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TATAR ŞİVE DİLİNDEKİ EMİR, NİYET VE İSTEK KİPLERİ
Ferit YUSUPOV
ÖZET
Belirli bir eylemin gerçekleştirilmesiyle ilgili olan emir, istek, niyetin çeşitli anlamları Türk
dillerinde ve onların şivelerinde, özellikle Tatar şive dilinde bir takım gramer biçimleriyle belirtilir.
Gramer biçimlerinin çokluğu Türk halklarının psikolojik özellikleri, onların manevi ve duygusal
durumu, hem davranışlarıyla, hem de belirli bir eylemin gerçekleştirilmesi veya
gerçekletirilmemesiyle ilgili olan öğüt ve tavsiyeleriyle yardıma gelmeye hazır oluşlarından
kaynaklanır.
Tatar şive dilinde emir kipinin (imperative) onu başka kiplerden ayıran özel morfolojik
göstergeleri yoktur. Ama makalenin yazarı şeklen fiil köküyle aynı olan sıfır formuna eklenen bir
takım gramer biçimlerini, onların eklerini ve onlarla birlikte kullanılan yardımcı kelimeleri emir
kipinin biçimleri olarak tanımaktadır. Bu biçimler emir kipinin duygusal ve iradi anlamını
kuvvetlendiren veya aksine azaltan azim, kategoriklik, kandırma, rica, öğütün tamamlayıcı
nüanslarını belirtmek için kullanılırlar. Tatar dili ağızlarında bu çeşit eklerin sayısı çok değildir.
Makalede bunlardan -ıŋ , -gın, -sın (-nar) ekleri irdelemektedir.
İstek kipinin (optativ) kullanılması -ay, -ıy, -magay(ı), -gay ekleri vasıtasıyla gerçekleşen I.
tekil ve çoğul şahısla sınırlanır. Bu ekler Göktürk anıtlarında gelecek zaman biçimini meydana
getiren -gay ekiyle bağlıdırlar. Bunlardan başka Tatar dili ağızlarında istek anlamının çeşitli
nüansları -ası kile, -ası idĭ, -ası qalğan, -ası iken,-ası bul, -gı kĭli (kile), -gı idĭ, -ırga idĭ, -ır (-mas)
idĭ biçimleri gibi birçok birleşik biçimler vasıtasıyla belirtilir.
Niyet anlamı Tatar dili şivelerinde özel gramer araçları vasıtasıyla belirtilir. Bundan dolayı
o ayrı bir kip olarak ayrılabilir. Şive dilinde belirli bir eylemin gerçekleştirilmesiyle ilgili olan niyet,
azim anlamlarını belirtmek için -makçı, -mak, -ğaltı gramer biçimleri ve -ırğa ite, -ırga at′a, -ırga
kĭli, -ırga tĭle, -mağa ite, -mağa tĭli, -ma kĭli, -mak bul, -mak ite, -ğalı ite, -ğalı otur (utır) gibi
birleşik yapılar kullanılır.
Makalede kiplerin sistemli-senkron tarifi dil malzemesinin lingo-coğrafik ve bölgesel
yorumuyla birlikte yapılmaktadır.
Anaһtar kelimeler: Tatar şive dili, Tatar dili ağızları, emir kipi, istek kipi, niyet anlamı, fiil

IMPERATIVE, OPTATIVE MOODS AND MOOD OF INTENTION IN THE TATAR DIALECT
LANGUAGE

ABSTRACT
The multiple forms of command, desire, intention to perform some action in the Turkic
languages and dialects, in general, and in the Tatar dialect language, in particular, are
represented by different grammatical forms. Such an abundance of grammatical forms
predetermined by the psychological characteristics of the Turkic peoples, by their spiritual and
emotional conditions, by their willingness to help not only by physical actions, but also by
advices, recommendations, exhortations to do or not do a certain action.
