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ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ, № 1, 2013

Mustafa Said Arslan 
 

GZBEK TURKCESiNDE HAL (DURUM) EKLERI 
GiRis 

 
Hâl ekleri, cümle içinde isimleri başka kelomelerle olan ilişkilerine gore çeşitli hallere sokan eklerdir.1 
Ad durumlari, jişmdiye degin tUrlU biimlerde ele alinmiş ve degiik terimlerle incelenmijtir. 
Jean Deny ad durumlarim, “genetif: in-lenik; accusatif: i-lenik; datif: den-lenik; locatif: de-lenik; relatif: ce-lenik” 

şeklinde bOlUmlemiştir. 
Kononov, ad durumlari i9in “fekim” terimini kullanmijtir. Ona gOre alti bi^imdedir: “ 1- nominatif: 2- genetif: -in; 

3- datif: -(y)a, -(y)e; 4- accusatif: -(y)i, -(y)i, -(y)U, -(y)u; 5- locatif: -da / -de, -ta / -te; 6- ablatif: -dan / -den, -tan / -
ten”. 

Ergin ise ad durumlarim bOyle bblOmlemijtir: “yalm hal, ilgi hfili, yapma hSli, yakla§ma hfili, bulunma hfili, 
uzaklajma hSli, vasita hali, eşitlik hali”. 

Gencan, ad durumlarim; -i durumu, -e durumu, -de durumu, -den durumu bi9iminde vermijtir. 
Banguoglu, “Adlarda 9ekim: 1- i99ekim halleri: kim hSli (yalm hali), kimi hali (etkilenme hali), kime hfili 

(yOnelme, girme hali), kimde hali (durma, kalma hSli), kimden hSli (9ikma, uzaklaşma hali), kimin hali (katilma hali); 
2- Diş9ekim hfilleri” 

Lllbimov, “TUrk9ede ka9 isim hali var?" adli yazisinda “-de ekine -de hali demek dogru mudur? Bize gOre dogru 
degildir. GUnkU -de eki yalmz bir ektir ve -de ekli hale kendi adi verilmelidir. Aym tarzda başka isim hallerine de ad 
verilmesi gerektir” diyerek şu adlandirmayi yapmitir: “asil hal (ev), ge9iş hSli (ev-i), iyelik hali (ev-in), istikamet hfili 
(ev-e), yer hfili <ev-de), 9ikiş hfili (ev-den)” (Tttrk Dili, Nr.96 (1959). 

Yukanda belirtildigi gibi, dilbilgisi uzmanlarinm degişik yorum ve terimlerle ele aldiklan bu konu, dillerin i9 ve 
diş yapilarina gOre dilden dile ayrimlar gbsterir. TUrkiye TUrk9esinde genellikle alti 9e§it olarak ele alman ad durumu 
başka dillerde 90k daha fazladir; kimi zaman 15-20’ye kadar yOkselir. Ayn ayn tipleri de vardir. Azeri bilgini 
Zeynelov. gOnUmflzdeki TQrk leh9elerinde ad durumlarindaki birlige ilgiyi 9eker (Turk Dillerinin Mugayeseli 
Grammatikasi, Baki, 1974, s. 43 -62: Muasir Turk Dillerinde HSI Kategoriyasi bahsi). 

OZBEK TURKCEStNDE HAL EKLERt (Relink Kategoriyasi) 
 
Türkiye Türkçesinde oldugti gibi Ozbek Türkçesinde de hfil eklerinin simflandirilmasi konusu kesinlik kazanmi? 

