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ALTAYCADAKİ -ATAN EKİNİN ZAMANSAL, GÖRÜNÜŞSEL, 
KİPSEL VE EDİMBİLİMSEL İŞLEVLERİ

BACANLI, Eyüp*

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Altay Türkçesi’ndeki -atan eki, geleneksel dilbilgisi kitaplarında “gelecek 
zaman eki” olarak tanımlanmasına rağmen, belirtilen ek zamansal atıf bakımından 
geçmişe, geniş zamana ve geleceğe işaret edebilmektedir. Diğer taraftan ekin, 
görünüşsel olarak ‘alışılmışlık (habituality)’ ifade etmesine sıkça rastlanmasına 
rağmen ‘ilerleyici (progressive)’ diye nitelenen eylemleri de nadiren kodlayabildiği 
gözlemlenmektedir. Alışılmış eylemleri ifade eden dilbilgisel göstergeler, 
tipolojik araştırmalardan da takip edilebildiği üzere ‘türsel (generic)’ ve gnomik 
olguları da iletebilirler. Bildiride -atan ekinin türsel ve gnomik işlevleri üzerinde 
de durulacak ve onun, olay karakteri ağır basan dinamik fiilleri nasıl durum fiili 
hâline getirebildiği örneklerle gösterilecektir. Bildiride ayrıca -atan ekinin gelecek 
zamanla ilişkili olan kipsel işlevleri ve ilettiği anlamlar üzerinde durulacaktır. 
Bunlar, niyet, kararlılık, gereklilik, yeterlilik gibi deontik ve dinamik kipsellikle 
ilişkili anlamlar olduğu için bu bölümde terminolojik araçlar kısaca açıklanacak 
ve ardından her bir işleve örnek verilecektir. Son olarak bildiride, -atan ekinin, 
gelecek zaman merkezi etrafında ilettiği edimbilimsel anlam ve duygu değerleri 
üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Altay Türkçesi, -atan eki, zaman, görünüş, kipsellik, 
edimbilim.

ABSTRACT

Although the Altay Turkic suffix, “-atan,” is specified as “future tense 
suffix” in traditional grammars, the suffix may indicate past, present or future 
tense. Although this suffix often indicates habituality, it occasionally encodes 
progressive events in past. Grammatical markers indicating habitual events may 
be readily used to encode generic and gnomic facts, as may be seen in typological 
studies. I also examine modal functions and meanings related to futurity, such as 
intention, decisiveness, necessity, and possibility. Since these notions are related 
to deontic and dynamic modalities, I briefly explain the terminological apparatus 
and study examples of each function. Finally, I examine the pragmatic meanings 
and connotations of “-atan” suffixes expressing futurity.
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GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı, Altay Türkçesi’ndeki -atan ekinin çeşitli görünüş-
zamansal ve kipsel özelliklerini ele almaktır. -atan eki birden fazla işlevde 
kullanılabildiği için cümledeki anlamı bağlama göre netlik kazanır. Tractatus’ta 
“mantıken mükemmel olan bir dilin şartlarını” ele alan Wittgenstein, ideal dilde 
tek bir göstergenin tek bir anlama tekabül etmesi gerektiğini belirtmesine rağmen 
(1999: 55) bütün diller şu veya bu ölçüde belirsizlik taşırlar. “Aynı dilbilgisel 
işaretleyici bağlama göre birden fazla evrensel değeri iletebilir ve doğal dillerin 
çoğunda dilbilgisel işaretleyiciler aslında çok anlamlıdır” (Plungian, 1999: 312).

Bu çalışmada -atan ekinin görünüş-zamansal özellikleri hakkındaki 
nitelemeler, Comrie’nin ve Johanson’un çerçeve çalışmalarına dayanacaktır 
(Comrie, 1976; Johanson, 2000). Kipsellikle ilgili kullanımların nitelenmesi için 
ise Palmer’ın görüşleri esas alınacaktır (2001). 

