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В предыдущих статьях автора были освещены история формирования го-
вора нагайбакских татаров, их говора и особенности его фонетической системы. 
Данная статья посвящена изучению грамматических особенностей говора на-
гайбакских татаров, в частности личных форм глагола. По мнению автора, как в 
фонетической системе так и в грамматическом строе говора наблюдается много 
общих черт с татарским литературным языком и говорами среднего диалекта. 
Это показывает несостоятельность мнения о том, что нагайбаки являются само-
стоятельным народом, а их язык отличается от татарского языка.

Ключевые слова: этнографические группы татарского народа, нагайбаки, 
диалекты и говоры татарского языка, нагайбакский говор, грамматические осо-
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Грамматика өлкәсендә нагай-
бәк сөйләше татар әдәби теле 

һәм урта диалект сөйләшләре 
белән зур уртаклык күрсәтә. Кай-
бер күренешләрдә сөйләшнең 
ми шәр һәм көнчыгыш диалект-
лары белән дә уртаклыгы бар.

Алдагы мәкаләләрдә әйтеп 
үт кән чә, нагайбәкләрне мөстә-
кыйль бер халык итеп карарга 
тырышу нәтиҗәсендә, аларның 
теле дә татар теленнән аерыла 
дигән карашлар булды. Без би ре-
дә, сөйләшнең татар теленә һәм 
аның диалектларына мөнәсәбә-
тен ачык күзаллау өчен, әдәби 
тел белән уртак булган морфоло-
гик күренешләргә дә фактлар ки-
терә баруны бурыч итеп куйдык.

Хикәя фигыль. Нагайбәк 
сөйләшендә хикәя фигыль хәл 
фигыль формаларына нигез-
ләнеп ясала. Сөйләштә хәл фи-
гыльнең -а, -ә, -й төренә ни-

гезләнеп ясалган хикәя фигыль 
киң кулланыла. Белдерә торган 
мәгънәләре, төрләнеше белән 
нагайбәк сөйләше әдәби телдән 
нигездә аерылмый.

Бу өлкәдәге аермалык итеп 
берлек сандагы фигыльләрнең 
I зат кушымчасы белән төр-
ләнүдәге кайбер үзенчәлекләрне 
күр сәтергә мөмкин. Нагайбәк 
районында яшәүчеләр сөйләшен-
дә хәл фигыльнең -а, -ә, -й фор-
масына нигезләнеп ясалган хикәя 
фигыль беренче зат берлек санда 
сөйләштәге теләк фигыльләр 
белән бертөсле үк ясала, ягъни 
-ыйым, -ийем (ый + ым, -ий + ем) 
кушымчасын ала.

Бу фигыль, әдәби телдәге ке-
бек үк, берничә төрле мәгънәне 
белдерергә мөмкин:

1. Эш-хәлләрнең сөйләү мо-
ментында башкарылуын белде-
рә: Йуқ, әле җоқламыйым, сезгә 
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иртәгә ашарға ашау пешереп 
җөрийем. Менә чебешләрне са-
ныйым әле, ничә қалған.

2. Сөйләү моментына кара-
маган, һәрвакыт гадәти булып 
тора торган эш-хәлләр турында 
сөй ли: Мин әр җаз сайын үлән 
ашы ашыйым. Кешенекен күрми-
йем мин, белмийем дә. Мин қай-
нараш ашамыйым. Мин җылы 
сөт эчмийем.

3. Башлану вакыты ачык бил-
геле булмаган дәвамлы эш-хәл-
ләрне белдерә: Қарт булсам да 
эшлийем. Уйлыйым да җөрийем, 
ни булған дип.

4. Кайчандыр башланган,
ләкин дәвамы белән сөйләү мо-
ментына туры килгән эш-хәл-
ләрне ачыклый: Җырла дигәч, 
җыр лыйым инде. Моңа бороңғы 
кәлләрне сөйлийем.

5. Киләчәк заман мәгънәсен
белдерергә мөмкин: Бүген кит-
мийем әле. Килмәсен, мин аңа 
бупче (рус. вообще) бирмийем. Бу 
арада ғына анда бармайым, көт-
мәсен.

Хәзерге заман хикәя фигыль-
нең I зат берлек санын - ыйым, 
-ийем кушымчалары бе лән төр-
ләндәрү керәшен татарлары сөй-
ләшләренең уртак билгеләрен-
нән санала. Бу үзенчәлек казан 
арты, Кама буе керәшеннәр сөй-
ләшендә киң таралган [Баязи-
това, б. 92]. Моннан тыш, хикәя 
фигыльнең беренче зат берлеген 
-ыйым кушымчасы белән төрлән-
дерү урта диалектның минзәлә 
[Рамазанова, 1984, с. 98] сөй-
ләше өчен дә хас. Мишәр диа-
лектының Мордва Респуб ли касы 
[Бурганова, б. 111] һәм Пенза 
[Махмутова, 1962, с. 144] өлкә-
сендәге сөй ләш ләрендә мондый 

фигыльләр берлек һәм күп лектә 
теләк, боерык мәгънәсендә генә 
кулланыла.