degildir. Volkan Cojkun, 2000 yilinda yaymladigi “Ozbek TUrkçesi Grameri”nde Ozbek TUrk9esindeki hfil eklerini; 
1. Ilgi Hfili (Qaratgiç kelijigi) 
2. YUkleme Hfili (TUşUm kelişigi) 
3. Bulunma Hfili (Orin-pfiyt kelişigi) 
4. YOnelme Hfili (COnali; kelişigi) 
5. G'kma Hfili (Giqiş kelişigi) 
6. Vasita Hfili (Vfisitfi kelijigi) 
7. Eşitlik - benzerlik Hali (Oxşatiş kelijigi) 
8. YOn GOsterme Hfili (Y0naliş kOrsatiş kelişigi) 
9. Simrlama Hfili (Cegarala§ kelişigi), olarak dokuz başlik altinda incelemijtir. 
F.A. Abdurahmanov, §. §oabdurahmanov, A. P. Hociev’in 1975 yilinda, Taşkent’te, Ozbekistan CCR Fanlar 
Akademisi A S. Риф'п Adindaki Dil ve Edebiyat EnstitUsU tarafindan basilan Ozbek Dili Grameri (Uzbek Tili 

Grammatikasi) adli kitapta ise; 
1. Baş Kelişik (Yalm Hfil) 
2. Karatki9 Kelişigi (Ilgi Hfili) 
3. TUşUm Kelijigi (YUkleme Hfili) 
4. Qtki? Kelijigi (Cikma Hfili) 
5. COnali? Kelişigi (YOnelme HSli) 
6. Orin Keli§igi (Bulunma Hfili), olarak hal eklerini smiflandirmijlardir. 
Volkan Cojkun, Ozbek Tiirk?esi Grameri. TDK Yay., Ankara 2000, s. 75. 
2 Neşe Atabay, Dr. Ibrahim Kutluk, Sevgi Ozel (Prof. Dr. Dogan Aksan’in YOnetimindel^Sflzcfik^iriaai 

                                                            
1 Volkan Co$kun, Ozbek Tilrkfesi Grameri. TDK Yay., Ankara 2000, s. 75. 
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No Kelişiklar Nomi Ku^imqasi Curoklari 
1 Baş Kelişik - Kim? Nima? 
2 Karatki9 Kelişigi -ning Kimning? Nimaning? 
3 TUşUm Kelişigi -ni Kimni? Nimani? 
4 COnali? Kelişigi -ga (.ka, ka) Kimga? Nimaga? 
5 Orin - Payt Kelişigi -da Kimda? Nimada? 
6 Giki? Kelişigi -dan Kimdan? Nimadan?3 

 
1. Baş Kelişik (Yalin Hal): 
Baş kelijik diger hSl eklerine zit olarak nOtr forma olarak bilinmektedir. Isimlerin başka bir unsura bagli olmayan 

normal teklik, fokluk ve iyelik §ekilleri de yalm halde bulunurlar.4 Sdam+lar, quv&n9+lar, u+lar gap+ lar+i+m, avlSd+ 
lar+i+miz, iş+ lar+i+ng 

Urik (ne?) gulladi. (Erik 9i?ek a9ti.), Ukituv9i (kim?)- mehribon ustoz. (Ogretmen iyi kalpli.) 
Aytilgan s6z - otilgan ok. 
Ki§i va camiyatni şakllantirgan narsa- mehnat. 
Baş kelişikteki ad, sifat ile birle§ip sifat tamlamasi olu§turur. 
Bu 9inarlar hademay osmonga buy 90zadi, yanayuzyil, balki beşyuz mingyillar umr koradi. (P.K)2 Volkan Coşkun 

Ozbek Ttirk9esi Grameri adli kitabinda ayri bir başlik altinda vermi? oldugu vasita durumunun bilan edatiyla 
yapildigim sOylemektedir. Bu durum Uzbek Tili Grammatikasi adli eserde baş kelijik bajhgi altinda incelenmiştir. 

andija bilan “endije ile”, kOz bilan “gOz ile”, til bilan “dil ile”3 
2. Karatki9 Kelişigi (ilgi Hali): 
Bir §eyin bir kimseye ya da bir §eye ait oldugunu anlatan durum ekidir. Ozne ve 6zne gorevinde kullamlan 

kelimeleri birbirine baglar. Ek, Ozbek Ttirk9esinde -ning şeklindedir: 
Sdam-ning iti (adamin ati), ukam-ning kizi (karde§imin kizi) 
Uyning tomi, u?aning maslahati 
Bu tantikligini rayonning hozirgi rahbarlari ke9iradimi-yokmi? (Bu jimarikligi semtin ?imdiki rehberleri affeder 

