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Статья посвящена изучению языковых особенностей татар, проживающих 
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Выявлена идентичность глагольных форм изъявительного наклонения с та-
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Татар халкының төрле сәбәп-
ләр аркасында чит төбәкләргә 

күчеп китеп, яңа шартларда яши 
башлавы телнең үсешенә, яңа 
сөй ләшләрнең барлыкка килүенә, 
һичшиксез, йогынты ясамый кал-
маган. Тел гыйлемендә җирле 
сөй ләшләрне өйрәнеп язылган 
кү ре некле тел галимнәре, диа-
лектологларның (А.Ш. Әфләту-
нов, Л.Җ. Җәләй, Г.Х. Әхәтов, 
Д.Г. Тумашева, Ф.Й. Йосыпов, 
Д.Б. Рамазанова, Л.Т. Мәхмүтова, 
Н.Б. Борһанова, Ф.С. Баязитова, 
Т.Х. Хәйретдинова һ.б.) хез мәт лә-
рендә диалектларны, сөй ләш ләр-
не өйрәнүнең тел тарихы, мил лә-
тебезнең саклануы, үсеше өчен 
аеруча мөһим булуына басым 
ясала. Шунысы куанычлы: соң гы 
елларда, Татарстан һәм Рос сия-
нең башка төбәкләре бе лән бер-
гә, чит илләрдә яшәүче мил ләт-
тәш ләребезнең телен өйрәнүгә дә  

җитди игътибар юнәлтелә башла-
ды [Ахметова, 2004; Юсу по ва, 
2014]. Бер яктан, туган ил ләрен-
нән аерылып, башка җир ләргә 
кү чеп киткән кешеләр, үзләре 
бе лән шул чорның телен, аңа хас 
борынгы күренеш лә рен дә алып 
киткәннәр һәм бүгенге көн дә дә 
бу тарихи үзенчәлекләрне сак-
лап яшиләр. Икенче яктан, читтә 
яшәүче татарлар сөйләме чит тел-
ләр тәэсирендә берни ка дәр үсеш- 
үзгәреш кичергән. Нәти җәдә, 
башка иҗтимагый- сәяси, икъти-
сади, мәдәни шартларда яшә гән 
халыкның сөйләш лә рен дә яңа 
кү ре нешләр барлыкка килгән. Бу 
җәһәттән Кытайда яшәү че татар 
диаспора сының тел үзенчә лек-
ләрен өйрәнү зур әһәмияткә ия. 

Кытайда яшәүче милләт-
тәш ләребезнең күп өлеше Синь-
цзян, Чанцзи-Хуэй автономия-
ле округ ларында, Или һәм Чэн 
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 районнарында яшиләр. 2000 нче 
елгы статистик мәгълүматларга 
караганда, Синьцзянда 5  меңгә 
якын татар исәпләнә. Шулай ук 
Пекин, Тяньцзин, Харбин, Чжэн-
чжоу, Голҗа, Урумчи һәм Чаву-
чак кебек шәһәрләрдә татарлар 
яшәве билгеле. Меңнәрчә еллар 
дәвамында бу төбәккә төрле төр-
ки халык вәкилләре килеп ур-
нашкан һәм биредә үзләренең 
тарихи эзләрен калдырганнар. 
Татарлар бүгенге көндә  аеруча 
уйгырлар һәм казахлар белән 
катнашып, аралашып яшиләр, 
уйгыр һәм казах язуын куллана-
лар [Китай – национальность та-
тары]. Нәтиҗәдә, перифериядәге 
татарларның теле, узган гасыр-
лар белән чагыштырганда, кытай 
теле чолганышында калып, уй-
гырлар һәм казахлар белән «тел, 
лөгать вә әхлак алмашу» тәэси-
рендә лексик-грамматик яктан 
күптөрле үсеш-үзгәреш кичергән 
[Госманов, 1996].