Чибәркүл районында яшәү-
че нагайбәкләр сөйләшендә исә 
хәзерге заман хикәя фигыльнең 
I зат кушымчаларының тулы 
формасы (-мын, -мен) белән ясау 
очраклары да күзәтелә: Мин шун-
да барамын әле. Мин аны җақ-
шы беләмен. Ашарға пешереп йө-
ри мен. Уйлыймын да уйлыймын.

Татар телендә хикәя фигыль-
ләрнең I зат берлегендә зат 
кушымчасы ике вариантта: 
тулы -мын һәм кыскартылган -м 
кушымчасы белән белдерелергә 
мөм кин. Урта диалект сөйләш-
лә ре нең күпчелегендә бу кушым-
чаның кыскартылган вариан-
ты әйтелә. Хәзерге заман хикәя 
фигыльнең I зат берлек санын 
-мын, -мен кушымчалары белән 
төрләндерү керәшен татарлары-
ның уртак билгеләреннән санала. 
Мондый үзенчәлек бигрәк тә әдә-
би тел йогынтысыннан ераграк 
булган сөйләшләр (касыйм, нок-
рат-кистем, красноуфим, эчкен, 
сафакүл) өчен хас. Кыскартылган 
-м кушымчасы белән параллель 
рәвештә бу форма мишәр һәм се-
бер татарлары диалектларында 
да шактый актив кулланыла.

Чибәркүл районында яшәүче 
нагайбәкләр сөйләшендә, си рәк 
кенә булса да, хикәя фигыль нең 
-ып, -еп формалы хәл фигыль 
+ утыра, сирәк кенә йата яр-
дәмче фигыльләре белән ясал-
ган төре кулланыла. Бу форма 
эш-хәл ләрнең нәкъ сөйләү мо-
ментында башкарылуын бел-
дерә. Сөйләүче хәбәр ителгән 
процесс ның үтәлеше турында 
үзе хә бәр итә. Зат  кушымчалары  
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ярдәмче фигыльләргә  ялгана, 
ягъни бу фигыльләр хәзерге за-
ман хикәя фигыльләренең төр-
ләнеш закончалыгыннан чыгып 
 үзгәрәләр.

Мисаллар: Теге монда килеп 
утыра. Малайлар урамнан китеп 
утыралар. Тәрәзәләрдән җил ке-
реп утыра. Мин ашарға пеше-
реп утырам. Папау (әти) басуға 
китеп утыра. Сыйыр көтеүдән 
қайтып җата. Әнә әбийең ки-
леп җата. Анна урамдан китеп 
җата.

Эш-хәлләрнең сөйләү мо-
мен тында башкарылуын -ып 
утыра, -ып ята тибындагы ана-
литик конструкцияләр белән бел-
дерү ягыннан нагайбәк сөйләше 
себер татарлары диалекты белән 
зур уртаклык күрсәтә [Тумаше-
ва, 1961, б. 76, 85]. Бу үзенчәлек 
әлеге диалектның гомум харак-
тердагы билгеләре булып санала. 
Хәзер ге заман хикәя фигыльләр-
нең -ып утыр, -ып ят формасы 
Урал зонасында таралган злато-
уст, красноуфим, эчкен, сафакүл 
сөйләшләре өчен дә хас. 

Әдәби телдәге кебек үк, на-
гайбәк сөйләшендә дә -ды фор-
малы категорик үткән заман 
башкарылуында бернинди шик 
булмаган, кабатланмаган, тәмам-
ланган эш-хәлләрне белдерә. 
Категорик үткән заман форма-
сы, татар әдәби телендәге кебек, 
сөйләштә дә -ды, -ты кушымча-
лары белән ясала һәм II төр зат 
кушымчалары белән төрләнә.

Мисаллар: Кәтүк (Екате-
рина) бирде бу қабақны. Әле 
кичә генә безгә кергән иде. Син 
аны сарайға қуйдың. Мәче итен 
ашамады. Без бу җортны бабай 
белән салдық. Ул икенче аѡылға 

кү чеп китте. Без қоро җиргә 
уты рырға килмәдек, ди қода. Без 
инде кырға барып җиттек.