mi affetmez mi?) (A. Kahhor) 
Ek, Tarihi TUrk Leh9elerinden farkli olarak Ozbek Ttlrk9esinde tek şekilli olarak kullamlir: 
“Tasavvufhing hakikati ni turur.” (GUlistan Terciimesi) 
“Merkebning ayagi leng boldi.” (Lisanil’t Tayr) 
“Ашта inciming ta§i hem yenilr £91 hem yentir.” (KisasU’l Enbiya) 
‘‘Bu saatta bu ku§nung atim aydim erdi.” (NehcU’l Feradis)5 
Gtiney Ozbek9esi agizlarinda, -ning yerine yUkleme hali ekiyle e§sesli -ni eki de gOrUlUr. Aidiyet ekinin Online 

-ni şeklinde gelir ve ilgi ifadesi taşir: Sdam-ni-ki (adaminki)4 
Ilgi h§Ii eki Tilrkiye Tilrk9esinde -(n)In,-(n)Un jeklindedir ve belirtili isim tamlamasi olu§turur. 
Ki§i zamiri ile kullamldigi durumlarda ise şu şekilde karşimiza 9ikmaktadir; men-ing irodam, siz-ning nutlyngiz, 

u-ning tabassumi gibi.6 
Bazen ek kullamlmaz fakat tamlama ilgi ifadesi taşir. Omegin; Gorkiy asarlari (Gorki’nin eserleri), IH9 zavodi, 

Hamza Teatri gibi.i 
3. TuşUm Kelişigi (YQkleme Hali): 
YUkleme hali eki ge9işli bir fiil ta§iyan bir cUmlede fiilin dogrudan dogruya etkiledigi ismin, i9inde bulundugu 

ЫШ gOsteren ektir. Bu halin eki -ni’dir: sahn+ni (sUpUr-) “sahanligi (sUpUr-)", gap+ni (gapir-) “sOzU (sOyle-)”, 
haqiqat+ni (ayt-)“ger9egi (sOyle-). 

Totiniso hovlini sotib, ikki yetimni oz kişlagi Ropkonga olib ketdi. “Totiniso evini satip, iki yetimi kendi кбуй 
Ropkon’a gOtUrdU. (A. Kahhor) 

YUkleme ЫШ eki, iyelik eklerinden sonra şu §eki!de kullamlir: paranca+si+ni (sUdre-) “OrtU+sU+nU (sUrUk-)”, 
bS§+i+ni (kOtar-) “baş+i+m (kaldir-)”, yUz+i+ni (kOr-) “yUz+U+nU (gOr-)." 

Та^ш TUrk LeH^elermSl^ffl^i шшттт. ekiyle oluşturu!muş zamirlerde bazen -n şeklinde kullanilmaktadir:ii 13 14 | 
“Biqagin sekdi kodi ayrugini.” Наташе (Eski Anadolu Ttlrk9esi) 
“Yigit kişi atar oda kendtizin. ” Sllheyl U Nevbahar (Eski Anadolu TUrkpesi) 
“Yilan agzjn a^di.” Kisastl’l Enbiya (Harezm TUrk9esi) 
“Ararpzda acem tilin bilUr kişi bar mi?” GUlistan Terctlmesi (Kip9ak T0rk9esi) 
“KOvdi vU bir kiln rakibka sirrtn aymadi.” Sekkaki_pivani (gagatayca) 
“Eskisin koymak, yangisin aimak.” Mir Maşrik (Turrni? Mi Bu adb 5nrinden)IJ 
4. C6na!iş Kelişigi (Yonelme Hali): 
YOnelme hSli eki yaklajma ve ybnelme bakimlanndan ismin karjiladigi nesneyi fiile baglamaya yarayan ektir. Bu 

halin ekleri: +ga, +ka, +qa dir. +ka, +qa ekleri sonu к ve q ile biten kelimelere eklenirler. Yigit+ga “yigide”, §lis+ ga 
“uzaga”, dozax+ ga “cehenneme”, bank+ka “bankaya”, qiş15q+qa “кбуе”. 