In the Tatar dialect language imperative mood does not have specific morphological
indicators that distinguish it from the other inclinations. However, the author of the article as an
imperative verb forms recognizes a number of grammatical particles being connected to the
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infinitive form, namely affixes and particles. They coincide with the verbal stem. These forms are
used to express the complementary shades of persistence, categorical, persuasion, request,
exhortation, that enhance or, on the contrary, weaken the emotional and volitional value of
imperative. In the subdialects of the Tatar language there is small number of these affixes,
namely, forms with -ıŋ , -gın, -sın (-nar).
The use of the optative mood is limited to the I person singular and plural forms, which
is realized by the affixes, such as -ay, -ıy, -magay(ı), -gay. These forms are related to the affix gay, using which in the Ancient Turkic Monuments the forms of the future tense were formed.
Moreover, in the subdialects of the Tatar language different shades of desire to perform some
action are expressed by the numerous analytic forms like -ası kile, -ası idĭ, -ası qalğan, -ası
iken,-ası bul, -gı kĭli (kile), -gı idĭ, -ırga idĭ, -ır (-mas) idĭ.
The mood of intention in the subdialects of the Tatar language are expressed by the
special grammatical forms. This allows us to distinguish them as a separate inclination. To
express the meaning of intention or determination to perform some action in the Tatar dialect
language -makçı, -mak, -ğaltı grammatical forms, as well as ırğa ite, -ırga at′a, -ırga kĭli, -ırga
tĭle, -mağa ite, -mağa tĭli, -ma kĭli, -mak bul, -mak ite, -ğalı ite, -ğalı otur (utır) analytic
constructions are used.
In this paper, the system-synchronous description of inclinations is accompanied by the
linguo- geographical and the areal interpretation of the material.
Key words: Tatar dialect language, Tatar subdialects, imperative mood, optative mood,
the mood of intention, verb

Tatar Türkçesi, Türk dilleri Kıpçak kolunun Kıpçak-Bulgar grubunda yer
almaktadır. Fakat Tatar Türkçesinde başka gruplar, özellikle Oğuz ve Bulgar dilleri için
has olan özellikler de bulunmaktadır. Tatarların yaşadıkları meskûn yerler Rusya’da
batıda Moskova’ya çok yakın olan Ryazan ve Tambov illerinden başlayıp doğuda
Kemerov iline kadar uzanan ve kuzeyde Saha muhtar cumhuriyetindeki Vilyuy
nehrinden başlayıp güneyde Hazar denizi kıyılarında yel alan Astrahan iline kadar
uzanan engin topraklarda yer alır. Fakat Tatarların asıl kitlesi İdil boyu, Ural önü ve Batı
Sibirya bölgelerinde toplanmıştır. Son nüfus sayımı verilerine göre Tatarların büyük
çoğunluğu Tataristan’da yaşamaktadır. Burada onların sayısı 1.765.404‘tür.
Başkurdistan’da Tatarların sayısı 1.120.702’ye kadar ulaşır. Tatar halkının ana
vatanları sayılan Tataristan ve Başkurdistan cumhuriyetlerinden başka Tatarlar Rusya
Federasyonu’ndaki birtakım illerde ve muhtar cumhuriyetlerde yaşamaktadırlar. Bunlar
Nijniy Novgorod, Penza, Ulyanovsk, Samara, Saratov, Volgograd, Ryazan, Kirov,
Perm, Sverdlov, Çilebi, Kurgan, Orenburg, Novosibirsk, Tomsk, Kemerov illeri,
Krasnoyarsk eli ve Çuvaşistan, Mari-El, Mordva, Udmurt cumhuriyetleridir.