Нагайбәк сөйләшендә -ды 
формалы категорик үткән заман 
урта диалектның Урал төбәгендә 
таралган күп кенә сөйләшләрен-
дәге кебек исә теркәгече белән 
килеп, башкарыла торган эш яки 
хәлләрнең шартын белдерә тор-
ган аналитик тезмәләр ясарга 
мөм кин: Саудым исә, сөт би рә-
мен. Китәр бақытлары җитте 
исә, қодаларның әйберләрен бирә 
торғаннарыйы. Киленнең бүләк-
ләрен урладылар исә, ул аны қақ 
(хак, акча) түләп ала (туй йола-
сыннан). Җылы көннәр җитте 
исә, урманға чығалар.

Категорик үткән заман хи-
кәя фигыльләрнең, исә теркәгече 
бе лән килеп, шарт мәгънә лә рен 
бел дерү ягыннан да нагайбәк 
сөйләшенең урта диалектның 
Уралда таралган башка сөйләш-
ләре белән якынлыгы күренә. 
Шундый сөйләшләрдән нок рат-
кис тем, минзәлә, бөре, пермь, 
красноуфим, эчкен, абдулла һәм 
каргалы сөйләшләрен күрсәтеп 
китәргә кирәк. 

Нәтиҗәле үткән заман, әдә-
би телдәге кебек, нагайбәк сөйлә-
шендә дә -ган формалы сыйфат 
фигыльгә нигезләнә һәм I төр 
зат кушымчалары белән төрләнә. 
Үзенең мәгънәләре белән -ган 
формалы нәтиҗәле үткән заман 
әдәби телдән, керәшен татарла-
рының башка сөйләшләреннән 
аерылмый. Билгеле булганча, бу 
заман үткәндә булган, ләкин нә-
ти җәсе хәзерге вакытта дәвам ит-
кән эш-хәлләрне белдерә. Берлек 
һәм күплек саннарда килгәндә, 
фигыль нигезендәге [н] авазы 



10 ФӘННИ ТАТАРСТАН. 2016. № 4

кушымчадагы [м], [б] авазлары 
тәэсирендә ассимиляцияләшә.

Мисаллар: Син инде бу эш-
тән туйып беткәнсең. Мин бар-
ғаммын да барғаммын, анда ба-
расы түгел икән. Ул инде әллә 
қачан үлгән. Сез аны да күргән-
сез икән инде. Парижлар җыр-
лағаннар, без дә җырлыйық әле.

Тәмамланмаган үткән за-
ман нагайбәк сөйләшендә дә, 
әдә би телдәге кебек үк, -а, -ә, -й, 
-и кушымчалы хәл фигыль һәм 
иде ярдәмче фигыле белән яса-
ла һәм II төр зат кушымчалары 
бе лән төрләнә. Ләкин сөйләштә 
иде ярдәмче фигыле, урта диа-
лект сөйләшләренә хас булган-
ча, фонетик яктан үзгәреп, төп 
фигыльгә кушымча формасында 
ялганып әйтелә. 

Үткән заманның әлеге фор-
масы, әдәби телдәге кебек тә-
мамланмаган, дәвамлы булган 
яки кабатланып килгән эш-хәл-
ләрне белдерә. Семантик эчтә-
леге белән татар әдәби теленнән 
 аерылмый.

Мисаллар: Без Нәчти белән 
бергә барайық, ул лафкадан 
чығып килә. Сез теге көнне нәр-
сә эшлийегез? – Бәрәңге ала йық. 
Син андый книгалар уқыйың 
бит, қарт. Бик күп бороңғо җы-
руларны беләйек, қәзер оноттоқ. 
Ул көйнө Мәтүк (Матрена) тә 
беләйе.

Әдәби телдәге кебек үк, бу 
форма фигыльләр үткәндә баш-
карылган эшләрнең тәмамланып 
җитмәвен, аның дәвамлы рәвеш-
тә кабатланып торуын белдерә.

Күптән үткән заман на-
гайбәкләр сөйләшендә дә -ган 
формалы сыйфат фигыль һәм 
иде ярдәмче фигыле белән ясала 

(барған + ыйы, килгән + ийе) һәм 
II төр зат кушымчалары алып 
төрләнә, урта диалектның күпче-
лек сөйләшләрендәге кебек, иде 
ярдәмче фигыле, төп фигыльгә 
кушымча кебек ялганып (-ыйы, 
-ийе), фонетик яктан үзгәрә.