1. Kuramsal Arkaplan

Bu çalışmada üzerinde durulacak hususlardan birincisi, -atan ekinin görünüş-
zamansal özellikleridir. “Görünüş-zamansallık, görünüş, kılınış ve zamansallık 
gibi dilbilimsel kavramları içeren çok boyutlu bir alan olarak değerlendirilebilir” 
(Johanson 2000: 30). Görünüş, bir bakış noktasından olayların iç ve dış zamansal 
yapılarının parçalanmamış bir bütün hâlinde dıştan veya parçalanmış olarak içten 
görülmesi, bitiş sınırının aşılmış veya aşılmamış olarak algılanması şeklinde 
tanımlanabilir. Genellikle, bitmiş ve bitmemiş şeklinde iki farklı görünüşten 
bahsedilir (Comrie, 1976; Dahl, 1985). -atan eki olayları bitmemiş, sınırları 
aşılmamış, tamamlanmamış veya bir diğer ifadeyle eylemi, onun iki sınırına 
herhangi bir vurgu yapmadan sunan bir bitmemişlik veya intraterminallik ekidir 
(Johanson, 2000: 29). -atan eki ilginç bir şekilde hem geçmişteki hem şimdiki 
zamandaki alışılmış eylemleri iletir. Geniş zaman ekleri bilindiği üzere gelecek 
ve onunla ilişkili çeşitli kipsel anlamları bildirmek için de oldukça elverişlidirler. 
Alışılmışlık ifade eden şekillerin art-zamanlı oluşumuna bakıldığında vaktiyle 
ilerleyici eylem bildirdikleri görülür, yani şekiller asırlar süren kullanımları 
boyunca dilbilgiselleşmeye bağlı olarak geniş zaman ve gelecekle ilişkili olarak 
niyet, yükümlülük, istek ve kesin olmama gibi kipsellik türlerini iletmeye 
başlarlar (Fleischman, 1982: 23; Bybee vd., 1994: 156; Johanson, 2000: 99).

Bu araştırmadaki temel yaklaşım anlambilim ve edimbilimsel özelliklerin 
tespitine yöneliktir. Örnekler bilimsel araştırmalardan, edebî eserlerden, gazete 
haberlerinden ve atasözlerinden alınmış ve bağlamlarından koparılmamıştır.
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2. -atan Ekinin Artzamanlı Gelişimi

Görünüş-zamansal işaretleyiciler öncelikle kılınışsal özellikleriyle birlikte 
‘erken görünüş (preaspectual)’ işaretleyicisi olarak kullanılmaya başlarlar, sonra 
kılınışsal anlamları silinir ve süregiden eylem görünüşü anlamı yerleşir. Nihayet 
dilbilgiselleşme sonucu diğer görünüşsel ve zamansal değerleri kazanmaya 
başlarlar (Comrie, 1976: 101; Lyons, 1977: 687; Fleischman, 1982: 11-12; 
Dahl, 1985: 93; Bybee vd. 1994: 139, 140-144; Johanson, 2000: 99-101). -atan 
alışılmışlık bildiren bir bitmemiş eki olarak zamansal değerleri bağlamsal olarak 
ileten bir şekildir. -atan artzamanlı olarak eski bir kılınışsal yapı olan -a turgan 
ekleşik şekline gider. -a/-e eki burada bir zarf-fiildir, “dur-, ayakta dur-” anlamına 
gelen tur- fiili, duruş bildiren ve bütün Türk dillerinde süreklilik kılınışı ileten 
bir yardımcı fiildir. Nihayet yapının son unsuru olan -gan eki -a tur- kılınışsal 
belirleyicisi üzerinde işlem yapan bir geçmiş zaman ekidir. Dolayısıyla -atan eki 
kökeni itibariyle geçmişteki bir noktada sürmekte olan bir eylemi ifade etmek için 
oluşturulmuş bir şekle benzemektedir. Sonundaki -gan eki yüzünden oluşumu 
sürecinde ilk olarak bir sıfat-fiil işlevinde kullanıldığını tahmin etmek de güç 
değildir. Türk dillerindeki pek çok ‘bitimsiz (non-finite)’ şekilde olduğu gibi bu 
şekil de sonraları ‘bitimli (finite)’ yani yüklem kuran bir ek hâline gelmiştir.

