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ÖZET
Bu çalışmada Yakutçadaki -Bıt eki yapısal, semantik ve karşılaştırmalı olarak
incelemektedir. Bu bağlamda Yakutçadaki geçmiş zaman formları ele alınmış ve diğer
Türk lehçelerindeki geçmiş zaman kuruluşlarına da değinilmiştir. Yakutçadaki -Bıt
eki ile –TAx ekleri işlevleri bakımından karşılaştırılmıştır.
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-BIt VERB STRUCTURE IN YAKUT
ABSTRACT
-Bıt supplement is investigated as structural, semantic and comparative in
Yakut language in this work. The past tenses in Yakut language and other Turkısh
languages were debated here. -Bıt suppelement was compared with –Tax supplement
in point of their functions.
Keywords: Yakut language, - Bıt affix, -TAx affix, past tense, Turkısh
languages.
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Yakutçadaki -BIt eki aktif kullanılan fiil yapılarından biridir. Hem fiil eki
hem de sıfat-fiil eki olarak kullanılır. Bu ek Yakutçada ağırlıklı olarak perfect
(geçmişte olup etkisi şimdiki zamanda devam eden) yani geçmiş-şimdiki-gelecek
zaman formları olan fiil cinslerinin duyulan ve kesin geçmiş zaman şekillerinin
teşkilinde kullanılır (Korkina 1970: 30). Bilindiği gibi, Yakutçada geçmiş zamanın 8
farklı şekli vardır. Bu 8 farklı şeklin 4’ü -BIt eki vasıtasıyla meydana gelmektedir:
Geçmiş Zamanın Hikâyesi (-bıt + şahıs eki);
Olaylı Geçmiş Zaman (-bıt +laah + - yüklem eki; -bıt + sahiplik eki +baar );
Çok Uzak Geçmiş Zaman (-bıt + ete);
Olaylı Çok Uzak Geçmiş Zaman (-bıt + -laah ete, -bıtım + baar/ suoh ete).
Diğer Türk lehçelerinde geçmiş zaman; yapı itibariyle göreceli, olayın akışı
bağlamında belirli bir an ile bağlantılı olan ve bu anlamı vermek için özellikle tayin
edilmiş belirli bir zaman kesitiyle ve belirli zamanlarla özellikle bağlı olmayan,
belirsiz zaman kategorisine dâhil edilir (Serebrinnikov-Gadjiyeva 1979: 156) .
Yakutça dışındaki Türk lehçelerinde kullanılan geçmiş zaman ekleri şunlardır
(Serebrinnikov-Gadjiyeva 1979: 183):
-k, an, -gan sıfatı fiil eki + şahıs eki yapısı Kıpçak grubu lehçelerinde; Diğer
tip -mış sıfat-fiil eki + şahıs eki yapısı Oğuz grubu lehçelerinde kullanılır. Türkmen
Türkçesinde ise herhangi bir şahıs eki almadan geçmiş zaman eki olarak -an
kullanılmaktadır.
Araştırmacılara göre Yakutçadaki -BIt eki, -mış/-bış (>-bıs>-bıt) ekinden
gelmektedir. Ayrıca Yakutçada karşılıklı konuşmada cevap olarak kullanılan -an
geçmiş zaman eki de vardır:
-Yoluη kelle duo?

-Oğlun geldi mi?

- Kelen.

-Geldi.