Үткән заман хикәя фигыль-
нең -ган+ыйы (-ган иде) форма-
сы, әдәби телдәге кебек, үткән 
заманнан алда булган икенче бер 
эш-хәлләрне белдерә. Бу фигыль 
үткәнгә карата перфект мәгъ-
нәсен, ягъни эшнең үзеннән биг-
рәк, аның нәтиҗәсен белдерү 
үзенчәлегенә ия.

Мисаллар: Барғаныйық әле 
кичә генә алар җағына, ул күрен-
мәде. Элек арыш чәчкәннәрийе, 
булмады, хәзер, бодай ғына инде. 
Без килеп җиткәндә, афтабуз 
киткәнийе инде. Әле генә кереп 
чыққаныйы. Без үскәндә теш-
темә қуу (кырау куу йоласы) 
беткәнийе. Ышансаң, үзем ки-
лермен дигәнийе. 

Кабатлаулы үткән заман-
ның сөйләштә берничә төре бар: 

1. Хәл фигыльнең -а, -ә, -й 
формасына борынгы -дыр, -дер 
кушымчасы һәм + иде (сөйләштә 
-ыйы, -ийе) ярдәмче фигыле ял-
гау юлы белән ясалган катлаулы 
аналитик формасы.

Татар теленең урта диалект 
сөйләшләренә хас булганча, 
-адыр + ыйы (иде) формасы үт-
кән дә булган гадәти, кабатланып 
торган эш-хәлләрне белдерә: Ба-
рышадырыйық алар белән элек, 
алар безгә киләдерийе, ашқа йө-
решәдерийек. Элек кийәү am бе-
лән чығадырыйы туй бығытын-
да. Җитен үсәдерийе элек бездә. 
Ул монда буладырыйы. Дәдәй 
безне бик йаратадырыйы. Ки-
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беттән ғарыслар (гарус) алады-
рыйық та эшлидерийек.

Кабатлаулы үткән заманның 
бу формасын куллануы белән на-
гайбәк сөйләше урта диалектның 
казан арты сөйләшләре белән 
зур уртаклык күрсәтә. Бу фор-
ма мишәр диалектында да киң 
 таралган. 

2. Сыйфат фигыльнең -ыр, 
-ар формасы һәм иде ярдәмче 
фигыле белән ясалган кабатлау-
лы үткән заман формасы. Юклык 
формасы -мас кушымчалы ни-
гезгә иде ярдәмче фигыле ялгану 
юлы белән ясала, ә зат кушым-
чалары иде ярдәмче фигыленә 
 ялгана.

Кабатлаулы үткән заманның 
-р + ыйы (иде) формасы урта 
диа лект өчен генә хас булган 
билгеләрдән санала. Бу форма 
да, казан арты сөйләшләрендәге 
кебек үк, югарыда китерелгән 
-адырыйы формасының синони-
мы буларак, эш яки хәлнең, сөй-
ләү моменты белән чагыштыр-
ганда, күптән булып узуын, 
га дәти, һәрвакыт кабатланып 
торуын белдерә. Гадәттә, бу хәл-
ләр сөйләүче тарафыннан хатирә 
рәве шендә искә алына.

Мисаллар: Без кичен аларға 
барып утырғанда, шулай дип 
сөйләрийе. Безнең картлар Бака-
лы йағыннан килдек дип сөйләр-
ләр ийе. Боронғы заманда шулай 
чегәннәр җерерләрийе. Уйыннан 
қайтқанда «Тозға бару» көйөн 
җырлап қайтырыйық.

Кабатлаулы үткән заманның 
бу формасын куллануы белән дә 
нагайбәк сөйләше урта диалект 
сөйләшләренә (казан арты, тау 
ягы, бәрәңге, минзәлә) якын тора 
[Татар теленең..., б. 636].

3. Сөйләштә аналитик фор-
малы сыйфат фигыльгә (-а + 
тор ган) + иде ярдәмче фигыле 
кушылып ясалган (ала торған 
идем) форма да актив кулланыла. 
Бу заман үткәндә булган гадәти, 
дә вам лы яки кабатланган эш-хәл-
ләр не белдерә: Мин җәш бағыт-
та да бик җырлый торғаныйым. 
Алар сату итә торғаннарыйы. 
Без элек am белән җөрей торға-
ныйық. Син бит ул бәйетне әйтә 
тор ғаныйың.

Киләчәк заман хикәя фи-
гыль нең сөйләштә өч формасы 
бар: 

1. -ыр, -ер, -р формасы. Ки-
ләчәк заман хикәя фигыльнең бу 
формасы -ыр, -ер, -р кушымчалы 
киләчәк заман сыйфат фигыльгә 
нигезләнә һәм I төр зат кушым-
чалары белән төрләнә.