Tatar dili üç şiveden oluşmaktadır: Orta (Kazan Tataları), batı (Mişer) ve doğu
(Sibirya Tatarları şiveleri). Tatar şivelerinin ilk tasnifi A. G. Bessonov tarafından
1881’de yapılmıştır. Şimdiki tasnifin temelinde C. Velidi’nin yaptığı ve L. Zalây’in
detaylaştırdığı sınıflandırma yatmaktadır. Tatar şiveleri ve ağızlarının dil ve coğrafya
özellikleri bakımından incelenmesi ve Tatar dilinin diyalektolojik harita atlasının
yapılması sonucunda şiveler ve ağızların tasnifine önemli ilâveler ve açıklamalar
yapılmıştır. Tatar diyalektoloji ilminde şivelerin belirlenmesi etnik prensiple örtüşen
bölgesel-lenguistik prensip temelinde yapılmıştır. Bilindiği gibi Tatar dilinin her şivesinin
taşıyıcıları çeşitli etnik gruplara aittirler. Bu makalede Tatar Türkçesinin ağızalrındaki
emir, istek ve niyet kiplerinin kullanımı ve işlevi ele alınmıştır.
Emir kipi
Tatar dili ağızlarında emir kipi gramer bakımından biçimlenmiş kategorilerden
sayılır. Onun emir anlamını belirtmek için morfolojik araçları vardır. Burada emir kipinin
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bildirme kipinden farklı olarak zaman anlamlarını ifade etmediğini belirtmek gerekir.
Buna rağmen emir kipinin belirttiği eylem gelecek zamana yönelmiştir.
Tatar dili şivelerinin malzemelerine göre araştırılan kipin emir anlamı bağlamlar
içinde çeşitli değişikliklere maruz kalır. Başka Türk dillerindeki gibi bu kipin biçimleri sık
sık emir kipiyle başka kiplerin arasında bulunan başka modal anlamları da belirtirler.
Konuşma durumuna, özel tona, fiilin anlamına bağlı olarak emir kipinin temel anlamına
basit teşvik, talep, keskin emir, talimat, yönerge, çağırış, rica, yalvarış, tavsiye, istek,
izin, ikaz, ihtar, kandırma gibi nüanslar katılır. Bütün bu nüansların değişmesinde
önemli rolü ton oynar. Emir kipi biçimleri çoğunlukla başka modal fiiller, ek kelimeler,
şahıs zamirleriyle birlikte kullanılırlar. Ayrıca sin “sen”, sĭz “siz” şahıs zamirlerinin rolü
büyüktür. Şahıs zamirlerinin önce kullanılmasının söyleyişi sertleştirdiği, sonra
kullanılmasının ise söyleyişi yumuşattığı bilinmektedir.
Burada yine Tatar dili şivelerinde emir kipi biçimlerinin bildirme, şart, istek ve dilek
kipi biçimleriyle ilişkide bulunduklarını belirtmek gerekir. Ve buna karşılık yukarıda
anılan kiplerin biçimleri emir anlamının çeşitli nüanslarını belirtebilirler.
Tatar dili ağızlarında emir kipinin morfolojik araçlarının sayısı çok sınırlıdır. Onlar
belirli izoglosları meydana getirip çeşitli topraklarda yer alırlar. Ağızların çoğunda emir
kipinin özel morfolojik ekleri yoktur ve fiilin kökü, yani ikinci teklik şahıs biçimiyle
belirtilir: bar “git”, kil “gel”, taşla “bırak”. Böylece her fiilin emir tonuyla söylenen olumlu
veya olumsuz şekildeki kökü emir anlamını ve ona bağlı olan başka nüansları
belirtebilir. Onlar aynı zamanda emir kipinin şahıs ve şeklini de belirtirler.
Tatar dili şiveleri sisteminin emir kipi ikinci, üçüncü şahısların tekil ve çoğul
şekilleriyle belirtilir.
sin bar (-ıŋ, -gın)

sĭz bar-ıgız (-ıŋ, -gın, -ıŋıs, -ığızlar, -ıŋlar)

ul bar-sın

alar bar-sın (-nar)

Emir kipinin olumsuz şekli fiilin olumsuzluk eki yardımıyla yapılır: barma “gitme”,
kilme “gelme”, taşlama “bırakma”.