3. Geleneksel Tanımlar

Altaycanın ilk gramer denemesi olan “Grammatika Altaykago Yazıka”da 
-atan eki “ikinci şimdiki-gelecek zaman” formu olarak değerlendirilmiş ve ekin 
geçmişteki çok-vakitlilik işlevine değinilmeden şimdiki zamandaki ve gelecek 
zamandaki bitimli ve bitimsiz işlevleri irdelenmiştir (1869: 72, 244-245). 
Dırenkova bu eki “Gelecek zamanın ikinci şekli” ve “gelecek-geçmiş” olarak 
nitelemiş ve geçmişteki çok-vakitli eylem, geniş zaman ve gereklilik bildiren 
gelecek zaman işlevlerine yer vermiştir (Direnkova, 1940: 180-185). Baskakov’un 
tanımlaması oldukça isabetlidir. O, -atan ekini “bildirme kipinin evrensel (yani 
geçmiş, şimdiki ve gelecek) zamanı” şeklinde nitelemiş ve bu üç temel zamanla 
ilgili farklı kullanımları incelemiştir (Baskakov, 1947: 280; 1966: 517). Tadıkin, 
onun bitimli ve bitimsiz kullanımlarında ortaya çıkan zamansal ve kipsel pek çok 
anlamı şu ana dek en ayrıntılı inceleyen bilgindir. Onun bazı tespitleri ve verdiği 
örnekler bu çalışmaya da yansıtılacaktır (1971: 58-73).

4. -atan Ekinin Koşaçlar ve Parçacıklarla Kurduğu Terkipler

Altay Türkçesi’nde bitimsiz işlevlere de sahip olan görünüş-zamansal şekillerin 
bazıları görünüşsel alanda etkinlik sergilerler ve zamansal içerikleri belirsizdir. 
-atan eki sözdizimsel şartların oluşmasıyla gelecek zamanı da bildirebilirler. 
İşte bu şekillerdeki anlamsal belirsizlik pek çok koşaçla giderilebilir. Bunlardan 
bolgon koşacı, farklı zamansal konumlanma noktası bildirebilen şekillere geçmiş 
zaman ayarı yapar. edi koşacı, diğer Türk dillerinde geçmiş zaman bildirmesine 
rağmen Altay Türkçesi’nde zamansal içerik yönünden belirsizdir. Genellikle 
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şimdiki zamanın ek fiili gibi kullanılır ve rica, özür, mahviyet, alçakgönüllülük, 
anımsama veya anımsatma gibi edimbilimsel duygu değerleri iletir (Grammatika 
Altayskogo Yazıka 1869: 258-260). emtir ve boltır koşaçları, Altaycada dolaylılık 
işaretleyicileri olarak işlev görürler ve Türkiye Türkçesi’ndeki imiş koşacı gibi 
dolaylı bilginin nereden ve ne şekilde öğrenildiği hakkında ipuçları sunar. turbay 
ve turu ine koşaçları, yukarıdaki iki koşaca çok benzemekle birlikte dolaylı 
edinilen bilginin hayret uyandıran sürpriz niteliğine vurgu yapar. turu ve ćat 
koşaçları, konuşanın idraki yönünü yansıtır ve “görünen o ki, anlaşılan, görünüşe 
bakılırsa” gibi anlamları iletirler. -atan eki bu iki koşaçla kullanıldığında düzenli 
olarak geleceğe işaret eder. bolboy, bolor ve bolgodıy koşaçları, epistemik olasılık 
bildirir. İlk ikisi “herhâlde, muhtemelen.” anlamında düşük olasılık bildirirken 
bolgodıy “galiba, öyle olsa gerek.” anlamında yüksek olasılık bildirir. Bu üç 
koşaçla -atan ekinin kurduğu terkiplerde de -atan ekinin gelecek zamana işaret 
ettiği görülür.

5. -atan Ekinin Görünüşsel Kullanımları

5.1. Geçmişteki Çok-Vakitli Eylem Kodlaması

-atan eki geçmişte alışılmış veya farklı zamanlarda gerçekleşmiş belirsiz 
sayıdaki olayları ifade edebilir. Eski Altaylıların yaşamını anlatan aşağıdaki 
cümlede bu işlev görülmektedir:

(1) metall toŋo berze, toy balkaştı oodıp, edimdi çıgarıp alatandar. (AÇ, 
2000: 166, 7).

Metal donmaya başladığında, kilini kırıp eşyayı çıkarıyorlardı. 

Geçmişteki alışılmış eylem bildirimi, süreklilik bildiren yardımcı fiilli 
şekillerle de iletilebilir. Aşağıdaki örneklerde -p tur- ve -p ćür- yardımcı fiil 
şekilleri temel fiilin başlangıç ve bitiş sınırını silmekte, -atan eki ise oluşan yeni 
eylem ibareleri üzerinde bitmemiş görünüş perspektifi açmaktadır:

(2) öbökölöris altaydıŋ ar-bütkeniniŋ ayalgazın onço öylördö bilgir tuzalanıp 
turatandar. (AÇ, 2000:, 186, 7).

