmek istediğini söyleyerek Hoca'ya içini 
açtı." (Letifeler,  s. 12.) 

Âkrâmnin  esidâ  bar: uruşdân  âldin,  Âkrâm  yetti-sâkkiz  yâşâr 
pâytidâ  bütün qışlâq yâzdâ...  dâştgâ  qâvuıı ekib bâlâlar  lıâr küni 
keçqurun  eşâkdâ  qışlâqqa qâvun tâşişâr edi.  "Ekrem hatırlıyor: 
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Savaştan önce, Ekrem yedi  sekiz  yaşındayken  bütün köy, yazın çöle 
kavun eker, çocuklar her gün akşam eşekle köye kavun taşırlardı." 
(Adil Yakubov, Kanat cüft  boledi, s. 380.) 

-(â)r sıfat  fiil  ekinin olumsuz şekli de şahıs ve nesnenin 
niteliğini bir zaman kavramına bağlı olarak bildirmez, bu ek, tamamen 
sıfatlaşmıştır: 

Bu ârzimâs şân şuhrat,  marta ba va iilkân  mânsâb, göziil  vii 
madaniyatli  xâtindan  körâ,  öşâ mehnâti ayır bolsâ ham özi âddiy, 
betaşvı'ş  beyalvâ turmuşi â'lâ  emâsmidf!  "Bu değmeyecek şan şöhret, 
makam ve yüksek mevki, güzel ve kültürlü karısmdansa o emeği ağır 
olsa da kendinin basit, sıkıntısız hayatı daha iyi değil miydi?" (Adil 
Yakubov, Kanat cüft  boledi, s. 417.) 

Şunday  qılib keç küzııin  şarâfatli  künlâridân  biıi-oninçi noyabr' 
Nâbi  Mâcidovnin  hayâtida  öçmâs iz qâldirdi.  " Böylece güzün son 
uğurlu günlerinin birinde 10 Kasım, Nebi Mecidov'un hayatında 
silinmeyen /z bıraktı." (Nemet Yakubov, Can, s. 100.) 

Özbek Türkçesi edebî dilinde -(a)r eki eklenen fiil,  şahıs 
ekleriyle çekimlendiğinde hazirgi kelesi  zeman güman fe  7/ni yapar ve 
gelecek zamanda belirsizlik bildirir: Ertâgâ  siznikiga  bârârmân. 
"Yarın size gelebilirim." 

(Mirzakârimbây) -Bâlki  zavod  quriş üçün avara bolişgâ toyri 
kelmiis,  biz tayyar zavodııi,  işlab turgan  zavodni  qolgâ  âlârmiz,  ham 
cüda  arzânga âlarmiz.  "(Mirzakerim) - Belki fabrika  kurmak için 
avare olmak gerekmez, biz hazır fabrikayı,  çalışmakta olan fabrikayı 
alabiliriz,  hem de çok ucuza alabiliriz"  (Aybek, Kutlug kan, s. 72.) 

Özbek Türkçesi edebî dilinde -(a)r  sıfat  fiil  eki eklenen fiil,  edi 
şekli ile birlikte kullanıldığında ötgeıı zeman devam  telini  'geniş 
zamanın hikâyesini' yapar, geçmiş zamanda iş ve hareketin 
bitmediğini, devam ettiğini bildirir: 

Akra'm  institutdâ  bâşlângâıı  bu yavyâni çetdan  küzatarkan,  gah 
bu âdamlarga  âcâblânâr,  gah iç-içidân  rancir, gah Fıyâni  çıqıb, 
köçalârni  âylânib  kelârdi.  "Ekrem, enstitüde başlayan bu kavgayı 
uzaktan izlerken, kâh bu adamlara hayret eder,  kâh kırılır, kâh çok 
sinirlenip sokakları dolaşırdı."  (Adil Yakubov, Kanat cüft  boledi, s. 
510.) 
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Özbek Türkçesi edebî dilinde -(â)r sıfat  fiil  eki, kelime 
yapımında, özellikle birleşik kelime yapımında işlek eklerden biri 
olmuş, birleşik kelimenin ikinci kısmında gelerek çok sayıda ad ve 
sıfat  yapmıştır: 