Киләчәк заман хикәя фи-
гыльнең -ыр формасы сөйләү мо-
ментыннан соң үтәләчәк эшләр-
не билгесезлек төсмере белән 
белдерә. Сөйләштә I зат берлек 
формасында тулы (-мын, -мен) 
һәм кыскартылган (-ым, -ем) ва-
риантларында кулланыла. Әгәр 
дә фигыль [р] тартыгына тәмам-
ланса, сыйфат фигыль күрсәт-
кечендәге  [р] тартыгы еш кына 
төше реп калдырыла: барым – 
барырмын, күрем – күрермен, 
җарым – ярыр мын, бором – бо-
рырмын.

Әдәби телдән аермалы була-
рак, сөйләштә кыскартылган ва-
риантлар да кулланыла: Бозауга 
каптырым дип, кесәмә ипей ты-
к,к,аныйым. Мин мунчаны үзем 
булдырып к,айтырым. Карарым 
әле үзем дә. Мин табарым, син 
тапмассың. Өйне җыйышты-
рым син кайтыуга.
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Киләчәк заман хикәя фи гыль-
ләрне шушы рәвешчә кыс картып 
куллану керәшен  татарларының 
башка сөйләшләре өчен дә хас. 
Әйтергә кирәк, -ыр формалы 
киләчәк заман хикәя фигыльләр-
не I, II затларда тулы һәм кыскар-
тылган кушымчалар белән төр-
ләндерү татар диалектларының 
барысында да күзәтелә [Юсупов, 
с. 71]. Шулай да, Л.Т. Мәхмү това 
әйтүенчә, I төр зат кушымча-
ларны кыскартып куллану аеру-
ча мишәр сөйләшләре өчен хас. 
[Махмутова, 1978, с. 144].

2. Киләчәк заман хикәя фи-
гыль мәгънәсендә -асы, -әсе 
кушымчалы сыйфат фигыльләр 
дә шактый актив кулланыла: Ул 
да иртәгә барасы әле. Мәтүк 
(Матрена) бу җырны өйрәнеп 
килә се. Анда җиләкнең бетә се 
дә җук. Бүген балалар машина 
бе лән қайтасы. Питүк (Петр) 
 бә рәң ге алучыларға таѡық 
 суйасы.

Билгеле булганча, -асы, -әсе 
кушымчалы фигыль урта диалект 
сөйләшләре өчен үзенчә лекле 
күренешләрнең берсе булып 
исәпләнә. Бу яктан да нагайбәк 
сөйләшенең урта диалект, аерым 
алганда, керәшен татарларының 
башка сөйләшләре белән зур ур-
таклыгы күренә.

3. Сөйләштә, сирәк кенә бул-
са да, -ачак, -әчәк кушымчалы 
ки ләчәк заман хикәя фигыль-
не куллану очраклары бар. Бу 
форма, әдәби телдәге кебек үк, 
ки лә чәк тә һичшиксез башкары-
лачак яки башкарылырга тиеш-
ле эш-хәл турында хәбәр итә: 
Алар эрәтләнә чәк хәзер. Мин әй-
тәчәкмен, ул әйт те дип. Шулай 
дисәң генә кү ңел ле булачақ. Бәй-

рәм булды исә, ул тағы қайтып 
җитәчәк, тағы нәр сә теләсә, 
шуны эшләп җөрийәчәк.

Билгеле булганча, -ачак, 
-әчәк кушымчалы сыйфат фи-
гыльләр нигезендә ясалган кат-
гый киләчәк заман формасы, 
нигездә, урта диалектның казан 
арты, тау ягы, бәрәңге, минзәлә 
сөйләшләре өчен хас. Бу форма-
ның нагайбәк сөйләшендә кул-
ланылуы, аның югарыда күрсә-
телгән сөйләшләр белән генетик 
якынлыгы турында сөйли.

Теләк фигыль. Сөйләштә 
те ләк, теләк-ният мәгънәләрен 
белдерә торган түбәндәге фор-
малар һәм конструкцияләр кул-
ланыла.

1. Татар теленең башка сөй-
ләшләрендә дә, теләк фигыль-
нең төп формасы булып, бо-
рынгы -гай кушымчалы теләк 
фи гыльләрдән фонетик үзгәреп 
ясалган формасы кулланыла: 
ғай > -ай > -ым+ым; -ый+ық.

Нагайбәк сөйләшендә бу 
кушымчалар тар сузыклар белән 
ясала һәм формасы белән хәзерге 
заман хикәя фигыльләрнең I заты 
белән туры килә: Мин тиз генә 
сыйыр саѡып керийем (керим). 
Бабайның күлмәген җуѡыйм 
(юыйм) дип тотындым. Кереп 
чығыйм (чыгыйм) дип кердем. 
Уйнап қына әйтийем (әйтим) 
дигәнийем. Пидура эштән қайт-
қанчы, бәрәңге ала торойоқ 
( торыйк).