Atalarımız Altay’ın tabiat durumunu (ekolojisini) her zaman bilinçli 
kullanırlardı.

(3) Će sasoniy köp içerin le uzak ćırgaarın süübeyten, onıŋ uçun adazı ogo 
alaŋzu ćok büdüp ćüreten. (Ö: 25).

Ama Sasoniy çok içmeyi ve uzun süre eğlenmeyi sevmezdi bu yüzden babası 
ona hiç şüphe etmeden inanırdı.

5.2. Geçmişteki İlerleyici veya Tek-Vakitli Eylem Kodlaması

-atan eki alışılmışlık bildiren bir bitmemiş eki olmakla birlikte tüm alışılmışlık 
şekillerinde görülebildiği gibi nadiren ilerleyici eylemleri de iletebilir. Aşağıdaki 
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örnekte emtir algılamalı dolaylılık bildirmekte, -atan ise yüksek ve düşük odaklı 
işaretleyicilerde görülen tek-vakitli ilerleyici eylemi iletmektedir:

(4) Ćuuktap kelze, Çıŋkıs töröp ćatkan ak-çookır uydı, fonarın örö biyik 
ködürele, aćıktaytan emtir. (AK, 127)

Yaklaştığında [gördü ki] Çınkıs, feneri yukarı kaldırarak, doğurmakta olan ak 
benekli ineğe bakmaktaymış.

5.3. Geniş Zamandaki Eylem Kodlaması

-atan ekinin en sık karşılaşılan kullanımı geçmişteki niceliksel veya alışılmış 
eylemlerin belirtilmesi olsa bile o geniş zamanı, türsel olguları ve evrensel 
doğruları iletmek için en uygun işaretleyicilerden biridir. Geniş zaman sadece 
-atan ekiyle değil, -(ı)p turatan ve -(ı)p ćüreten ekleşik yapılarıyla da bildirilebilir. 
Bilhassa kipsel, dolaylı ve imrenimli koşaçların da yükleme dâhil olması -atan 
ekinin geniş zaman kullanımında daha fazla görülür.

Aşağıdaki örnekte -(ı)p ćüreten ekleşik şekli eylemin öznenin karakteristik 
özelliği hâline geldiğini ifade eder:

(5) ol ezenay degen kıs sege ćaantayın aćarıp, sıstap ćüreten bolgodıy. 
(AK, 17) 

O Ezenay denen kız, sana daima ilgi duyuyor [ve aşkından] ızdırap çekiyor 
galiba.

Bir sonraki örnekte -atan geniş zamanı, turbay koşacı ise şaşkınlık uyandıran 
yeni bir durumu bildirmektedir:

(6) körzöŋ, arakı barda – oturar, arakı ćokto – çıgar. mege emes, arakıga 
keleten turbay!. bildim. (AK, 64). 

Bakıyorum da içki varsa oturuyor, içki yoksa çıkıyor. Meğer bana değil, 
içkiye gelirmiş! Artık anladım.

-atan eki ayrıca evrensel doğrulardan söz eden atasözü ve darbı mesellerdeki 
gnomik önermelerin iletilmesinde de sıklıkla rol üstlenir. Bu tür ifadelerde 
epistemik arkaplan önemlidir ve olguyla birlikte olayların nasıl olmasının 
beklendiği de vurgulanır. Örnek:

(7) baylar alarga süüyten, bererge süübeyten. (darbı mesel)

Zenginler almayı sever, vermeyi sevmez.

5.4. Zaman anlamının muğlak olduğu durumlar:

Yukarıda da belirtildiği gibi -atan eki bir zaman değil, görünüş ve kip ekidir. 
Onun bu özelliği yüzünden zamanın tespiti daima mümkün değildir, ek esas 



232

olarak eylemin zamanını değil, bitmemiş görünüşünü anlatır. Belirsizlik özellikle 
roman ve hikâye metinlerinde daha sık görülür. Aşağıdaki örneği inceleyelim: 

(8) bu stat’yanı kolhoztıŋ predsedateli aydar adunoviç kıçırbagan. neniŋ 
uçun deze, ol oblastnoy gazetterdi kıçırarın süübeyten. Gazetterdi açıp, anaŋ 
mınaŋ körölö, tuura salatan. (AK, 51) 

Bu makaleyi kolhozun başkanı Aydar Adunoviç okumadı. Çünkü o, oblast 
(bölge) gazetelerini okumayı sevmez(di). Gazeteleri açıp orasına burasına bakıp 
kenara bırakır(dı).