Soru şekli -mı, -mi soru ekiyle yapılır.
Yukarıda belirtildiği gibi emir kipinin temeli olarak ikinci teklik şahıs biçimi sayılır.
Emir kipinin fiil köküyle aynı olması ilk önce Orta (Kazan Tatarları) ve Mişer şivelerinin
birçok ağzı için hastır. Burada emir kipi sert emri, talebi veya kesin buyruğu belirtir: Tiz
gĭne aşa da babaŋa bulışırğa yögĭr, ul car astında ğına pĭçen çaba “Çabukça ye de
dedene yardıma koşa, o kıyı altında ot biçiyor” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Tuydım şul
keceden, işĭg aldınnan uk quwıp çığar! “Bıktım artık şu keçiden, avlu içinden kov onu!”
(Orta şive, Berengi ağzı); Torma qarşımda açunı kitĭrĭp, bar, utın carıp kitĭr! “Durma
önümde, kızdırma beni, haydi, git odun yarıp getir” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı); Bĭr kĭşĭnĭ
de elĭge kılubqa kĭrtme! “Şimdilik kimseyi kulübe sokma!” (Orta şive, Minzele ağzı); ’ara,
cir’i tĭşĭrmi! “Bak, yere düşürme!”; Sular bĭlin pıçıranma! “Suyla oynama!” (Orta şive,
Kasım ağzı).
Bağlam içinde bu biçim emir, buyruktan başka teklif, tavsiye, talimat şeklindeki
teşviki de belirtebilir: Min çey yasadım, utır çey ĭçerge “Ben çay yaptım, otur, çay iç”
(Orta şive, Kazan ardı ağzı); Bar, ezrek yal itĭp kĭr “Haydi, biraz istirahat et” (Orta şive,
Berengi ağzı); Yey könnerĭnde balalarıŋ bĭlen kil bĭzge “Yazın çocuklarınla gel bize”
(Orta şive, İçkin ağzı).
Anlam bakımından ayrıca ikinci teklik şahıs biçimi çok özelliklidir. Bu bağlama,
kökün anlamına ve bu biçimin modal ve ek kelimelerle birlikte kullanılabilmesine
bağlıdır.
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1. Duygusal kavrayış fiilleri tavsiye, istek veya öğüdü belirtirler: Yuqqa tükme
yeşĭŋnĭ, qızlarnı bĭrew de biklep saqlamıy, irtemĭ-soŋmı alar barıbĭr kiyewge kite
“Boşuna ağlama, kimse kızını kilit altında tutmaz, er geç onlar kocaya varırlar” (Orta
şive, İçkin ağzı); Ansın sin uylama, üzĭm isen-saw, balalarım isen-saw dip şatlan “Onun
hakkında düşünme, kendim sağ, çocuklarım sağ diye sevin” (Orta şive, Minzele ağzı);
Bırçılma, maşina bulmasa, at bulır, Fi’rat iltĭp ’uyar “Endişe etme, araba olmasa, at olur,
Fikrat götürür” (Orta şive, Kasım ağzı).
Bu biçim, aynı anlamı atasözlerinde ve darbımesellerde de belirtir. Burada ikinci
şahıs biçimi umumi şahıs rolünü oynar: Kirĭge temlĭ süzĭŋnĭ erem itme “İnatçıya tatlı
dilini harcama”; Heyĭrçĭge selem birme, camawlıq sorar “Dilenciye selam verme, ne de
olsa ister” (Orta şive, Kama önü ağzı).
