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Temel olarak Özbekçe öğrenmek isteyen öğrenciler için düzenlenmiş bir ders 

kitabı niteliğinde. Özenli ve ayrıntılı bir gramer kitabı. Romen rakamlı bölümde Önsöz, 

Teşekkür, Giriş, Kaynakça, Kısaltmalar ve bir harita yer alıyor. Oldukça ayrıntılı tutulan 

Giriş bölümünde Özbek dilinin konuşulduğu bölgeler ve bu dili konuşan insan sayısı, 

Modern Özbekçenin diyalektleri, bugüne dek Özbekçenin yazımında kullanılan 

alfabeler, Özbekçenin söz varlığı ve temel gramer özellikleri verilmiş. 

İlk yirmi sayfadaki Temel Dersler bölümü A, B, C olarak üçe ayrılmış. A 

bölümünde şu an kullanılmakta olan Özbek alfabesi ve 2 Eylül 1993’te Özbekistan 

Cumhuriyeti Parlamentosu’nda kabul edilmiş ve Eylül 2000’de kullanılmaya başlanacak 

olan otuz bir harflik Özbek alfabesi tanıtılıyor. B bölümünde önce Kril harfleriyle 

Özbekçe, sonra yazıçevrimi ve sonra İngilizce olarak selamlaşma, vedalaşma, hitap 

biçimleri verilmiş. C bölümünde, sınıfta öğretmen ve öğrenciler arasında kullanılan 

yaygın cümle kalıpları yine aynı yöntemle verilmiş. 21 ile 499. sayfalar arasında yirmi 

beş ders yer alıyor. Her ders genel olarak şöyle düzenlenmiş: 

1. Önce bir dizi Özbekçe cümle yer alıyor. Her dersin başında yer alan örnek

cümleler Özbekçe gramerin bir özelliğini tanıtmayı amaçlıyor. 

2. O ana kadar öğrenilmiş basit Özbekçe cümlelerle diyaloglar oluşturuluyor.

3. Birinci cümlede verilen Özbekçe cümlelerin sözlüğü Özbekçe-İngilizce olarak

düzenlenmiş. 

4. Birinci bölümde yer alan Özbekçe cümlelerin İngilizceye çevirisi yer almakta.

5. Notlar bölümü: Burada gramer ve sözcük açıklamaları yer alıyor. Altıncı

derse kadar bu bölüm de ikiye ayrılmıştır ve ilk bölüm Özbekçe seslerin çıkarılışıyla 

ilgilidir. 

6. Konuyla ilgili alıştırmalar.

7. Okuma parçası ve bu parça ile ilgili sorular.

500 ile 551. sayfalar arası Ekler bölümüdür ve yedi alt bölüme ayrılmıştır: 1. 

Eylem çekimi, 2. Akrabalık terimleri, 3. Meslek adları, 4. Kesirli sayılar, 5. Organ 

adları, 6. Özbekçe ekler ve köke eklenme biçimleri, 7. Özbekçe–İngilizce sözlük 

(kitapta geçen Özbekçe sözcükleri içeriyor). 
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