                                                            
13 GOlsel Sev. Tarihi TUrk Leh9elerinde H8I Ekleri, Ak9ag Yay., Ankara 2007. s. 197-201. 
14 Mehmet Akalin, Dil Yazilari (Haz.Recep Toparli), TDK Yay., Ankara 2001, s.459-460. 
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-ka ve -qa ekleri, birlejtikleri kelime sonlanndaki g ve g’leri gerileyici yakin tam benzejme yoluyla к ve q’ya 
d6nUştilriirler. 

b&g+qa > baqqa “baga”, 9&g+qa> 9&qqa ”9aga” 
Yonelme hali eki iyelik eklerinden sonra şu jekilde kullanilir: 
X&tin+i+m+ga “hatunuma”, k6ng(i)l+i+ng+ga “g6n(U)ltlne”, es+i+ng+ ga “ak(i)lina”, gap+i+ ga “sftztlne”, 

kflz+lar+i+ga “gOzlerine.15 
Orin - Payt Keli;igi (Bulunma Hali): 
Bulunma hali eki, fiilin bildirdigi olu§ ve kilişin yerini ve i9inde bulundugu durumu gOsteren hal ekidir. Bu h&lin 

eki +da’dir. 
0y+ da “evde”. arava+da “arabada” 
Bulunma hali ekinin, iyelik eklerinden sonra kullamlişt §u şekildedir: 
es+i+m+da “ak(i)Iimda”, k6ng(i)li+ng+ da “g6n(0)lllnde”, b4ş+i+ da “başmda”, qol+i+ da “kolunda”. fly+i+ngiz+ 
da “evinizde”.16 
Cirangsiz Undfişlardan (sert sessizler) sonra bulunma hali eki kullanildiginda ek, -da olarak yazilir fakat -ta 

§eklinde okunur: 
iş-ta (işda), camiyat-ta (camiyatda), gap-ta (gapda), kurs-ta (kursda)17 18 
Bu ek, Eski Anadolu T(lrk9esi hari9 Tarihi Tilrk Leh9elerinde UnsOz uyumuna girer. Onsllz uyumuna aykm 

olmasi bakimmdan Eski Anadolu Ttlrk9esi lie Ozbek T0rk9esl benzertik gOstermektedir Ek Eski Anadolu TUrk9esinde 
de 

Ozbek Turk9esinde de tonlu şekli ile kullanilir. 
“TilbinQng ayagi batqikda kalipdur jermden." (Mecmu’atQ’n Neza'ir) 
5. (pikiş Kelişigi (Qikma Hali): 
Cikma HSIi eki, kelime gruplannda ve cUmlede fiilin gfisterdigi olu? ve kilijin kendisinden uzaklaştigini 

g6stermek 
i^in kullamlan isim hali ekidir. (^ikma hali eki +dan’dir. 
eşik+dan “kapidan”, yer+dan “yerden”, pul+dan “paradan” 
Qikma Hali ekinin, iyelik eklerinden sonra kullamlişi şu §ekildedir: 
pul+i+m+dan “paramdan”, tupr&g+i+dan “topragindan”, kaft+i+miz+dan “avucumuzdan”.19 Ozbek TUrk9esinde 

sert OnsQzlerle biten bir kelime 9ikma hali eki - dan aldiginda konujma dilinde ek -tan olarak sflylenir fakat yazi 
dilinde asli şekli ile kullanilir. ljtSn (ijdan). kurstan (kursdan)20 

p ve t harfleri ile biten kelimelere -dan 9ikma hSli eki geldiginde ilerleyici benzeşme yoluyla p harfi b’ye, t harfi 
ise d’ye d6nUşUr: 
maktaptan (maktabdan), zavottan (zavoddan). doklattan (dokladdan)21 SONUG 
Yapilan bu 9alişmada ad durumlari husustinda smiflandirma ve terminolojilerden bahsedilerek Ozbek 

Ttlrk9esindeki ad durum eklerinin genel bir degerlendirmesi yapilmtşttr. 
a oaşhk altmda inceiememiz mtlmkUndiir. Bunlar Baş Kelişik (Yalin Hal), Karatki? Keli§igi (ilgi HSli), Tti§Um 

Kelijigi (YUkleme Hali), C6naliş Ke!işigi (Ydnelme Hali), Orin-Payt Kelijigi (Bulunma Hali), £ikiş Kelijigi (Cikma 
Hali)’dir. 