Бу үзенчәлеге белән дә на-
гайбәк сөйләше керәшен татар-
ларының башка сөйләшләреннән 
аерылмый [Баязитова, б. 104]. 
Теләк фигыльләрне тар сузык-
лы -ыйым, -ийем кушымчалары 
белән белдерү мишәр диалекты-
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ның да үзенчәлекле билгеләрен-
нән санала [Юсупов, с. 205].

2. Нагайбәк сөйләшендә -гай 
формалы теләк фигыль, урта 
диалекттагы кебек үк, юклык 
кисәкчәсе -ма белән генә килә 
ала һәм булуы мөмкин эш-хәл-
ләрне белдерә. Татар әдәби те-
лендә исә -ғай, -гәй кушымчалы 
фигыльләр, моннан тыш, ихти-
малдан саклану, булырга мөм-
кин әш-хәлләрне белдерү белән 
бергә, искитмәү мәгънәсендә дә 
кулланыла [Современный та-
тарский..., с. 239]: Җаңғыр җау-
мағайы әле, чамалағыз. Чиләбегә 
бармағайық әле бу арада. Син 
болай сөйләшеп утырғанда, ба-
лалар бақчаңны чистартып чық-
мағайы. Мин дә бу җегет белән 
Сарашлыға қызларыма китмә-
гәйем әле. Җәй бик әссе торды, 
урақ бақытында қына җаңғыр-
лар башланып китмәгәйе.

Теләк фигыльнең бу төре 
һәм анда бирелә торган мәгъ-
нәсе белән нагайбәк татарлары-
ның сөйләше татар диалекты-
ның казан арты сөйләшләренә 
якын тора [Җәләй, б. 25]. Мишәр 
диа лек тында һәм урта диалект-
ның тау ягы сөйләшендә мон-
дый фигыльләр искитмәү мәгъ-
нәсендә йөри [Татар теленең...,  
б. 632].

3. -асы, -әсе кушымчалы 
сыйфат фигыль һәм килә ярдәмче 
фигыле белән ясалган аналитик 
тезмә, татар әдәби телендәгеши-
келле үк, субъектив теләкне бел-
дерә: Минем дә барып қарыйсым 
килә аларның өйләрен. Қунаклар-
ның ашыйсылары килә торған-
дыр инде. Эшлисе килгән кеше 
эшлисе килә дип кенә сөйләнеп 
йөрми, эшли дә ташлый.

4. II зат боерык фигыльгә иде 
ярдәмче фигыле кушылып, ки-
ңәш мәгънәсе белдерелә. Ләкин 
ярдәмче фигыль, әдәби телдән 
аермалы буларак, зат күрсәтке-
че алмый, зат мәгънәсе син ал-
машлыгы аша ачыклана. Әдәби 
телдә мондый теләк фигыльләр 
-ырга + иде, -ырга кирәк + иде 
конструкцияләренә туры килә: 
Син тегесен дә алыйы (ал идең), 
монысын да алыйы (ал идең). 
Бәлә кәй караватта йатыйы (ят 
идең) син. Син аны әбигә әйтийе 
(әйт идең). Син аны безгә чақы-
рыйы (чакыр идең).

Теләк фигыльнең бу формасы 
татар теленең Урал төбәгендә та-
ралган сөйләшләрнең күпчелеге 
өчен хас. Шундыйлардан пермь, 
златоуст, красноуфим, эчкен, 
нок рат-кистем сөйләшләрен күр-
сәтергә мөмкин.

Өченче затка караган мон-
дый фигыльләр, әдәби телдәге 
кебек үк, көчле теләк мәгънәсен 
белдерә. Бу очракта да зат күр-
сәткече кыскартып әйтелә: Ике  
рәт килсеийе (килсә иде) җәш 
бағытлар. Сүзгә монсо оста 
булсыйы (булсын иде), ичмасам. 
Мән дә (кеше) кеѡек (кебек) кенә, 
җакшы ғына җөрсийе (йөр-
сен иде).

5. -ыр, -ер, -ар, -әр формалы 
сыйфат фигыль һәм иде ярдәм-
че фигыле тезмәсеннән торган 
 форма:

а) беренче зат берлек һәм 
күп лек санда, әдәби телдәге ке-
бек үк, сөйләүченең киләчәктә 
булачак эш-хәлләрне үтәү, башка-
руга булган теләген белдерә: Мин 
дә синең белән Сарашлыға ба-
рырыйым. Җаңға суйған иттән 
аш ашарыйым дип  уйлағаныйым 
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иртән. Бергәләп, иркенгә чығып 
қайтырыйық, ичмасам. Икенче 
килгәндә җыруларның барсын да 
әзерләп қуйарыйық.