2. Elĭ, sana edatlarıyla birlikte bu biçim konuşanın ricasını, yalvarmasını belirtir
(Yuldaşev 1958: 158): Bar elĭ, Zakire ebiyĭŋnĭ çakırıp kil elĭ “Gidip Zakire nineyi
çağırsana” (Orta şive, Kama önü ağzı); Mĭne mono qayrap qına bir elĭ “İşte bunu
bileyiversene” (Orta şive, Krasnoufimsk ağzı); Plitenĭ karap torsana, lafkaga gına kĭrĭp
çıgam “Lütfen ocağa bakabilir misin, ben mağazaya kadar gidip geleceğim” (Mişer
şivesi, Çüpreli ağzı); Kızıŋ kilsĭn elĭ, söt birem “Kızın gelsin, süt veririm” (Orta şive,
Kazan ardı ağzı); Bĭr qızıq it elĭ üzĭn “Ona bir ders versene” (Orta şive, Berengi ağzı).
Bazı ağızlarda ekteki son hecenin kısalmasına rastlanır: -sana > -sa: Tu’tasa,
ınıttım, ’esir isĭmi tĭşir “Dursana, unuttum, şimdi hatırlarım” (Orta şive, Kasım ağzı);
Kelime, irtege qeter pĭr sum pirse! “Kelime, yarına kadar bir ruble borç versene!”; Miŋa
ta pĭras aqtsa salsa, palam! “Bana da biraz para göndersene, oğlum!”; Miŋa ta qoysa,
palam, tsay! “Bana da çay koysana, yavrum!” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tobol
ağzı).
3. Emrin sertliğinin yumuşaması cümlede hitap ve şahıs zamirleri bulunduğu
zaman da görülür: Ferid, sin cılıraq adialnı al, ansın malayğa bir “Ferid, kalın
battaniyeyi al, onu oğluma ver” (Orta şive, Nogaybek ağzı); Ğaliyebanu, sin anda büten
barıp yörme “Galiyebanu, sen oraya daha da gitme” (Orta şive, Berengi ağzı); Par,
palam, pitlerĭŋnĭ yuwıştır “Haydi, yavrum, yüzünü yıka” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş
şivesi, Bataklık tarafı ağzı).
4. Cümlede eyde (ad′a), ede kelimelerinin bulunması bilâkis emir anlamını
kuvvetlendirir: Eyde tiz gĭne suğa barıp qayt “Haydi su getiriver” (Orta şive, Kazan ardı
ağzı); Eyde munça suwıngançı kĭr “Haydi soğuyuncaya kadar hamama git” (Orta şive,
Glazov ağzı).
5. -çı ekiyle birlikte kullanıldığı zaman (Baraba şivesinde -ıç, -iç) ikinci teklik şahıs
biçimi nazik rica veya yumuşak teşviki belirtir. Bazı ağızlarda, özellikle, Sibirya Tatarları
ağızlarında edebî dile nazaran bu özelliğe daha çok rastlanır (Mahmutova 1974: 162):
Keplef altsı pĭr nime “Bir şey söylesene”; Önnew, pĭr yomah keplef pirtsĭ “Nineciğim, bir
masal anlatsana”; Yetsĭ, tınıts qına yatsı “Haydi, saqin yat”; Mĭŋe iqĭ tenke aktsa pirĭp
tortso! “Bana iki ruble borç versene!”; Poroŋqo yırlarnı yırlap pirtsĭ! “Eski şarkıları
söylesene!” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı).
6. Orta (Kazan Tatarları) ve Mişer şivelerinin bazı ağızlarında bu biçim iyĭ, iy
yardımcı fiiliyle birlikte eylemi geçmişte gerçekleştirme tavsiyesini belirtir. Ve bu zaman
Orta (Nogaybek ve Perm Tatarları şivelerinde) ve Mişer şivelerinin bazı ağızlarında
edebî dilden farklı olarak yardımcı fiil şahıs eklerini almaz: Üzĭme eytiyĭ, minde de bar
andıy kitap “Bana da söylemen gerekti, o kitap bende de var”; Qaytıyı da catıyı
arığaçtın “Yorulmuşken eve gidip yatman gerekti”; Metükke eytiyĭ bĭzge kĭrsĭn dip “Bize
gir diye Metük’e de söylemek gerekti” (Orta şive, Nogaybek ağzı); Svirlauğa baram tip
kĭne eytiyĭ “Sadece Svirlau’a gidiyorum diye söylemek gerekti”; Bĭzge gĭne töşiy sin,
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bĭznĭ bĭlgeç “Bizi bilmişken, sadece bizde kalman gerekti” (Orta şive, Perm ağzı);
Çığıyıŋ da kitiyĭŋ sin, tawışlana başlasa “Kavga etmeye başladığı zaman çıkıp gitmen
gerekti” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Bĭzge de kiliyĭŋ, Alabuğağa kilgensĭŋ bit “Bize de
uğraman gerekti, Alabuga’ya gelmişsin ya” (Orta şive, Kama önü ağzı); Pıravleniyĭge
bar idĭgĭz, brigadir şında “İdareye gitmeniz gerekti, ekip başı orada” (Mişer ağzı, Çistay
ağzı).