Örnekte zamansal atıf belirsizdir. Özne ‘gazete okumayı eskiden mi sevmezdi, 
yoksa hâlâ sevmez mi, gazeteleri eskiden mi kenara bırakırdı, yoksa hâlâ bırakır 
mı’ gibi sorulara net yanıt yoktur.

6. -atan Ekinin Gelecek Zaman ve Kipsellikle İlgili Anlamları

Alışılmışlık işaretleyicileri gelecek zamanı ve onunla ilgili kipsel anlamları 
sıklıkla iletirler. “Geleceğe atıf, bütünüyle zamansal bir kavram değildir. Tahmin 
unsuru ve benzerî kipsel kavramları zorunlu olarak içerir” (Lyons, 1977: 677). 
Kipsel alan, çok boyutlu ve tanımlaması en zor alanlardan biridir. Aynı demeci 
farklı kipsel kategorilerle açıklamak ve yorumlamak mümkündür. Kipsellik 
genel olarak tutum, görüş, söz edimi, öznellik, nesnellik, niyet, gerçek dışılık, 
ihtimallik, tahmin, varsayım, gereklilik, dilek gibi kavramları içerir” (Fleischman, 
1982; 1989; Palmer, 2001). Yukarıda da belirtildiği gibi Altaycanın geleneksel 
gramerlerinin çoğunda -atan eki, bilhassa “gereklilik bildiren bir gelecek zaman 
eki” şeklinde tanımlanır. Bu bölümde de görüleceği üzere -atan sadece gereklilik 
bildiren bir gelecek zaman eki değildir. Onun niyet, istek, ihtimallik, izin ve gerçek 
dışılık bildiren başka işlevleri de vardır. Cümlede geleceğe atfeden zaman zarfları 
ve her türden soru kalıbı gelecek ve kipsellikle ilgili anlamların netleşmesine 
yardımcı olur. Örneklerin analizi, -atan ekinin gelecekle ilgili olarak en çok 
deontik kipsellik bildiriminde kullanıldığını gösterir.

6.1. -atan Eki ve Gelecek Zaman Bildirimi

Koşaçlar bahsinde turu ve ćat koşaçlarının -atan ile birlikte onun gelecek 
zaman işlevini ön plana çıkardığı belirtilmişti. Aşağıdaki örnekte epistemik 
kipsellik turu koşacıyla (anlaşılan, durum onu gösteriyor ki gibi anlamlarla) 
iletilmekte, -atan ise kipsel değil, zamansal özellikleriyle ortaya çıkmaktadır:

(9) Ćaylunıŋ ćıdımarları emdi pötüktiŋ edin ćiyle, berlinge ćedeten turu... 
(AKIS, 112)

Yaylanın ahlaksızları [Amerikalılar] şimdi horozun [Fransa’nın] etini yiyip 
anlaşılan, Berlin’e ulaşacak...
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6.2. -atan Eki ve Deontik Kipsellik

-atan eki farklı deontik kipsellik türlerini de iletebilir. Deontik kipsellik, 
öznenin dışındaki bir kaynaktan (sözgelimi konuşandan) doğan yükümlülük ve 
izin gibi anlamları içerir (Palmer, 2001: 9-10, 70-76).

6.2.1. -atan Eki ve Deontik İzin

-atan eki konuşanın, törelerin, geleneklerin tesis ettiği izin ve yasakların 
ifadesinde kullanır:

(10) biy kijidiŋ çakızına mındıy torbok turbaytan – diyt. Ćaan kaannıŋ 
örgöözine ćaman kiji kirbeyten - diyt. (MK, 133-134) 

Beyin at bağlama yerinde bunun gibi iki yaşındaki tosun duramaz dedi(ler). 
Ulu kağanın otağına kötü insan giremez dedi(ler).