Ozbek TUrk?esinde hakim olan eklerin tek şekilli olmasi Ozelligi ad durum eklerinde de gdrOlmektedir. Bu ekleri 
tablodaki §ekilleriyle degerlendirmek dogru olacaktir; 

                                                            
15 Volkan Co$kun. Ozbek TUrkfesi Grameri, TDK Yay., Ankara 2000, s. 76. 
16 Volkan Co$kun, Ozbek TUrk^esi Grameri, TDK Yay., Ankara 2000, s. 76-77. 
17 F.A.Abdurahmanov, §.§.§oabdurahmanov, A.P.Hociev, Uzbek Tili Grammatikasi. I.Tom, Uzbekistan CCR Fan Na$rieti. 

To$kent 1975, s.242. 
n GOlsel Sev. Tariht TUrk Leheelerinde Hal Ekleri. Akyag Yay., Ankara 2007, s.339-340. 
11 Volkan Co$kun, Ozbek TUrkeesi Grameri, TDK Yay., Ankara 2000, s.77. 
20 F.A.Abdurahmanov, §.$.§oabdurahmanov, A.P.Hociev, Uzbek Tili Grammatikasi, I.Tom, Uzbekistan CCR Fan Na$rieti, 

To$kcnt 1975, s.230. 
21 F.A.Abdurahmanov, §.§.§oabdurahmanov, A.P.Hociev, Uzbek Tili Grammatikasi, I.Tom, Uzbekistan CCR Fan Na$rieti, 
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No Kelişiklar Nomi Kusimcasi Curokiari
1 Ваş Kelijik - Kim? Nima?
2 Karatkic Kelişigi -ning Kimning? Nimaning? 
3 TdsUm Kelişigi -ni Kimni? Nimani?
4 Cdnali? Kelişigi -ga (.ka, ka) Kimga? Nimaga?
5 Orin - Payt Kelişigi -da Kimda? Nimada?
6 Cikis Kelisigi -dan Kimdan? Nimadan?21

  
1. HOClEV. A.P., Uzbek Tili Grammatikasi, I.Tom, Uzbekistan CCR Fan Nasrieti, Tojkcnt 1975. 
2. ABDURAHMANOV, F„ MABRUFOV, A., SAYFULLAEV, A., RUSTAMOV, H.. PIRMUHAMEDOV, M., 

Uzbek Tili Darsligi (Kefki Maktablarning 5-8 Sinflari Ufiin), Ukituv^i Na§rieti, To?kent 1973. 
3. AKAL1N, Mehmet, Dil Yazilari (Haz.Recep Toparli), TDK Yay., Ankara 2001. 
4. ATABAY, Neşe, KUTLUK, Ibrahim. OZEL, Sevgi (Prof. Dr. Dogan Aksan’in Ydnetiminde), Sdzcuk Turleri, 

TDK Yay., Ankara 1983. 
5. CO§KUN, Volkan, Ozbek Turkfesi Grameri, TDK Yay., Ankara 2000. 
6. ERGlN, Muharrem. Turk Dil Bilgisi, Istanbul 1988. 
7. SEV, GQlsel, Tarihi Turk Lehqetermde Hal Ekleri, Akfag Yay., Ankara 2007. 
8. ZEYNELOV, Turk Dillerinin Mugayeseli Grammatikasi, Baki, 1974 
 
Kaynakfa: 
21 F.Abdurahmanov, A. Mabrufov, A.Sayfullaev, H. Rustamov, M.Pirmuhamedov, Uzbek Tili Darsligi (Ke^ki 

Maktablarning 5-8 Sinflari Uşfln), Ukituvfi Nasrieti, Toşkent 1973, s.74. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