Безнең максат – татарларның 
әлеге диаспорасы сөйләмендә 
катлаулы сүз төркеменнән са-
налган фигыльләрне, төгәлрәге, 
күп төрле зат-сан, заман катего-
рияләренең кулланылышы белән 
аерылып торган хикәя фигыль-
ләрне, аларның төрләнешенә 
бәйле үзенчәлекләрне тикшерү 
һәм аларның татар әдәби телен-
дәге формалар белән структур- 
семантик тәңгәллеген билгеләү.

Диаспора сөйләмендә хикәя 
фигыльләрнең заман формала-
ры һәм зат-сан белән төрләнеше 
хәзерге әдәби телдән берникадәр 
аерылып тора. Татар грамматика-
ларында яшәп килгән традиция-
гә нигезләнеп, өйрәнелә торган 
төбәктәге татарлар сөйләмендә 

кулланылган хикәя фигыльләр 
өч заманга берләштереп тикше-
релде. Шунысын искәртеп узу 
кирәк: заманнарның парадигма-
тик һәм синтагматик мәгънәләре 
сөйләм эчендә, ягъни контекстка 
бәйле рәвештә төрле үзгәрешләр 
кичерергә мөмкин. 

Хәзерге заман. Хәзерге за-
ман хикәя фигыль әдәби телдәге 
кебек үк -а/-ә, -ый/-и, юклыкта 
-мый/-ми кушымчасы ялганып 
ясала. Мәгънәсе ягыннан хә-
зерге сөйләү моментындагы 
яисә даими башкарыла торган 
эш- хәлләрне белдереп килә. 
Мәсәлән, Мәүлет айында да та-
тар мәктәбендә уқучы шәкерт-
ләрне өйрәтеп, җырлатып қар-
шы алалар; Қазанға күп барып 
тора ул. Бөтен йугарыдағылар 
белән әйбәт аралаша; Шул икәw 
утырып сөйләшеп утырғанда, ул 
да әченә, мин дә әченәм.

Тикшерүләрдән күренгән-
чә, I зат берлек санда параллель 
рәвештә аның тулы -мын/-мен/ 
-мән һәм кыскартылган -м күр-
сәткечләре кулланыла. I зат күп-
лектә зат мәгънәсе -быз/-без һәм 
-мыз/-мез кушымчалары яр дә-
мендә белдерелә: оқуймын//оқуй-
мән//оқыйм, оқуйбыз//оқуймыз, 
барам//барамын, барабыз// ба-
рамыз. Мәсәлән, Моллаларны, 
туғаннарны, күршеләремезне 
ча қырамыз. Қоймақларны пе-
шерәмен, чәлләкте дип әйтәләр; 
Шулар тапшырамыз, шулар 
үзләре хөкүмәткә барып, һәр 
йылны рөхсәт ала, фәләнче ай-
ның фәләнче йылы үткәзәбез, 
дип хәбәр куйа; Моллаларны, 
туғаннарны, күршеләремезне – 
шоларны чақырамыз. Бу үзен-
чәлекне татар әдәби теленә һәм 
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аның сөйләшләренә мөнәсәбәттә 
караганда, уртаклыклар табар-
га мөмкин. Татар диалектоло-
гиясендә хәзерге заман хикәя 
фигыльнең I зат берлек сан күр-
сәткечләренең тулы һәм кыска 
вариантларын параллель кулла-
ну мишәр диалекты сөйләшләре 
өчен хас дигән фикер яшәп килә. 
Хәзерге татар телендә архаик-
лашкан -мын/-мен/-мән; -мыз/ 
-мез кушымчалары XIX–XX га-
сыр әдәби телендә күзәтелә: Үзе-
мез уйлап карармыз (Ф. Халиди). 
Бу кушымчалар фольклор телен-
дә сакланып калган: Беләмен дип 
мактанма, синнән дә белгеч та-
былыр (мәкаль). 