Adlar: 

a. Şahıs adlan:  âtbâqar 'seyis', betgâçâpâr  'utanmaz, dobra', 
cânkııyâr  'bir iş veya insan için candan çalışan kişi', çoçqabâqar 
'domuz bakıcısı', çölquvâr  'çölleri bayındırlaştıran kişi', izquvâr' iyi 
iz süren kişi', kâllâkesâr  'insan öldüren, katil', mâlbâqar  'çoban', 
orinbâsâr'bır  kişinin işini devam ettiren, yardımcı', tâvuqbâqar'\avuk 
bakıcısı', tanı teşâr'çatı kırıp hırsızlık yapan kişi', tâşkesâr'taş  kesen, 
taş yontan kişi', yolbâsâr  'yolcuların yolunu keserek soyan kişi, 
eşkıya', yoltosâr'  eşkıya'. 

b. Hayvan  adları:  bâltâyutâr  'leşle beslenen bir yırtıcı kuş', 
beşiktervâtâr  'beşik gibi sallanan, uzun ayaklı haşarat', böribâsâr 
'koyunları kurttan koruyan çoban köpeği', eçkemâr  < eçkiemâr  'bir 
buçuk metre boyundaki kertenkele', iskabtâpâr'sivri  sinek gibi insanı 
sokan bir haşarat'. 

c. Bitki  adları:  kiingâbâqar  'ay çiçeği', pâçaqırqar 'çok dikenli 
ve beyaz çiçekli kuşburnu', pâşşâqonmâs 'dikenli ve güzel kokulu 
çiçekleri olan bir bitki'. 

d.  Gelenek  adları:  mâlyâyiir "düğün  gecesinin ertesi günü çeyiz 
yayma töreni ve verilen ziyafet',  mâlyıyar  'düğünden yaklaşık yirmi 
otuz gün geçtikten sonra çeyizi toplama töreni', iiyköıâr  'gelinin 
akrabalarının damadın ailesiyle tanışma töreni', yiiz körâr  'nikâhın 
ertesi günü, yüz hediye ile gelin görme töreni'. 

Ayrıca -âr sıfat  fiil  eki, aşağıdaki adları da yapmıştır: 

âtçâpâr 'hipodrom', hüsnbuzâr 'sivilce', otsâçâr 'yanan sıvı 
saçan âlet', tânâtar'tan  vakti'. 

Sıfatlar: 

a) İnsanın  özelliğim  bildiren  sıfatlar:  ârâbuzâr 'ara bozan': 
ârâbuzâr kişi 'ara bozan kişi', lıaqsevârtadaletperver':  haqsevâr âdâm 
'adaletperver adam', xuşyâqmâs' tembel': xuş yâqmâs âdâm 'tembel 
adam', içküyâr  'dert ortağı': içküyâr dost 'dert ortağı dost', elsevâr 
'vatanperver': elsevâr xalq 'vatanperver halk', erksevâr 
'hürriyetperver': erksevâr xalq "hürriyetperver halk', issıq sevâr 
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'sıcağı seveıı ekin ve ağaç': issıq sevâr ekin 'sıcağı seven ekin', iş 
yâqmâs 'tembel':iş yâqmas âdâm 'tembel adam', qânunbuzâr 
'kanunlara uymayan, kanun bozucu': qânunbuzâr kişi 'kanun bozan 
kişi', mehnât sevâr 'çalışmayı çok seven': mehnet sevâr dehqân 
'çalışmayı çok seven çiftçi',  şârtkesâr  'dobra konuşan': şârtkesâr âdâm 
'dobra adam', tebsâ-tebrânmâs  'vurdumduymaz': tebsâ-tebrânmâs 
âdâm 'vurdumduymaz adam', tmçliksevâr  'barış sever': tinçliksevâr 
xalq 'barış sever halk', turmuşbuzâr  'ailenin dağılmasına sebep olan, 
yuva yıkan': turmuşbuzâr xâtin 'yuva yıkan kadın', yebtoymâs 'obur': 
yebtoymâs âdâm 'obur adam'. 

b) Nesnenin  özelliğini  bildiren  sıfatlar:  âsmânöpâr 'gökdelen': 
âsmânöpâr binâ 'gökdelen', bârsâ kelmâs  yol 'Gidişi olup, dönüşü 
olmayan yol', beşâtâr'  beş tane mermi atan': beşâtâr miltıq 'beş tane 
mermi atan tüfek',  ensâqatâf  can sıkıcı, saçma': ensâqâtâr gâp 'saçma 
cümle', keçpişâr  ' geç olgunlaşan': keçpişâr qâvun 'geç olgunlaşan 
kavun', qoşâtâr 'çift  kurşun atan': qoşâtâr miltıq 'çifte',  ortâpişâr 
'mevsim ortasında olgunlaşan': ortâpişâr âlmâ 'mevsim ortasında 
olgunlaşan elma', tezâqar  'hızlıakan': tezâqar dâryâ 'çabuk akan 
nehir', tezâtâr  'çabuk çabuk mermi atan, otomatik': tezâtâr miltıq 
'otomatik tüfek',  tezpişâr  'erken olgunlaşan': tezpişâr paxtâ 'çabuk 
olan pamuk', tezuçâr  'hızlı uçan': tezuçâr samolyot 'çabuk uçan 
uçak'. 

