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NOGAY TÜRKÇESİNDE YAT- YARDIMCI FİİLİNİN KİP VE TASVİR FİİLİ OLARAK 

KULLANILIŞI 

 

Dr. Dilek ERGÖNENÇ AKBABA ∗ 

 
Özet: Nogay Türkçesinde yat- yardımcı fiili -A/-y ve -(I)p zarf-fiil ekli asıl fiillerle 
birleşerek tasvir fiili olarak kullanılmaktadır. Bu fiil tur-, yür- ve oltır- fiilleriyle 

aynı grupta yer almaktadır. Ayrıca yat- yardımcı fiili bu yardımcı fiiller gibi tasvir 
fiili yapmanın yanı sıra şimdiki zaman kipi de oluşturmaktadır. Nogay 

Türkçesinde  yat- fiili –ır geniş zaman ekiyle birleşip  kalıplaşmıştır.  “Yatır”  fiili 
-(I)p zarf-fiil ekli asıl fiillere gelerek şimdiki zaman kipini oluşturmuştur.  

 
Anahtar Kelimeler: Tasvir fiilleri, yardımcı fiiller, birleşik fiiller, Nogay 

Türkçesi. 
 

Using yat- auxiliary verb as mood and descriptive verbs  

in Noghay Turkish 

 

Abstract: Yat- auxiliary verbs is used in Noghay Turkish as descriptive verb by 

connecting with base verbs which are endeb by –A/ -y ve –(I)p gerundiums. This 
verb takes part in the same group with tur-, yür- and oltır- verbs. Yat- auxiliary 

verb makes the present continious tense as well. Yat-verb is became a stereotype 
by connecting with –ır simple present tense affix in Noghay Turkish. “Yatır” verb 

makes present continious tense by coming to –(I)p gerundium based verbs.  
 
Key Words: Descriptive verbs, auxiliary verbs, complex verbs, Noghay Turkish. 

 

Nogay Türkçesinde yat- yardımcı fiilinin yür-, oltır- ve tur- yardımcı fiilleri gibi özel bir 

kullanılışı vardır. Bu fiil tasvir fiili olarak kullanılmakla birlikte kip yapımında da görev alır. 
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Bu fiil; kalıp fiilleri de denilen dört fiilden biridir (Tamir 1996, 1105). Bu dört kalıp fiilin (yat-, 

yür-, oltır-, tur-) bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu yardımcı fiillerin dördü de hareketin oluş 

veya yapılış şeklini göstererek tasvir fiilleri oluşturur. Hareketin veya oluşun gerçekleşmesi bir süreç 

içinde olur. Süreklilik; “uzun süreli, kısa süreli, tekrarlanarak veya gittikçe daha çok gelişerek” gibi 

çeşitli derecelerde gerçekleşmektedir. Bu dört fiil tasvir fiili olarak kullanılmalarının yanı sıra -(I)p 

zarf-fiil ekli asıl fiillerin yanında, doğrudan zamir menşeli şahıs ekleriyle birlikte analitik kip 

oluştururlar ve şimdiki zamanı ifade ederler. Bu kip Nogay Türkçesinde “Äligi Zaman” (GNY, 226) 

olarak adlandırılmaktadır. Bu fiillerin dördü de kalıplaşmış olarak geniş zaman şeklindedir. Ancak tur-

, yür- ve oltır- fiillerinde bu çekim kısalmıştır. Yat- fiili ise kip olarak kullanıldığında  yatır şeklindedir 

ve kısalma olmamıştır. Yat- yardımcı fiilinin tasvir fiili ve kip olarak kullanılışı şu şekilde olmaktadır:  

 

A. Yat- Yardımcı Fiiliyle Yapılan Tasvir Fiili  

 
1. KULLANILIŞI:  
 
Nogay Türkçesinde yat- yardımcı fiili -A/ -y ve -(I)p zarf-fiil eki almış asıl fiillere eklenir.  