Хәзерге заманның II зат бер-
лек һәм күплек формалары әдәби 
телдәгечә -сың/-сең/-сән; -сыз/ 
-сез кушымчалары белән белде-
релә. Мәсәлән, окуйсың, окуй-
сыз, барасең, барасыз, киләсең, 
киләсез һ.б. Хәйрән қаласың 
бит, ә?; Журналларға чығасыз, 
иң ахтыққы теләгенә дә рөхсәт 
итмәсәгез, мин тағын керер-
гә ризамын төрмәгә дип чығып 
киттем. III зат берлек сан фор-
масы хәзерге татар телендәге ке-
бек нуль формада килә. Мәсәлән: 
килә, бара, укый, эшли. Сөйләмдә 
күплек сан формасы еш кына 
-лар/-ләр кушымчасыннан башка 
әйтелә.

Диаспора сөйләмендә III зат 
берлектә -ты/-те кушымчала-
рын куллану үзенчәлекле. Бу 
күре неш бигрәк тә җирле халык 
авыз иҗаты әсәрләре телендә 
сакланып калган: Түрә қуштан-
нан көләте (көлә), көлсә дә ишек 
төбе бирәте (бирә); Қоры табақ 
аwыз йыртаты (ерта). Күз йәше 
җиргә тамса да кипмәйте (кип-

ми); Йахшы ирнең сөйәге қәбердә 
черәйте (чери), исме йәшәрте 
(яшәрә). 

Хәзерге заман хикәя фи-
гыльләргә III зат берлек санда 
-ты/-ды кушымчаларын өстәп 
әйтү күпчелек кыпчак телләре-
нә – казах, ногай, каракалпак, 
карачай-балкар, үзбәк, чуваш 
телләренә хас [Юсупов, 2004, 
с. 304]. Бу җәһәттән Себер та-
тарлары диалектында -йды фор-
масының кулланылуы кызыклы 
[Тумашева, 1977, с. 134]. Иске 
татар телендә исә III затта торур 
ярдәмче фигыленнән кыскарган 
-дыр/-дер кушымчасы очрый. Бу 
күренеш татар әдәби телендә һәм 
аның кайбер диалектларында, 
шулай ук фольклор телендә хәзер 
дә күзәтелә. 

Тикшерелә торган сөйләмдә 
хәзерге заман хикәя фигыль-
нең аналитик -ып/-еп/-п йата 
формасының киң кулланылуы 
үзенчәлекле. Бу форма дәвам-
лы эш-хәлләрне белдереп килә. 
Мәсәлән: Шуның белән йөреп 
йатам инде; Татар мәктәбе са-
лынып йата.

Диаспора сөйләменең үзен-
чәлекле билгеләренең берсе итеп 
-ваты кушымчасының (юклыкта 
-маваты) кулланылуын билгеләп 
үтәргә кирәк. -ваты фигыль фор-
масы бигрәк тә уйгырлар белән 
тыгыз аралашып яшәгән урын-
нарда киң таралган; мәгънәсе 
ягыннан даими, озак вакыт дәвам 
иткән, үтәлеше сөйләү моменты-
на мөнәсәбәтле эш-хәлләрне бел-
дереп килә. Тулы төрләнеш пара-
дигмасын саклаган -ваты архаик 
кушымчасы өйрәнелә торган ди-
аспора сөйләмендә үзенчәлек-
ле урын тота. Кайбер галимнәр 
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фикеренчә, ул – эш-хәлләрнең 
дәвам итүен белдерә торган -ып 
йата кушымчалы аналитик фи-
гыльнең кыскартылган варианты. 
Тарихи грамматикаларда, әлеге 
форма этимологик яктан -а/-ә 
хәл фигыле һәм торур ярдәмче 
фи гы ленә нигезләнеп ясалган 
аналитик фигыльләрдән килеп 
чыккан, дип аңлатыла. Борын-
гы язма истәлекләрдә -а/-ә то-
рур архаик формасының кул-
ланылышы, чыннан да, -ваты 
фор масының үсеш-үзгәрешен 
күз ал ларга ярдәм итә. Хәзерге 
төр ки тел ләрдә, аерым алганда, 
уйгыр, үзбәк, каракалпак, алтай 
теллә рен дә -аты формалы хәзер-
ге заман хикәя фигыльнең кулла-
нылуы билгеле [Баскаков, 2005, 
с. 274–277]. Галимнәр шулай ук 
Себер татарлары диалектында 
-ади, -ады, -ати формалары-
ның сак ла нып калуын күр-
сәтәләр [Ту ма шева, 1977]. Шул 
рә веш ле, -а торур>адур>ады> 
аты ку шым чаларыннан тарихи 
үсеш- үз гә реш кичергән -ваты 
формасы Кытайда яшәүче татар 
ди ас по расы сөйләмендә дә сакла-
нып калган. Мәсәлән: Оғлум уни-
вер си тетта оқуwатиду; Мән 
заводта ишләwатимән; Сән 
ин сти ттутта оқуwатысән. 
Мисал лардан күренгәнчә, -ваты 
формалы хикәя фигыльләргә 
III затта -ду кушымчасы өстәп 
әйтү күзәтелә.