Görüldüğü gibi yukarıda verilen örnekte -an eki geçmiş zaman eki olarak
kullanılmaktadır. Bize göre, -an eki art sürem bağlamında (diyahron) geçmiş zaman
eki olarak kullanılmaktaydı. Ancak çağdaş dilde bu yapı zarf-fiile denk gelmektedir.
Bunun için -an eki karşılıklı konuşmada cevabın bir kısmı olarak geçmiş zamanda
kullanılmasını bildirdiğinde bağ fiil olarak sınıflandırılır.
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Eski Türkçede -k, an ile -mış sıfat-fiil eklerinin paralel kullandıklarına ilgili
tahminler de vardır. Eski Yakutçada da art sürem bağlamında eş yapı olarak paralel
kullanılan -BIt ve -TAx ekleri vardır. Çağdaş Yakutça’da - TAx eki şartlı bileşik
cümlede, cümleleri birbirine bağlayan yüklemin teşkilinde kullanılır. Bu ek, ayrılma
hâlidir, zira daha sonra yönelme hali eki yerine geçer ve mânâsı sonundakine kayar.
Neticede yönelme hâli diğer Türk Lehçelerinde olduğu gibi sadece dinamik
mekânsal ilişki anlamını değil durağan anlamı da ifade etmeye başlamıştır.
-TAx sıfat-fiil eki bulunma halinde kendi yüklem çekiminde şart, şartlı geçici
ve geçici anlamları belirerek şart kipinin ikinci şekli olarak kullanılır. -BIt şekli daha
önce belirttiğimiz gibi bildirme kipi olarak geçmiş zaman şekillerinin
oluşturulmasında kullanılır. -TAx sıfat-fiil eki dolaylı kipin tahmin ve şartını
oluşturmaktadır. Bununla beraber adı geçen iki şekil de her türlü geçici, sebep, şart,
geçici-şart, niteleyici semantik kuruluşundaki bileşik cümlede cümleleri birbirine
bağlayan yüklem teşkilinde kullanılmaktadır.
-BIt şekilleriyle kurulmuş olan semantik kuruluştaki cümle teşkillerinin –
TAx şekilleriyle kulmuş olanlarıyla karşılaştırılmasını ekteki tablodan görebiliriz: (//
işareti öznenin şahsını ve sayısını bildirmektedir).
Tablo 1
-BIt ve -TAx Fiil Şekilleri

-BIt +

barbıt “o gitmiş”

-TAx

bardaxa “o gitti
sanırım”

-BIt + datif eki

barbıtıgar “o
gittiğinde”

-TAx + // +na

olordoxuna “o
oturduğu zaman”

-BIt + //

barbıta “o gitti”

-TAx + //

dietexe “o söyledi”
(epik metinlerde
geçmektedir)

-BIt +//+akuzatif
eki

barbıtın “onun
gittiğini”

-TAx
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-BIt +// ayrılma
hal eki

barbıtıttan “onun
gittiğinden dolayı”

-TAx

-BIt +//vasıta hal
eki

barbıtınan “onun
gitmesi sebebiyle”

-TAx

-BIt kün +//datif
eki
-BIt +//sarsınıgar

barbıt künüger

bardaxpına “eğer
ben gidersem/
gittiğimde”

-TAx + // + kün

bardaxın kün

“o gittiği gün”
barbıtın sarsınıgar
“onun gittiğinden
sonraki gün”

-BIt +//kenne

-TAx + // + na

barbıtın kene

“o gittiği gün”
-TAx + // +
sarsınıgar

bardaxın sarsınıgar
“o gittikten sonra
ertesi gün”

-TAx

“o gittikten sonra”
-BIt +//utaata

barbıtın utaata
“onun gittiği ilk
zamanlarda”

-BIt + // + ihin

barbıtın ihin “o
gittiği için/o gitse
bile”

-BIt +// +
betteh/ıla (seyrek
kullanılır)

barbıtıttan
betteh/ıla “o
gittiğinden beri”

-BIt + // +
ürdünen

eppitin ürdünen
“onun söylediğine
rağmen”

-BIt + // + ebii

eppitiger ebii
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-TAx + // + utaata

bardaxın utaata
“onun gittiği ilk
zamanlar”
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“onun
söylediklerine ek
olarak”
-BIt + // + tahınan

oηorbutun tahınan
“onun yaptıkları
dışında”

-BIt + // +
onnugar

ılbıtın onnugar
“onun aldığının
yerine”

-BIt + // + kurduk

suruybutun kurduk
“onun yazdığı gibi”

-BIt + // + lıı

suruybutunuu
“onun yazdığı
şekilde”

-BIt + // + annıgar

suruybutun annıgar
“onun yazdığı
altında”
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