 

Yat- yardımcı fiiliyle yapılan iki fiilli birleşik fiillerde; asıl fiil -(I)p zarf-fiil ekiyle analitik 

olarak birleşmektedir. Ancak asıl fiil -A/ -y zarf-fiil ekiyle kullanıldığı zaman yat- fiiliyle bazen 

birleşik, bazen ayrı yazılmakta ve bu yapılar Nogay Türkçesinde genellikle zarf-fiil veya sıfat-fiil 

oluşturmaktadır (Bkz. GNY, 265-266).  

 

Yat- yardımcı fiili -ır geniş zaman ekiyle birleşerek “yatır” kalıp fiilini oluşturmaktadır.1 Bu fiil 

Nogay Türkçesinde -(I)p zarf-fiil eki almış fiillerle kullanıldığı zaman şimdiki zamanı ifade etmektedir 

[Nogay Türkçesinde Äligi Zaman (GNY, 226)]. Ayrıca Nogay Türkçesinde -A/ -y zarf-fiil ekli asıl 

fiille kullanılarak da yine şimdiki zaman kipi yapmaktadır (NTF 1998, 100-103). Nogay Türkçesinde 

yatır fiili; genellikle kip, zarf-fiil ve sıfat-fiil gibi yapılar oluşturmaktadır. -A/ -y zarf-fiil ekli tasvir 

fiilleri Nogay Türkçesinde işlek değildir. 

 

       1.1. -A/ -y Zarf-fiil Ekiyle Kullanılışı:  

 

Nogay Türkçesinde yatır kalıp fiiliyle kullanılan bu yapı, genellikle analitik değil, gramatikal 

yapılar oluşturur. Birleşik yazılan yapı sıfat-fiil, zarf-fiil veya kip meydana getirmektedir. Örnekler:  

 

Sıfat-fiil olarak kullanılışı: İşeyatırğan zamanda (QAP, 144) (içip durduğu zaman), toyğa 

barayatqanı (BT, 36) (düğüne gittiği) vb. 

                                                
1 Menges’e göre “yatır” fiili aslında yat-a-tur-’dan (sürekli yatıyor ol-) gelir (Menges  2002, 620). 
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Zarf-fiil olarak kullanılışı: Köpirden öteyatırıp (QAP, 148) (köprüden geçip), Nurhan man 

soğıstırayatırğanda (QAP, 144) (Nurhan ile mücadele ederken), keşe keleyatqanda (AMS, 134) (gece 

gelirken) vb. 

 

Fiil; tasvir fiili olarak kullanıldığı zaman, bazen birleşik bazen de ayrı yazılmaktadır. 

 

1.2. Üç Fiilli Kullanılış:  

 

Nogay Türkçesi yazı dilinde yat- fiiliyle kullanılan iki fiilli birleşik fiiller yoktur. Ancak kel- ve 

bar- yardımcı fiilleriyle yapılan üç fiilli birleşik fiiller mevcuttur. 

 

Bu kullanılışta zarf-fiil durumundaki asıl fiil ve yine zarf-fiil durumundaki bar- ve kel- yardımcı 

fiilleri, yat- yardımcı fiilinden önce gelir. Yat- yardımcı fiili; her tür kip, sıfat-fiil ve zarf-fiil ekleriyle 

birleşebilir.  

 

1.2.1. Bar- Yardımcı Fiiliyle Kullanılışı:  

 

fiil -(I)p zarf-fiil eki + bar -a  zarf-fiil eki  +  yat-  

 

Bu kullanılışta asıl fiil ayrı yazılır. Ancak bar- ve yat- yardımcı fiili hem birleşik hem de ayrı 

yazılabilmektedir:  

Örnekler:  

1. Aydap barayat-, ağarıp barayat-. 

2. Şalıp bara yat-, ketip bara yat-, kesip bara yat-, tüsip bara yat-. 
Her iki gruptaki örneklerde anlam aynı olmakla birlikte, şekil olarak bakıldığında 1. gruptaki 

yat- fiili genellikle -A/-yatırğan, -y/-yatırğan olarak kullanıldığı için bunlar birleşik fiiller arasında 

sayılmamaktadır. Bu gruptakiler bar- yardımcı fiilinden dolayı tasvir fiilidir. 