Киләчәк заман хикәя фи-
гыль үзенең күпфункциялелеге, 
күпмәгънәлелеге һәм грамма-
тик төрлелеге белән аерылып 
тора. Бу заман формалары -ы/-и,  
-ыр/-ер; -ар/-әр/-йәр/-йар/-р, 
-макчы/-мәкчи кушымчалары яр-
дәмендә ясала. 

Киләчәк заман хикәя фи-
гыльнең билгесез заман фор-
масы төрки телләрнең иң бо-
рынгы формаларыннан санала 
[Серебренников, Гаджиева, 
1986, с. 159]. Ул барлыкта -ыр/ 
-ер; -ар/-әр/-йәр/-йар/-р, юклык-
та -мас/-мәс кушымчалары ял-
ганып ясала. Мәсәлән: киләр-
мән, кийәрсән, кийәрмез, килмәс, 
кимәс, йазмас. Бу форма хәзерге 
татар телендәге кебек, киләчәк-
тә булачак эш-хәлләрне белдерә, 
һәм үзендә катгыйлык төсмере 
булмау белән характерлана. Кай-
бер очракларда хәзерге заман 
мәгънәсендә дә кулланылырга 
мөмкин, шулай ук киләчәктә бу-
лачак эшне фараз кылу рәвешен 
дә белдереп килә. 

Диаспора сөйләменә билге-
ле киләчәк заманда -ачак/-әчәк 
формасын куллану хас түгел ди-
ярлек. Булса да, бик сирәк очрый 
һәм -ачак/-әчәк, -йачак/-йәчәк, 
-аҗак/-әҗәк вариантларын-
да кулланыла. Нигездә, катгый 
киләчәк заман мәгънәсе -ы/-и, 
-а/-ә хәзерге заман кушымчалары 
(юклыкта -мый/-ми) белән бел-
дерелә. Мәсәлән: Мин барымән. 
Син қайтысәң. 

Киләчәк заманның төрләне-
шендә зат күрсәткечләренең тулы 
(-мын/-мен) һәм кыскартылган 
(-ым/-ем) вариантлары икесе дә 
очрый. Нигезе -р авазына тәмам-
ланган очракларда I һәм II зат-
ларда бер -р авазының кыскаруы 
күзәтелә: барымән, барысәң.

Сөйләмдә киләчәк заманга 
мөнәсәбәтле -макчы/-мәкчи/-мәк-
че формалы фигыльләр киң кул-
ланыла. Бу форма эш-хәлнең 
башкарылу алдында торуын, 
максатын белдереп килә: Мин 
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өйгә қайтмақчимән. Син бармақ-
чисың. Син ни демәкчисәң?

Үткән заман. Үткән заман 
хикәя фигыль формалары күп-
төрле һәм төрле мәгънә төс мер-
ләре белдерәләр. 

Билгеле үткән заман хи-
кәя фигыль -ды/-ди/-ду/-дү, -ты/ 
-ти/-ту/-тү вариантларында кул-
ланыла, юклык формасы -мады/ 
-мәде, -маду/-мәдү кушымчасы 
ярдәмендә ясала. Мәсәлән: бол-
дум, йолуқмади, алди, кәтти, 
күтмиди, ултурдуқ. Төп мәгъ-
нәсе буенча тәмамланган, сөй-
ләүченең күз алдында булган 
эш-хәлләрне белдереп килә: 
 Бөтенләй ғәфләттә йатқан мил-
ләтне уйатту. Ә татарлар менә 
шуны үзгәрттү; Сезләр кичә 
ашадыңызмы қызыл чылан?