ә) икенче зат берлек һәм 
күплек санда киңәш, киңәшле 
теләк, боеру төсмерләрен бел-
дерә: Син дә барырыйың шунда, 
кеше барғанда. Айағыңа кийәри-
ең, бүген салқын бит. Үзеңнең 
анда барасыңны кийәү артыннан 
әйтеп җибәрерийең.

б) киләчәк заман хикәя фи-
гыльнең өченче зат күплеге, 
-лар кушымчасы һәм билгеле 
бер интонация белән әйтелгән-
дә, сөйләүченең башкарылырга 
тиешле эш-хәлләргә үзенең уңай 
мөнәсәбәтен, теләк-киңә шен 
бел дерә: Утырырлар, аш эчәр-
без. Ки те рерләр аны өйгә, без 
барыбер өйдә утырабыз. Аны 
анда қал дырмаслар, җыйыбрақ 
ку йарлар.

6. Инфинитивның -ырга, 
-ергә формасы һәм кирәк модаль 
сүзе белән ясалган конструкция-
ләр теләк, киңәш мәгънәләрен 
белдерә: Суймасқа кирәгийе мал-
ларны бу бағытта (вакытта). 
Чәйнекне утыртырға кирәгийе, 
кайнап чыққан булырыйы инде.

7. -мак, -мәк кушымчалы фи-
гыль + бул ярдәмче фигыль бе лән 
ясалган тезмәләр ниятле те ләк 
мәгъ нәсен белдерә. Мондый фи-
гыль ләр зат белән төрләнә, зат 
ку шым часы ярдәмче фигыльгә 
ялгана:

Мисаллар: Моннан башым-
ны алып китмәк булам. Син аның 
белән ничек тормақ буласың. Ней 
күрсәтмәк буласың инде. Ул анда 
үзе бармақ булған.

Теләк-ният мәгънәләрен бел-
дерә торган бу форма урта диа-

лектның минзәлә, себер татар-
лары [Тумашева, 1959, с. 177], 
сирәк кенә подберезье керәшен-
нәре [Арсланов, с. 23], кайбер 
мишәр [Махмутова, 1978, с. 75] 
сөйләшләрендә дә тер кәлгән.

8. Татар әдәби телендә ният- 
максат мәгънәсе -макчы (-мәк че) 
+ була (бармакчы була), -макчы 
(-мәкче) + иде (бармакчы иде) 
аналитик формалары белән бел-
дерелә; зат кушымчалары өч 
затта да була, иде ярдәмче фи-
гыльләренә ялгана. Нагайбәк сөй-
ләшендә, әдәби телдән аермалы 
буларак, бу мәгънә үзенчәлекле 
синтетик форма белән бел дерелә:

а) -макчы формасы фәкать 
I зат берлектә генә килә;

ә) зат кушымчасы -м, -макчы 
формасына турыдан-туры ял-
гана;

б) заман мәгънәсе контекст 
аша ачыклана: Көтеүгә берәр-
сен җаллап та қушмақчым 
(кушмакчы идем, кушмакчы бу-
лам), беркемне дә таба алмы-
йым. Канфитны җаратмақчым 
(конфетны яратмакчы идем) да, 
ашап бумый, теш начар. Мин 
аларға бармақчым әле (бар-
макчы булам). Уйлап-уйлап, шул 
йаққа чығып китмәкчем (чыгып 
китмәкче булам) әле. Мин сине 
аларға алып бармақчым (алып 
бармакчы идем), син Мәтүкләргә 
җыр җазарға киткән.

-мәкче кушымчасы алган 
әйтә фигыле сөйләштә кереш 
сүз буларак кулланыла һәм әдәби 
телдәге әйтмешли сүзенә туры 
килә: Син әйтмәкче (әйтмешли), 
әллә нинди уйлар уйлап утырам. 
Нәчти әйтмәкче (әйтмешли), 
бөтә керәшен көйләре җазылып 
беткән. Ул әйтмәкче (әйтмеш-
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ли), җырчы таѡық кеѡек берү-
зем утырам җыру җырлап. 
Питүк әймәкче (әйтмешли), қы-
зық булып китте әле.

Теләк-ният итү мәгънәләрен 
күрсәтелгән формалар белән 
белдерү сөйләшнең үзенчәлекле 
билгесе булып санала.