 

1.2.2. Kel- Yardımcı Fiiliyle Kullanılışı:  

 

fiil -(I)p zarf-fiil eki + kel-e  zarf-fiil eki + yat- (yatır) 

 

Bu kullanılışta da üç fiil bazen birbirinden ayrı yazılmakta; bazen de kel- ve yat- fiilleri 

birleşmektedir. Burada analitik ve gramatikal şekiller hem işlev hem de terim olarak birbirine karışmış 

durumdadır: 

Örnekler: 
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1. Atıp keleyatırğan, qaytıp keleyatqan,  qaytıp keleyatır, vb. 

2. Yuvıqlap kele yat-, qaytıp kele yatır vb. 

Kel- ve yat- fiili birleşik yazıldığında; araya giren -A/ -y  zarf-fiil ekiyle yat- fiili birleşip 

kalıplaşır. Metinlerde bu yapı -Ayatqan veya -Ayatırğan  şeklinde birleşik bir sıfat-fiil eki olarak 

kullanılmaktadır (NTF, 198, 200). Böyle durumlarda yat- fiili artık yardımcı fiil olmaktan çıkar. 

Burada fiiller birleşik de yazılsa, ayrı da yazılsa işlev (-GAn sıfat-fiil ekinden önceki kısım) aynıdır. 

Ancak görünüşteki farklılık sebebiyle yapılar ayrı ayrı isimlendirilmektedirler. Bu yapıların görünüşe 

göre mi, yoksa ifade ettiği anlamlara göre mi sınıflandırılması gerektiği konusu bir problem olarak 

karşımıza çıkmaktadır.2 Mevcut gramerlerde, buna benzer birçok gramer kategorisi şekle bakılarak 

değerlendirilmektedir. Şekle değil; anlama, işleve bakıldığında, hem birleşik hem de ayrı yazılan 

grupların bir arada değerlendirilmesi gerekir. 

 

1.3. -(I)p Zarf-fiil Ekiyle Kullanılışı:  

 

-(I)p zarf-fiil eki alan asıl fiil, yat- yardımcı fiiliyle şu şekilde birleşir: 

fiil -(I)p zarf-fiil eki + yat-  

Zarf-fiil şeklindeki asıl fiil yat- yardımcı fiilinden ayrı yazılır. Ünlüyle bitmiş asıl fiile 

gelen zarf-fiil eki -p’dir: Uyqlap yat-, yayrap yat-. 
Ünsüzle biten fiile -Ip zarf-fiil eki gelir: Töselip yat-, sozılıp yat-. 

 

2. İŞLEVLERİ:  

 

İstimrârî (duratif) fiil olarak isimlendirilen (Deny 1941, 472) yat- yardımcı fiili,  yür- yardımcı 

fiili gibi genel olarak uzun müddet devam eden hareket ve oluşları ifade eder. Altay Türkçesinde bu 

tasvir fiili; hem -A hem de -(I)p zarf-fiil ekiyle kullanılarak “hareketin şu anda devam etmekte olduğu” 

anlamını verir veya “bitmiş bir hareketin süresini” bildirir (Arat 1928, 5). Yüce’ye göre ise bu tasvir 

fiili “aynı zamanda süreyi bildirir” (Yüce 1973, 152). 

 

Yat- fiili yardımcı fiil olarak kullanıldığında bazen yat-, bazen de yatır şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. Yat- fiilinin diğer dört fiilden işlev olarak en önemli farkı, oluş veya kılışın meydana 

geliş şeklinin genellikle yatay durumda, yatma pozisyonunda olmasıdır. 

 

2.1. -A/ -y  + yat- 

 

                                                
2 Burada yapının derin yapıya (anlama) göre mi, yoksa yüzey yapıya (şekle) göre mi incelenmesi gerektiği bir 
problemdir. 
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Nogay Türkçesi metinlerinde bu tasvir fiiliyle kullanıldığı tespit edilen asıl fiiller şunlardır: Bar-

, şıq-, öt-. 