Билгеле үткән заман хикәя 
фигыль кыска зат кушымчалары 
белән төрләнә. II зат күплектә, 
гадәттә, -ңыз/-ңез варианты кул-
ланыла, хәзерге әдәби телдәге 
-гыз/-гез варианты да күзәтелә. 
Уйгыр теле тәэсирендә -лар/-ләр 
кушымчасы өстәп әйтү үзен-
чәлекле: алдыңызлар // алдиңлар, 
киттеңезләр // киттиңләр. Тел 
тарихына мөнәсәбәттә караганда, 
бу архаик күренешнең борынгы 
татар әдәби телендә дә сакланып 
калуы билгеле.

Диаспора сөйләмендә кате-
горик үткән заман, әдәби тел-
дән аермалы буларак, -ган/гән 
кушымчасы белән белдерелергә 
дә мөмкин. Бу форма еш кына 
зат-сан кушымчаларыннан баш-
ка кулланыла. Мәсәлән: Сез Қы-
тайдан қайчан қайтқан (кайт-
тыгыз)?; Без кичә театрга 
барған (бардык); Татар кешесе 
дип қысқа ғына бер миқәлә йаз-

дым, шуны йазып үткәнем (язып 
үттем), үзем дә хәйрән булдым.

Тәмамланмаган үткән за-
ман -а/-ә, -ый/-и кушымчасы һәм 
иде ярдәмче фигыле ярдәмендә 
белдерелә. Кайбер очракларда 
-ар/-әр кушымчалары да ял-
гана: келә идим – келир идим, 
бара иди – барыр иди. Ярдәмче 
фигыль, гадәттә, төп фигыльгә 
кушылып әйтелә һәм фонетик 
үзгә решләр кичерә: келә идим – 
келәттем, бара иди – баратти, 
оқуй идик – окаттуқ һ.б. 

Иде ярдәмче фигыле уры-
нына еш кына икән сүзе кулла-
ныла. Кайсы формада килүенә 
карап, мәгънә төсмерләре дә бер-
никадәр аерыла: иде ярдәмендә 
үткәндә булган эшнең сөйләү-
чегә билгеле булуы белдерелә, 
икән эш-хәрәкәтнең сөйләүчегә 
элек мәгълүм булмавын күрсәтә. 
Икән ярдәмче фигыленең башка 
заман формаларында да өстәлеп 
әйтелүе диаспора сөйләменең 
грамматик үзенчәлекләреннән 
санала: бара икән, барған икән, 
барды икән, барыр икән һ.б.

Нәтиҗәле үткән заман әдә-
би телдәге кебек -ған/-гән, -қан/ 
-кән кушымчалары ярдәмендә 
белдерелә: күргән, болған, әйт-
кән. Мәгънәсе ягыннан үтәл-
гән эшнең нәтиҗәсен белдерә. 
Шунысы үзенчәлекле: еш кына 
икән ярдәмче фигыле өстәлеп 
әйтелә. Мәсәлән: Йамғур күп 
булған икән, клиткәнең эчендә 
су күп, су күп булған икән; Инде 
төн булған wақытта, суыта 
башлаған икән. 

Диаспора сөйләмендә нәти-
җәле үткән заман формасын зат-
сан кушымчаларыннан башка да 
куллану киң таралган: барған//
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барғанмын, барған//барғансың, 
барған//барғанбыз, барған//бар-
ғансыз. Мәсәлән: Утуз бешенче 
йыл дөнйаға килгән, туғанмын 
утуз бешенче йылда. 

