
 



 



 



 



 



 



 



 



ÖNSÖZ 

 

 İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Türkiye’de yayınlanan alanla ilgili kitabı 

tavsiye etmeme rağmen, öğrencilerde temel bilgiler içeren ve sade bir dille yazılmış dilbilgisi kitabına ihtiyaç belirdi. 

Böylece Üsküp “Aziz Kiril ve Metodiy” Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde ve İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümünde yıllarca edindiğim bilgiden ve tecrübeden yararlanarak kitap hazırlamaya karar verdim. 

Yıllarca okuduğum kitapları tekrar okumaya, yeni dilbilgisi kitaplarını araştırmaya ve yıllarca hazırladığım dilbilgisi 

notlarımı ve çizelgelerimi sadeleştirmeye başladım.   

 Bir dilin inceliklerini fark etmek için bazen bir ömür bile yetmez. Bu incelikleri fark etmem için 1996 - 2000 

yılları arasında asistan olmama rağmen öğrencilerle birlikte dört yıl Doç. Dr. Hüseyin Özbay’ın morfoloji ve sentaks 

derslerini takip ettim. Bir taraftan ders hazırlayıp alıştırmalara giriyordum, diğer taraftan ise Hüseyin Özbay’ın 

derslerini dinliyordum. Bu derslerin sayesinde Türkçeyi işletmek için gramerin ne kadar önemli olduğunu anladım. 

Hüseyin Bey’den sonra Doç. Dr. Hayati Yavuzer ve Halil Açıkgöz geldiler. Onlarla devam eden çalışmalar ve 

tartışmalar da Türk dilbilgimi kuvvetlendirdiler. Bütün bu dersler, tartışmalar, danışmalar ve yıllarca okuduğum 

kitaplar, bilinçli ya da bilinçsiz olarak mutlaka bu kitaba yansımıştır. Bunun için üç hocamın bana ayırdıkları zaman 

ve bana verdikleri bilgi için gönülden teşekkür ederim.   
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Makedonya’da “Temel Türkçe Dilbilgisi”ni hazırlamak benim için büyük bir sorumluluktu. Çalışmayı “Gotse 

Delçev”in kütüphanesine Yunus Emre Enstitüsü ve Prof. Dr. Necati Demir’in girişimiyle Gazi Üniversitesi tarafından 

armağan edilen ve Üsküp Yunus Emre Türk Kültür Merkezin kütüphanesinde bulunan kitaplardan yararlanarak ve 

Doç. Dr. Hüseyin Özbay ile her konuyu tartışarak tamamladım. Danışmalarda Doç. Dr. Hüseyin Özbay birçok konuyu 

ilave etmemi teşvik etti, bazı malzemeleri çıkardı, bazı örnekleri ve tanıtımları sadeleştirmeye yönlendirdi, bazı 

örnekleri daha uygun olanlarla değiştirdi, birçok örneği ve tanıtımı da kendisi ilave etti. Sonunda bu çalışmayı 

değerli hocam, sayın Doç. Dr. Hüseyin Özbay okuyup değerlendirdi. Her yapılan düzeltme ve öneri çalışmamın daha 

iyi olmasını ve gereken kaliteye ulaşmasını sağladı. Bu vesileyle hocalar ve kitaplarla Türkiye’yi bize yaklaştıran 

Yunus Emre Türk Kültür Merkezine içtenlikle teşekkür ederim.           

Bir öğretmen Türkçe dilbilgisini öğretirken farklı zorluklarla karşılaştığında bazı teknikler onun işini 

kolaylaştırıyor; öğrencinin ise benimseme gücünü yoğunlaştırıyor. Dilbilgisi derslerimde özellikle çizelgelerin 

yararını çok gördüm. Bunun için onları derslerimde ve bu kitapta çok kullandım.  

“Temel Türkçe Dilbilgisi”nde, özellikle öğrencilerin zor anladığı ve çabuk karıştırdığı konulara yer 

verilmiştir. Bunun için bazı konular ilkin sadece sınıflandırılmış, sonra ise anlatılmıştır. Bu, özellikle farklı ekler için 

geçerlidir. Kurallar mümkün olduğu kadar sade, kısa örnekler ve cümlelerle açıklanmış, sınıflandırmalar ise farklı 

çizelgelerle verilmiştir.  

“Temel Türkçe Dilbilgisi” lise ve üniversite öğrencilerinin Çağdaş Türk Dili, Fonetik, Morfoloji ve Sentaks 

derslerinde yararlanabilecekleri bir kaynak olarak hazırlandı. Farklı okullarda ve kurslarda çalışan dil hocalarına da 

yararlı olmasını diliyoruz.   

Her dilin sırrı, onun dilbilgisinde bulunmaktadır. “Temel Türkçe Dilbilgisi”nin, Türkçenin sırrını daha kolay 

öğrenmek ve anlamak için okuyucuya yardımcı olmasını gönülden dileriz. Her eleştiri ve öneri, gelecekte bu 

çalışmanın daha iyi ve yararlı olmasına neden olacaktır. Bunun için eleştiri ve önerilerinizi: 

marija.leontik@ugd.edu.mk adresine bekleriz.  

 

Üsküp, 25 Ekim 2012                           Dr. Mariya Leontiç 

                                                                    “Gotse Delçev” Üniversitesi 

                                                               Filoloji Fakültesi 

                                         Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

   

 

 

 

 

 