-(I)p bar-a-yat- kalıbıyla kullanılan asıl fiiller: Ağar-, awdarıl-, ayda-, bayı-, bol-, kes-, ket-, 

mut-, qaş-, qurı-, şal-, toplas-, tüs-.  

-(I)p kel-e-yat- kalıbıyla kullanılan asıl fiiller: At-, qayt-, yuvıqla-. 

 

Nogay Türkçesinde bu yapı “kesintisiz sürekliliği” bildirmektedir.  

 

Aşağıdaki örnekte aynı yapının hem birleşik (gramatikal) hem de ayrı (analitik) şekli,  aynı 

cümlede kullanılmıştır. Nogay Türkçesinde bu tür kullanılışlara sıkça rastlanmaktadır. Buradaki işlev 

aynı olmakla birlikte iki yapı gramerlerde farklı şekilde isimlendirilmektedir. Örnek cümlede şekle 

bakıldığında ilk yapı tasvir fiili, ikinci yapı ise sıfat-fiil olarak değerlendirilir:  

 

Tar oramda saw yıl boyında qurımay baqaboq basıp, tamam sasıp qalğan batpaqsuwdı aylanıp 

öte yatırğan yerinde Mecitke birden qara torı ayğırına minip bir yaqqa barayatırğan Aziz –

Boranbaydıñ kiyewi yolıqtı (A, 4). 

(Dar sokağı, bütün yıl boyunca kurumayan, kurbağa pisliği basmış, pis kokulu bataklığı 

geçmekteyken, Mecit'e birden, kara doru aygırına binmiş, bir yere gitmekte olan Boranbay'ın 

damadı Aziz rastladı.)  
 

2.2. -(I)p +  yat-  

 

Gabain bu fiilin Türkçede “tesadüfe bağlı ve az süren bir oluşu” gösterdiğini belirtir: Düşün-üp 

yat-, kana gark olup yat-ur vb. (TFB, 23).  

 

Nogay Türkçesinde bu tasvir fiiliyle kullanılan asıl fiiller şöyledir: Kep-, sozıl-, töbele-, tüs-, 

uyqla-, yayra-. 

 

Nogay Türkçesi metinlerinde bu tasvir fiilinin işlevleri şu şekilde tespit edilmiştir:  

 

1. Yat- yardımcı fiili Nogay Türkçesinde “sürekliliği” ifade eder. Bu yapının kullanılışı Nogay 

Türkçesinde işlek değildir.  

 

a) Oluş veya kılış aralıklı olarak devam edebilir: 

 

-Bu bälelerdi şığarıp yatqanlardıñ birewi anaw yalañayaq Yawğaytar tuwılma (QB, 25)? 
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(-Bu belaları çıkarıp duranlardan biri de şu yalınayak Yawgaytar değil mi? ) 

 

Ekinşi türli aytqanda, munıñ özi noğay embekşileri men embekşiler küşinnen paydalanıp yatqan 

baylar arasındağı küreslerdiñ belgili bir kepte aşıqtan-aşıq maydanğa şığuwı edi (QB, 23). 

(İkinci şekilde söylendiğinde, işin aslı Nogay çalışanları ile çalışanların gücünden faydalanıp 

duran zenginlerin arasındaki mücadelenin belli bir şekilde, açıktan açığa meydana çıkmasıydı.) 

 

2. Bu fiil; tur- yardımcı fiilinde olduğu gibi, hem canlı hem de cansız varlıklar için 

kullanılabilir. Yat- yardımcı fiilinin eklendiği asıl fiillerin genellikle “canlı varlıklar için yatma veya 

cansız varlıklar için yatay olma, durma” pozisyonunu ifade eden fiiller olduğu dikkati çekmektedir. Bu 

kullanılışlarda süreklilik anlamı da mevcuttur.  