Максатлы ният, теләк мәгъ-
нәсен сөйләштә тагын - ырга, 
-ергә кушымчалы инфинитив 
һәм итә ярдәмче фигыле белән 
бел дерү дә киң таралган: Идән 
җы ѡарға итә (юмакчы була) 
минем қызым. Мин сыйа пыйма 
бастырырға иткәйем (итек бас-
тырмакчы идем). Бүген буран 
чығарға итә (чыгырга җыена). 
Бер тазда икегез дә җыѡарға 
итәсезме (юмакчы буласызмы)? 
Менә шу хәлләрне сезгә сөйләргә 
итәм (сөйләмәкче булам).

Ният-максат мәгънәсен ин-
финитив һәм итә ярдәмче фигы-
ле белән белдерү татар теле нең 
Уралда таралган сөйләш ләре-
нә хас, шундыйлардан пермь 
[ Рамазанова, 1996, с. 21], эчкен, 
са факүл, златоуст сөйләшлә  рен 
күр сәтергә мөмкин. Бу үзенчә-
лек башкорт телендә дә күзәтелә. 
Күрсәтелгән сөйләшләрдә -ырга 
+ итә формалы фи гыль ләр нең 
кулланылуы башкорт теле йо-
гынтысында барлыкка килгән 
дип әйтергә нигез бар. Чөнки бу 
күренеш бигрәк тә башкорт диа-
лектларына күрше булган сөй-
ләшләрдә күзәтелә.

Урта диалект сөйләшләрен-
дәге кебек, ният-максат мәгънәсе 
-асы, -әсе + була (яки иде) кон-
струкциясе ярдәмендә дә белде-
релергә мөмкин. Мәгънәсе һәм 
стилистик функциясе белән ул 
югарыда китерелгән ният-теләк 

мәгънәләрен белдергән форма-
ларның синонимы булып тора: 
Аш пешерәсе булып тотындым. 
Алар да райунға барасы булған-
нар. Иртә белән киләсе булып 
китте әле ул безгә. Март айын да 
китерәселәрийе, китер мәделәр.

Боерык фигыль. Боерык 
фигыльләрнең формалары һәм 
мәгънә төсмерләре ягыннан да 
нагайбәк сөйләше татар әдәби 
теленнән һәм урта диалектның 
нигез сөйләшләреннән аерыл-
мый. Билгеле булганча, боеру 
наклонениесе эшкә кушу, бое-
ру, өндәү, әмер итү мәгънәләрен 
белдерә. II затның берлек һәм 
күплек саннарында юклык һәм 
барлык формаларында килә. 
II зат берлек санында нуль фор-
масы белән ясала: Бар әле, 
дәдәңнең қапчық аѡызын тотып 
тор. Паѡыларға әйт, әнисе үзе 
киләм дигән Чибәркүлгә, бу йалға 
аѡылға қайтмасын. Нәчти безгә 
қунаққа килсен. Тиз генә кийен, 
әтийең белән Чибәркүлгә бара-
сың. Сез урамда озақ йөрмәгез, 
әбиләрегезгә сәғәт бишкә килеп 
җитегез дидем.

Шарт фигыль. Шарт фи-
гыльләрне куллану буенча да 
нагайбәк сөйләше әдәби телдән 
һәм татар теленең башка сөй-
ләшләреннән аерылмый. Сөй-
ләштәдә шарт фигыльләр махсус 
-са, -сә кушымчалары белән бел-
дерелә һәм II төр зат кушымчала-
рын алып төрләнә:

Билгеле булганча, шарт нак-
лонениесе икенче бер процесс-
ның үтәлү-үтәлмәвенә шарт бу-
лып килгән эш-хәлләрне белдерә: 
Мәтүк (Матрена) бағыт тапса, 
без ул җыруларны җырлап та 
бирербез әле; Син Сарашлыға 
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барсаң, минем тыѡғаннарыма да 
керерсең; Көннәр салқын торса, 
малларны суйасы булыр.

Югарыда әйтеп үткәнебезчә, 
шарт мәгънәсе -ды, -де формалы 
үткән заман хикәя фигыль һәм 
исә теркәгече белән дә белдере-
лергә мөмкин: Ишекне җапмый 
қалдың исә, хәзер өй сыуѡынып 

қуйа. Ийелеп эшләдем исә, папау 
(әти) бер дә җаратмый.

Югарыдан күренгәнчә, на-
гайбәк сөйләше татар теле диа-
лектлары системасыннан читтә 
тормый. Грамматика өлкәсендә 
дә ул әдәби тел һәм урта диалект-
ның башка сөйләшләре белән зур 
уртаклык күрсәтә.
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