-vçi eki: 

Bu sıfat  fiil  eki, sonu -â ile biten fiillere  eklendiğinde, M 
ünsüzünün etkisiyle lal  ünlüsü, lal  ünlüsüne dönüşür; ünsüzle biten 
fiillere  eklendiğinde /u/ ünlüsü alır. Bu ekle yapılan sıfat  fiiller, 
nesnenin ve şahsın niteliğini belirli bir zamana bağlı olarak bildirmez. 

...bütün ândâmi,  siymâsi dürüst  âilâdâ  târbiyâ  körgânligini 
tâsdıqlâvçiyişxâtin  Annagâyaqmlâşdi.  " ... bütün endamı, siması iyi 
bir ailede yetiştiğini  gösteren  genç kadın,  Anna'ya yaklaştı." (Aybek, 
ICutlug kan, s. 89.) 

Yâlyız  bâylârgâ  ham kâtta  âmâldârlârgâ  müyâssâr boluvçi 
bundây hâşâmâtli  restoranda  otirgâni  üçün xursând  bolgân, kâyfı 
kötârilgân  Abdi  şükür  Ümâr  A'ayyâmnin mânâ şu rubâiysini yâddâıı 
oqıb ketdi.  "Sadece zenginlere ve yüksek  mevki sahiplarine nasip olan 
böyle muhteşem restoıanda  oturduğu için memnun olan, keyfi  yerine 
gelen Abdişükür, Ömer Hayyam'm bu rübaisini ezbere okudu." 
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(Aybek, Kutlug kan, s. 85.) 
Genel olarak -vçi ekiyle yapılan sıfat  fiiller  az kullanılmaktadır. 

Bu şeklin ifade  ettiği anlam, -digân eki ile de verilebilmektedir.15 

Özbek Türkçesi edebî dilinde -vçi sıfat  fiil  eki, aşağıdaki adları 
ve sıfatlan  yapmıştır: 

a) Meslek  adlan:  âqlâvçi 'avukat', âtuvçi 'atıcı',  biçuvçi 
'biçkici', âyblâvçi 'savcı'hâydâvçi  'sürücü', qârâlâvçi  'savcı', oqııvçi 
'öğrenci', oqıtuvçi 'öğretmen', sâtuvçi 'satıcı', tergâvçi  'sorgu 
hakimi', tâşuvçi'taşımacı', tikuvçi'terzi',  toquvçi'dokumacı', uçuvçi 
'pilot' 

b) Gramer terimleri:  câmlâvçi sân 'topluluk sayılan', qarâtuvçi 
'tamlayan', pârtlâvçi  iindâş  'patlayıcı ünsüz' sifâtlâvçi  'niteleyen', 
siryaluvçi ündâş 'sızıcı ünsüz', tüslâvçi qoşimçâ 'fillerin  şahıs 
ekleriyle çekilmesini sağlayan ekler', türlâvçi  qoşimçâ 'hal ekleri', 
toldiruvçi'nesne,  dolaylı tümleç', yâsâvçiqoşimçâ'yapım eki'. 

Ayrıca -vçi sıfat  fiil  eki, aşağıdaki adları da yapmıştır: 

sâylâvçi 'seçmen', tinlâvçi  'dinleyici', siidrâluvçi  'sürüngen', 
sütemizuvçi' memeli'. 

-âcâk eki: 

-âcâk eki, Özbek Türkçesi edebî dilinde fazla  işlek değildir. 
Bazı kaynaklarda bu ek, sıfat  fiil  ekleri arasında verilmezken, bazı 
kaynaklarda üzerinde fazla  durulmamıştır. 

Bu ekle yapılan sıfat  fiiller,  şahıs ve nesnenin gelecek zamanda 
gerçekleşecek hareket ve durumu ile ilgili niteliğini bildirir: 

Âmmâ endi  yaxşimi, yâmânmi, qaynânâsi, tuyılâcâk  bâlâsinin 
buvisi-şu Şârbâtxân  âyâ. Uni  hürmât qıliş kerâk.  "Artık şimdi iyi mi, 
kötü mü, kaynanası doğacak  çocuğunun ninesi Şerbethan anne. Ona 
saygı göstermek lâzım." (Mirmuhsin, İlan öçi, s. 198.) 