 

Seniñ onı uyqlap yatqanday köretağan zamanıñda, ol yolınıñ ortasına yetip kutılğan bolar edi 

(A, 28). 

(Sen onu uyuyor zannederken, o yolunu yarılayıp kurtulmuş olurdu.) 

 

Sozılıp yatqan töstiñ basınnan qarasañ, toğaydağı mallar yasıl qumaşqa tüsken morı, qızğılt, aq 

taplarday bolıp körinediler (A, 14). 

(Uzanmış durumdaki yamacın başından bakarsan, çayırdaki hayvanlar yeşil kumaşa 

düşen mor, kırmızımsı, beyaz izler gibi görünüyorlar.) 

 

2.3. -(I)p + bara yat- 
 

1. Nogay Türkçesinde “hareketin gittikçe daha iyiye veya kötüye doğru yönelişi” anlamları 

mevcuttur. 

a) Hareketin gittikçe “arttığını, büyüdüğünü, kuvvetlendiğini” ifade eden bir anlam meydana 

gelmektedir.  

 

..., tek üş-tört säatten avtobıs sosı yerde tursın- dedi bularğa Vitya em toplasıp barayatqan 

ädemlerdiñ artınnan alğasadı (ÜB, 32). 

(...otobüs sadece üç dört saat şurada beklesin, dedi bunlara Vitya ve toplanmakta olan insanların 

ardından aceleyle gitti.) 

 

b) Hareketin gittikçe “kötüleşerek, küçülerek, azalarak” devam etmesi anlamı vardır. Bu işlev 

Nogay Türkçesinde mevcuttur. 
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Mecit, Azizdiñ seleke etip turğanın añlap, ağarıp barayatırğan qoyı qaslı qabağın tüydi (A, 31). 

(Mecit, Aziz’in alay edip durduğunu anlayıp, ağarmakta olan koyu kaşlarını çattı.) 

 

Şu örnekte “barayatqan”, kendisinden önce gelen iki asıl fiilin anlamına, “daha kötüye giden bir 

olumsuzluk” anlamı katmıştır. 

 

Awılda kewdesiniñ sol yaqtağı müşeleri yansızlanıp, qurıp barayatqan Mahmud degen qart awır 

älde bir yıldan köp tösek maraz bolıp yatqan edi (QAP, 134). 

(Köyde gövdesinin sol tarafı bir yıldan beri cansızlaşıp, kuruyup giden Mahmut isimli ağır hasta 

bir ihtiyar, bir yıldan fazladır yatalak olarak yatıyordu.) 

 

2. Nogay Türkçesinde bu kullanılışta sonda yer alan ve “yatır, yatırğan, yatqan” gibi şekillerde 

görülen yat- yardımcı fiili; süreklilik anlamını güçlendirmektedir. 

 

Ol dawazlar pişen şalıp bara yatırğan kosilkadıñ “ğır-ğır-ğır” degen dawazı man at aydawşıdıñ 

“ey-ey” degen qışqırığı bir qosılıp şıqqanğa usaytağan ediler (A, 26). 

(O sesler ot biçen orak makinasının “gır, gır, gır” diyen sesi ile at sürücüsünün “deh deh” 

diyerek bağırmasına karışmış gibiydi.) 

 

Ol ketip barayatırğan3 atasınıñ artınnan qaray bere edi (A, 6). 

(O gitmekte olan babasının arkasından bakıyordu.) 

 

a) Bazı örneklerde “çok kısa olan bir süreç” ve “o sırada durmaksızın devam eden bir olay” yer 

almaktadır. 

 

Qobek bolğan küşin salıp qolın tarttı, qolın bosatqanı da bir boldı, trolleybus onıñ üstine 

awdarılıp bara yatqanınnan apatı ketip, bolğan küşin yıydı em erekke qarğıp qutılayaq boldı (S, 54)... 

(Kobek bütün gücüyle elini çekti, elini çekmesiyle troleybüsün üzerine doğru gelişinden ödünün 

kopması bir oldu, bütün gücünü topladı ve uzağa atlayıp kurtulmak istedi.) 