İkinci çoğul şahıs biçimi orta ve Mişer şivesinin ağızlarında edebî dildeki gibi -gız,
-giz eki yardımıyla yapılır: İrtege barığız da çögĭndĭrge çığığız “Yarın hepiniz mantar
toplamaya çıkınız” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Öyge kirgende ayaqlarığıznı salıp
kĭrĭgĭz “Eve girdiğiniz zaman ayakkabılarınızı çıkarınız” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı);
Barıgız da al yaqqa çıgıgız “Hepiniz de sofaya çıkınız” (Mişer şivesi, Çistay ağzı).
Bundan başka Tobol-İrtiş şivesinin Tara ağzında şahıs muhataba nazik şekilde
davrandığı zaman ikinci çoğul şahıs biçimi -lar, -ler ekini alır: Utnı süntĭreyĭk,
yoqlağıslar “Işığı kapatalım, uyuyun”; Tsay ĭtsgĭsler, tsay yasatım “Çay için, çay
yaptım”; Mĭne pĭrĭgiz mono kiyĭgĭsler “İşte biriniz bunu giysin”.
Baraba şivesinde, Tobol-İrtiş şivesinin Tevriz, kısmen Tara ağızlarında ikinci
çoğul şahıs biçimi -ıŋıs, -ĭŋĭs ekleri yardımıyla oluşur: Yalanta ĭşlegen kĭşĭler yanına
parıŋıs “Tarlada çalışan kişilerin yanına gidiniz”; Ekeŋ men pĭrge sow taşıŋıs
“Ağabeyinle birlikte su taşıyınız”; Pĭske qunaqqa kilĭŋĭs, titĭ “Bize misafir geliniz dedi”;
Kĭrĭŋĭs, palıh pĭşĭrtĭm, aşaŋıs “Giriniz, balık pişirdim, yiyiniz” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş
şivesi, Tevriz ağzı); Ul qatınnı yanımnan alıp kitĭŋĭs “O kadını yanımdan götürünüz”;
Kamantirlar pĭske pĭlinke töşmeŋkĭs titĭler “Komutanlarımız bize esir olmayınız dediler”;
Pĭsnĭŋ söylewten kölmeŋkĭs “Bizim konuşmamıza gülmeyiniz”; Pĭr nime keplep pĭrĭŋĭs
sĭs te “Siz de bir şey söyleyiniz” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tara ağzı).
Emir kipinin ikinci çoğul şahıs biçiminin -ıŋıs eki yardımıyla yapılması Kıpçak
dillerinin Nogay grubuna giren Nogay, Kumuk, Kırım Tatarcası, Karaim dilleri için
hastır. İkinci çoğul şahıs biçiminin -lar ekiyle birlikte kullanılması Kazak, Kırgız dilleri
için hastır. Emir kipinin yukarıda anılan ikinci çoğul şahıs biçimleri (-ıŋıs, -gızlar) Türk
dillerinin çeşitli çağlara ait olan anıtlarında da bellidir (Şukurov 1966: 49).