6.2.2. -atan Eki ve Yasaklayıcı Kipsellik

-atan eki ayrıca deontik kipselliğin bir alt alanı olan yasaklayıcı (prohibitive) 
kipsellik ifade edebilir. Örnek:

(11) bogo taŋkılabaytan. (Tadıkin, 1971: 67)

Burada sigara içilmez.

6.2.3. -atan Eki ve Müzakere (deliberative) Kipselliği

-atan eki, zayıf bir deontik gereklilik türü olan müzakere kipselliği anlamında 
kullanılabilir (McWhorter, 1910; Palmer 2001: 128). Bu kipsellik türünde 
konuşan, soru yoluyla kendisine bir fikir vermesi için muhatabına ricada bulunur. 
-atan eki bu kullanımda sözdizimi bakımından şahıs eksiz yani, şahıs bildirimi 
bakımından tarafsız olarak kullanılır (krş.: Tadıkin 1971: 70)

(12) sege kandıy iş bereten? (AKIS, 145)

Sana nasıl bir iş vermeli (versek, verelim)?

6.3. -atan Eki ve Dinamik Kipsellik

-atan eki dinamik kipsellik kapsamında geleceğe dönük istek, niyet ve 
kararlılık gibi nüansları ifade edebilir. Dinamik kipsellik ayrıca fizikî ve zihinsel 
yeterliliği de içerir ama -atan eki bunları iletemez. Aşağıdaki örneklerden (12)’de 
geleceğe yönelik niyet, (13)’te ise kararlılık anlamı görülmektedir:

(13) erten özök tüjetem. (AK, 167) 

Yarın vadiye ineceğim.

(14) Ćeten künge uyuktadım. natazınıŋ uykuzı? - diyt. odorluga malım 
saltam, odınduga ćonım saltam emdi le - diyt. (MK, 40) 
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‘Yetmiş gün uyudum. Ne biçim uyku bu?’ dedi. ‘Otlağa hayvanlarımı 
salacağım, ağaçlık yere halkımı yerleştireceğim şimdi’ dedi.

6.4. -atan Eki ve Gerçek Dışılık Kipselliği

Tüm olumsuz ifadeler, tüm sorular, düş ve varsayım anlatımları ve farklı 
gelecek zaman türleri bu kipsellik çerçevesinde ele alınabilir. -atan eki, geçmiş ve 
hâlihazırdaki bitmemiş görünüşü iletebildiği için şartlı gerçek dışılığı bildirebilir.

(15)  baya erte ćanıp kelgen bolzo, andıy neme bolboyton. (AK, 165) 

Eğer demin erken dönülmüş olsaydı, öyle şey olmazdı (veya: olmayacaktı).

7. -atan Eki ve Edimbilimsel Kullanımları

-atan eki retorik soru cümlelerinde, gelenek, töre, toplumsal tecrübe gibi 
nedenlerle üzerinde herkesin ittifak ettiği varsayılan bir durumu şaşkınlıkla 
sorma anlamında da kullanılır. Burada konuşan kişi bir soru sormamakta, sadece 
bilinen bir olguyu soru yoluyla pekiştirmektedir (Tadıkin, 1971: 72; Tıbıkova, 
1991: 57). Örnekler:

(16) suduçını ijineŋ ćayladıp iyze, zaveduyuşiydi kaydaŋ alatanıs? (AK, 68) 

Suduçı’yı işten çıkarsak (yerine yeni bir) müdürü nereden alalım (yani: hiçbir 
yerden alamayız çünkü yenisini bulmak çok zor)? 

 (17) kezik ulus “berbes kerek” dep aydışkan, a artkanı “kuru ćerdi 
kaydatanıs? berip iyer kerek” deşken. (AÇ, 2000 172, 7) 

Bazıları “Vermemek gerek” dediler, diğerleri ise “Kurak yeri ne yapacağız 
(yani: işimize yaramaz)? Verelim gitsin” dediler. 

SONUÇ

Özetlemek gerekirse -atan eki çok işlevli bir ektir ve genellikle geçmişteki 
alışılmış eylemleri, daha sonra ise geniş zamandaki olayları bildirir. Sözdizimsel 
koşulların oluşmasıyla gelecek zaman ve kipsellikle ilgili çeşitli anlamları da ifade 
edebilir. Bununla birlikte -atan’ın ilettiği bütün bu anlamların Altay Türkçesi’nde 
farklı şekil ve yapılarla da ifade edilebildiği belirtilmelidir.
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