 

b) Bazı cümlelerde “dura dura devam eden” bir hareket anlatılır:  

 

                                                
3 Nogay Türkçesi ile yazılmış metinlerde bar- ve yatır fiillerinin; “bara  yatır ve barayatır” şeklinde hem 
birleşik hem de ayrı yazıldığı görülmektedir. Nogay Türkçesi metinlerinde birleşik ve ayrı yazılan bazı yapıların 
aynı işleve sahip olmasına rağmen farklı şekilde yazılması, bunların ayrı gramatikal yapılar olduğunu göstermez. 
Örnek cümleler bu çalışmaya taranan eserlerden aynen alınmıştır. Fakat birleşik veya ayrı yazılmasının sebebi 
Nogay Türkçesinde imlâda bir birliğin olmayışından kaynaklanmaktadır. Bunlar ayrı gramer yapıları değildir. 
Bu sebeple birleşik yazılan yapıların bar- yardımcı fiilinde değerlendirilmesi yanlış olur. Çünkü bunların aslında 
orjinal metinlerde birleşik değil ayrı yazılmaları gerekmektedir. 
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At aydap bara yatırğan zamanında, bu qoyı pişeñliktiñ işinde kömilip turğan tastı körmey qalıptı 

eken (A, 24). 

(At sürdüğü zamanlarda, bu koyu renkli otluğun içine gömülü duran taşı görmemişti.) 

 

3. Nogay Türkçesinde bu kullanılış hareketin “başlangıç, hazırlık” safhasında olduğunu ve “çok 

kısa bir süre içinde gerçekleşeceğini” de gösterebilir. Fakat bu durum işlek değildir.  

 

Aziz ben ekinşi kere söylesip bolıp, üyine qaytıp keleyatırğan zamanında, Mecit oramda 

Qaradaw man yolığısadı da, oğa, özi maqtanmay da qalmay, Asantaydıñ Boranbayğa at aydawşı bolıp 

bara yatırğanın aytadı (A, 12). 

(Mecit, Aziz ile ikinci defa konuşup evine dönmekteyken, sokakta Karadav ile karşılaşır, ona 

övünmeden duramayıp ve Asantay’ın Boranbay’a at sürücü olacağını söyler.) 

 

2.4. -(I)p + kele  yat-   

 

1. Bu yapı -(I)p + bar-a yat- kalıbında olduğu gibi hareketin gelişme safhasını ve sürekliliğini 

göstermektedir. Ancak hareketin -(I)p + bar-a yat- tasvir fiilindeki gibi hızlı bir şekilde değil, -(I)p 

kel- tasvir fiilinde olduğu gibi yavaş yavaş geliştiğini anlatır (QTEAF, 159). -(I)p + kel-e  yat- 

yapısında hareketin yönü merkeze doğrudur. Buna göre hareket en yüksek noktasına ulaşmış ve o 

noktada yavaş bir şekilde devam etmektedir.  

 

Bu işlevde süreklilik “aralıksız” olmakta, hareket “yavaş yavaş başlayıp gittikçe daha 

çok gelişmektedir.” Aşağıdaki örneklerde yat- yardımcı fiili “yatırğan” şeklinde 

kullanılmıştır. Aynı yapının bazen birleşik bazen de ayrı yazıldığı örneklere de rastlanmıştır.4 
 

Atıp kele yatırğan tañnan qorqqanday bolıp, bulıtlar şaşılıp baslay ediler (A, 26). 

[Sökmekte olan şafaktan korkmuş gibi, bulutlar (etrafa) saçılmaya başlıyorlardı.] 

 

Asantaydıñ yüregine buz quyıldı em bu, bir bäle yuwıqlap kele yatırğanın sezip, şalt-şalt etip 

kirpiklerin qağıp basladı (A, 21). 

(Asantay’ın yüreği buz gibi oldu ve o, bir belanın yaklaşmakta olduğunu sezerek, hızlı hızlı 

gözlerini kırpmaya başladı.)  