1. Emir kipinin ikinci teklik şahıs biçiminin özel ekler olmadan kullanılması Tatar
dili şivelerinin tamamı için de has olan ortak özelliktir. -gız (-ıgız) eki bütün özel
sistemler için de hastır.
2. -ŋıs, -ŋĭs fonetik varyantının kullanılması sadece Sibirya Tatarlarının Tevriz
ağzı ve Baraba ağzı için hastır. Bu özelliğin izoglosu Nogay, Kumuk, Karaim, Kırım
Tatarlarının dillerini kapsar.
3. İkinci çoğul şahıs biçiminin -lar ekiyle birlikte kullanılması sadece Tobol-İrtış
şivesinin Tara ağzı için hastır. Bu özelliğin izoglosu Kazak ve Kırgız dillerinden geçer.
Emir kipinin Tatar dilinin bütün şivelerinde de kullanılmakta olan yukarıda
tanımlanan biçimlerinden başka ikinci tekil ve çoğul şahıs biçimleri özel ekler
yardımıyla da oluşturulabilir.
-ıŋ biçimi
Orta (Kazan Tatarları) şivenin Ural önü, Orta Ural, Ural ardı ve Güney Ural
topraklarında yayılmış olan ağızlarında (İçkin, Krasnoufimsk, Zlatoust, kısmen Minzele,
Perm ve Orenburg Tatarları ağızlarında), Sibirya Tatarları şivelerinde emir kipini özel –
ıŋ, -ĭŋ (olumsuz şekli: -ma-ŋ, -me-ŋ) ekiyle yapılan biçimi kullanılır. Mişer şivesinde bu
biçim sadece Başkurdistan topraklarında yayılmış ve Minzele ağzıyla Perm Tatarları
ağzının kaynaşması sonucunda meydana gelmiş olan Baykıbaş ağzında belirgindir.
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Yukarıda anılan ağızlarda -ıŋ, -ĭŋ ekinin üstün durumda bulunduğunu belirtmek gerek.
Tobol-İrtiş şivesini araştıran bilginler -ıŋ biçimini emir kipinin sadece çoğul biçimi olarak
anlatırlar ve tekil biçimi olarak ona -gın biçiminden ayrılırlar. Bizim gözlemlerimize göre
Tobol-İrtiş şivesinin Tobol, Bataklık tarafı ağızlarında, Baraba şivesinde -ıŋ eki -gın
biçimine karşı biçim olmayınca hem tekil, hem de çoğul anlamını belirtir.
Tatar dili ağızlarında -ıŋ biçimi aşağıdaki anlamları belirtir:
1) Keskin emri: Torman monda, hezĭr uk tsığıp kitĭŋ “Durma burada, hemen
defol”; Timeŋ balağa, qulıŋnı yuwışmağan “Dokunma çocuğa, elini yıkamamışsın”; Alay
tip eytmeŋ miŋa “Bana öyle deme” (Orta şive, İçkin ağzı); Tĭgĭ yaqnıŋ utın sündĭrĭŋ “O
odanın elektriğini kesin”; Tuqtaŋ, kĭtĭŋ, min de baram “Durun, bekleyin, ben de
gidiyorum” (Orta şive, Perm ağzı); Pĭske monta ikmeh almayıntsa qaytmaŋ “Bize
buraya ekmek almayınca dönme”; Ayağıŋnı salıp kĭrĭŋ “Ayakabını çıkarıp gir”; Aşaŋ da
pĭtsenge kitĭŋ “Yiyin de ot biçmeye gidin”; Mayra, kĭrf aşanıf alıŋ “Mayra yemek yemeye
gĭr”; İşĭŋ, işĭf kilĭŋ, işmegentsĭ kilĭf yĭte almays “Çekin, çekin, küreği çekmeyince
ulaşamayacaksınız” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı).