Lekin Bâşircân Törâ  bâbâniii mâzârigâ  qurilâcâk  sayanâni 
xayâlân köz âldigâ  keltirârkân,  yiirâgi hapqırib, özini... nâcât eşiği 
âldidâ  turgândek  his etdi.  " Ama, Beşircan, Töre Dedenin mezarına 
yapılacak  mermeri hayalen göz önüne getirirken, heyecanlanıp, 
kendini, ... kurtuluş kapısı önünde duruyor gibi hissetti." (Nemet 

15 Hacıyev, A., Fe'l, Taşkent, 1973, s. 176. 
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Eminov, Süverek, s. 135.) 
(Damla)-  Âgâr istâsâniz men hâmmâdân  burun öz qızim va 

küyâvim, toyrirâyı,  bolâcâk  küyâvimni  qârâlâymân.  " (Hoca)- Eğer 
isterseniz ben, herkesten önce kendi kızım ve damadım, daha doğrusu 
müstakbel  damadımı  eleştireyim." (Adil Yakubov, Kanat cüft  boledi, 
s. 360.) 

-âcâk eki ile yapılan sıfat  fiil,  isimleşerek, çokluk, iyelik ve hâl 
eklerini alabilir: 

Küzdâ  ekinlâr  yıyılgandân  soıı, xocâsidâıı  haqıni âlib Hirâtgâ 
tüşâcâgini sözlâdi.  "Güzün ekinler toplandıktan sonra, patronundan 
hakkını alıp Herat'a gideceğini  söyledi." (Aybek, Nevaiy, s. 53.) 

Özbek Türkçesi edebî dilinde, bu ek, ünsüzle biten fiil  köklerine 
-âcâk, ünlüyle biten fiil  köklerine -yâcâk ve sahıs eklerinin 
eklenmesiyle anık kelesi  zeman 'kesin gelecek zaman" şeklini yapar, 
bir iş ve hareketin gelecek zamanda kesin yapılacağını ifade  eder: 

bâr-acâk  -maıı 'gideceğim' 
bâr-âcâk-sân  'gideceksin' 
bâr-acâk  'gideceksin' 

bâşlâ-yâcâk-mân'  başlayacağım' 
bâşlâ-yâcâk-sân  'başlayacaksın' 
bâşlâ-yâcâk  'başlayacak' 

bâr-âcâk-miz  'gideceğiz' 
bâr -âcâk-siz  'gideceksiniz' 
bâr-âcâklâr  'gidecekler' 

bâşlâ-yâcâk-miz  'başlayacağız' 
bâşlâ-yâcâk-siz'  başlayaksınız' 
bâşlâ-yâcâk-lâr  başlayacaklar' 

Özbek Türkçesi edebi dilinde -âcâk sıfat  fiil  eki, kelâcâk 
'gelecek' ve tegâcâklik  qıl 'şaka yapmak' kelimelerini yapmıştır. 

Özbek Türkçesi edebî dilinde artık sıfat  fiil  olarak 
değerlendirilmeyen -yusi/ -güsi ve-miş ekleri, birkaç kelimede 
kullanılmaktadır: bolyusi, kelgüsi,  qılmiş, ötmiş. 

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: 

Özbek Türkçesi edebî dilinde sıfat  fiiller,  eklendikleri fiil 
köklerinin bildirdiği iş ve hareketle ilgili olarak şahıs ve nesnelerin 
dinamik niteliklerini bildirirler. 

Özbek Türkçesi edebi dilinde en işlek sıfat  fiil  ekleri, -gân, 
-digân, -yâtgân ekleridir. 
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Özbek Türkçesi edebî dilinde sıfat  fiil  eklerinin eklendiği 
kelimeler, şahıs ve nesnelerin niteliklerini net bir zamana bağlı olarak 
değil, belirsiz bir zamana göre bildirirler. 

Özbek Türkçesi edebî dilinde sıfat  fiil  ekleri, kelime de 
yapmaktadır. Sıfat  fiil  olarak çok işlek olmayan-(â)r ve -uvçi ekleri, 
kelime yapımında diğer sıfat  fiil  eklerine göre daha işlektir. 

Kullanılan transkripsiyon işaretleri: 

â : Yuvarlak söyleyişe meyilli /a/ sesi. 
â : Açık /e/ sesi. 

e : Kapalı /e/ sesi. 

T : Art damak /g/ sesi. 
x : Gırtlak /h/ sesi. 

q : Art damak İki  sesi. 

n: Nazal /n/ sesi 
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