 

                                                
4 Atıp keleyatırğan tanñın qubasımal küñirt yarığında Asantay Boranbaydıñ, temirşidiñ köwip şıqqan körindey 
bolıp turğan, qursağın ayırdı. A, 25 (Sökmekte olan şafağın kırmızımsı, soluk aydınlığında Asantay 
Boranbay’ın, demircinin şişen görünüşü gibi olan  göbeğini farketti.) 
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B. Yat- Yardımcı Fiiliyle Yapılan Şimdiki Zaman Kipi 

1. KULLANILIŞI:  

  1.1. -A/ -y  + yatır 

Nogay Türkçesi yazı dilinde, şimdiki zaman kipinde yat- fiili -ır geniş zaman ekiyle birleşip 

kalıplaşmış ve –A/-y  zarf-fiil ekli asıl fiillere gelmiştir. Yatır yardımcı fiili genellikle üç ve daha fazla 

fiilden oluşan birleşik fiillerde kalıplaşmış bir biçimde yer almaktadır.  

 

Nogay Türkçesinde bu yapı, yatır kalıp fiiliyle kullanıldığında asıl fiile birleşik yazılmaktadır ve 

şimdiki zamanı bildirmektedir. Bu kip, yakın geleceğe uzanması beklenen iş, oluş veya hareketi 

anlatmakta ve gramerlerde asıl şimdiki zaman (GNY, 225) veya şu anı ifade eden şimdiki zaman 

(NRS, 551) olarak isimlendirilmektedir. 

 

Awıl işinnen dawıslar:  

“Aysehan keleyatır, Aysehan!”-dep dunıyadı qorqısttılar (ÜB, 28). 

(Köyün içinden gelen sesler:  

“Aysehan gelmekte, Aysehan!” diye herkesi korkuttular.) 

 

 1.2. -(I)p yatır 

 

Bu fiil yatır şeklinde kullanılırsa, genellikle tasvir fiili değil, şimdiki zamanı ifade eden bir 

kiptir. İşlev olarak ise sürekliliği bildirmesi açısından analitik şekille aynı görevdedir. Zarf-fiil 

durumundaki fiille asıl fiil daima ayrı yazılır.  

 

Bu yapı kip olmasına rağmen Nogay Türkçesi gramerlerinde yer almaz (Bkz. NTF, 103-107). 

Nogay Türkçesinde “yatır” fiilinin kullanıldığı yapılar çok çeşitlenmekte ve kesin sürekliliği 

(durativum exactum) bildirmektedir (bar-ıp yatır-gaman< bar-ıp yat-a tur-gan-man  “bu vakitte 

giderdim, binip giderdim” gibi) (Menges 2002, 620).  

 

-Söle, Zinadin, etkendey zamanım yoq, kolhozğa bir qıstañ zatlar bolıp solardı etip yatırman 

(QQ, 119). 

(-Şimdi, Zinadin, başka bir şey yapmaya zamanım yok, çiftlik için acele bir şeyler var, onları 

yapmaktayım.) 

 

Özellikle -p zarf-fiil eki alan de- fiili “yatır” kalıp fiiliyle kullanıldığı zaman (dep yatır) bir 

hareketi yapma işinin “tekrar tekrar” söylendiği anlatılmaktadır (NRS, 472). Bu tekrar belirli 

aralıklarla, durup durup gerçekleşmektedir.   
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Ol ketemen dep yatır (NRS, 473). 

(O, gidiyorum deyip duruyor.) 

 

1.3.  -(I)p kel-e yatır 

 

Nogay Türkçesinde “yatır” kalıp fiiliyle birlikte kullanılan yapı, şimdiki zamanı ifade etmekte 

ve cümle sonunda kullanılmaktadır. 

 

Zaman ekinni şaqqa yuwıqlap kele yatır edi (A, 23). 

(Zaman ikindiye yaklaşmaktaydı.) 

 

KISALTMALAR:  
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