Моннан тыш, сөйләмдә нә-
ти җәле үткән заманда зат-сан 
кушымчалары белән төрләнгән 
-ып/-еп/-п/-уп/-үп кушымчалы 
хәл фигыль формасының кулла-
нылуы үзенчәлекле: барыпмын, 
барыпсың. Юклык формасын-
да – бармапмын, бармапсың. 
Тикшерү барышында диаспора-
ның үз җирлегендә формалаш-
кан -ыпты формасы теркәлде, 
ул, мәгънәсе белән, нәтиҗәле 
үткән заманны белдереп килә. 
Мәсә лән: Сораған күп белепту, 
сорамаған артта калыпту; Ул 
егет бер чақ ултырғач палтасы 
белән йиәрне (җирне) қазыған 
икән, бердән палтасы бер ту-
мурдәк нәрсәгә тигепте. Бу йэ-
гет йамны (чоқыр) қазыған икән, 
йамда тотқычы бар, бер тумар 
қапқа күренепте. Йэгет тумар 
қапқаны ачса, эчкә лық бал ту-
тырылған амбар икән; Бу йэ-
гет шуннан башлап утынчылық 
қылмый, бал сатип көн итепте; 
Ахырда синең балаларың һа-
рақны эчкән саен эчкәсе килеп, 
башқача башқарыла алмаған 
хәлгә җитеп, пақсыз җирләрдә 
әwәрәләнеп, нәқ чушақ холқын 
алып аwараланды – дип җаwап 
бирепте (халык авыз иҗаты).

Төрки телләр яссылыгында 
караганда, -ыпты/-ыпту фор-
малы фигыльнең уйгыр, казах, 
үзбәк телләрендә кулланылуы 
билгеле. Хәл фигыльнең диаспо-
ра сөйләмендә күзәтелгән әлеге 
үзенчәлеге татар әдәби теле һәм 
аның сөйләшләренә мөнәсәбәт-

тә дә кызыклы. Диалектологлар 
фикеренчә, -псың/-пты/-пте 
кушымчалары Себер татарлары 
диалектында субъектив заман 
формасы ясый. Субъектив үткән 
заманның мондый формасы ка-
зах, үзбәк, азәрбайҗан, карачай- 
балкар һәм башка хәзерге төрки 
телләрдә, диалектларда очрый 
[Тумашева, 1977, с. 99]. Бу күре-
неш татар мәкальләрендә дә 
сакланып калган: Ике хатын 
алыпсың, бер бәләгә қалыпсың.

Күптән үткән заман хикәя 
фигыль, хәзерге татар әдәби те-
лендәге кебек, -гән/-ган, -кән/-кан 
иде формасы белән белдерелә: 
әйткән иде, барған иде, кәлгән 
иде, қайтқан иде, киткән иде. 
Күптән үткән заман төгәлләнгән, 
шул ук вакытта сөйләү моменты 
белән бәйләнешле эш-хәлләр-
не белдереп, кыска төр зат-сан 
кушымчаларын алып төрләнә.

Аңлашылганча, Кытайда 
яшәү че татарлар сөйләшендә хи-
кәя фигыльнең күптөрле заман 
формалары кулланыла: хәзерге 
заман ,  билгеле  киләчәк  за -
ма н ,  б и л ге с е з  к и л ә ч ә к  з а -
ман ,  билгеле  үткән  з аман , 
н ә т и җ ә л е  ү т к ә н  з а м а н , 
к ү п т ә н  ү т к ә н  з а м а н ,  т ә -
мам ланмаган  үткән  заман .

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә 
мөмкин, Кытайда яшәүче мил-
ләттәшләребезнең теле үзенең 
эчке ресурслары исәбенә, шул 
ук вакытта башка төрки телләр 
белән үзара бәйләнеш һәм йо-
гынты ясау процессында бер-
ни кадәр үзгәреш кичергән. 
Тик шеренү нәтиҗәләреннән кү-
рен гәнчә, перифериядәге татар 
сөй ләше ка захлар, уйгырларның 
тел күре неш ләре белән үзара бер-
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ләшкәннәр. Шулай итеп, борын-
гы чорларга барып тоташкан та-
рихи бергәлек берничә гасырлар 

буе дәвам итеп килә. Шуңа күрә 
әлеге юнәлештә фәнни эзләнүләр 
алып бару зур әһәмияткә ия.
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