İkinci şahıs zamirleri kullanıldığı zaman emir anlamı yumuşar ve emir, rica veya
nazik tavsiye, istek şeklini alır: Eyde utırıŋ, palam “Haydi oturun, yavrum”; Sakiye, sin
palanı qaraŋ, min sıyır sawam “Sakiye, sen çocuğa bak, ben ineği sağarım”; Qısım,
mĭne monta usıŋ “Kızım, işte buraya geçin” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tobol
ağzı).
Bilâkis, fiil kökünün tekrarlanması emir anlamının kuvvetlenmesine neden oluyor:
Kitĭŋ-kitĭŋ hezĭr uk “Hemen gidin” (Orta şive, İçkin ağzı); Yörĭŋ-yörĭŋ, eniyĭŋ kilĭp utıratı
“Gidin gidin, annen geliyor”; Parıŋ-parıŋ, kĭşĭge qomatsaw itmeŋ! “Gidin gidin, kişiye
mâni zorluk yapmayın!”;
2) Az tanınan insana nazik, saygılı şekilde hitap etmeyi ve onu yumuşak şekilde
eylemi gerçekleştirmeyi teşvik etmeyi: Kĭrĭŋ, eybĭrlerĭŋnĭ monda quyıŋ “Girin,
eşyalarınızı buraya yerleştirin” (Orta şive, Krasnoufimsk ağzı); Sinĭ aş pĭşkets uyatırım,
yatıp toroŋ “Seni çorba piştikten sonra uyandırırım, şimdi yat”; Sin urmannı bĭlmeysĭŋ
yıraq yörmeŋ “Sen ormanı bilmiyorsun, uzaklara gitme” (Orta şive, İçkin ağzı); Eniyĭŋe
selem eytĭŋ “Annene selâm söyle” (Orta şive, Perm ağzı); Sara apa, kĭrĭŋ, usıŋ “Sara
abla, girin, geçin” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı); Aşaŋ, ĭçĭŋ,
quş kilĭpsĭŋ “Yiyin, için, hoş geldiniz” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi);
3) İkaz, tavsiyeyi. İkaz anlamı daha çok çeşitli yardımcı fiillerle birlikte -ıp ulacı
temelinde meydana gelen birleşik fiiller için hastır: Urmanğa barğanda onotmaŋ, balta
alıp barıŋ “Ormana gittiğinde unutma, balta götür”; Mĭne bu yurğan bĭlen yabınıŋ “İşte
bu yorganla örtünün” (Orta şive, İçkin ağzı); Saq pulıŋ, ayaq pĭlen yılanğa pasmaŋ
“Dikkatli olun, ayakla yılana basmayın”; Kĭrĭf qalıŋ yarıh tsahta mul′tsağa “Aydınlıkken
hamama gidin”; Töslĭhte tsĭrgey ken pulır, tsĭrgeyge aşatf quymaŋ “Ormanda sivrisinek
çok olur, bakın sokmasınlar” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı);
Sin antıy könge qalmaŋ tim “Sen o güne kalma diyorum” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş
şivesi, Tevriz ağzı); Sin mĭŋa bu timĭr men suğıp quymaŋ “Dikkatli ol, bu demirle bana
vurma”; Qara anı, takumintlarıŋnı yuğaltıp quymaŋ “Bana bak, belgelerini kaybetme”;
Pudilnik şaltıramaytı, sin yoqlap qalmaŋ “Saat çalmıyor, uykuda kalma” (Sibirya
Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tobol ağzı);
4) Bir veya birkaç şahsa yöneltilen ricayı. Bu anlam genellikle bağlama ve kelime
kökünün anlamına bağlıdır: Bĭrer bala birĭŋ aş pĭşĭrĭrdey “Yemek pişirebilen bir çocuğu
verin” (Orta şive, İçkin ağzı); Qazannan bizge Tatarca plastinkalar ciberĭŋ “Kazan’dan
bize Tatarca plâklar gönderin”; Bĭzge kansĭrt bĭlen kilĭŋ “Bize konserle gelin” (Orta şive,
Perm ağzı);
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5) Israrlı rica, yalvarmayı, yumuşak biçimdeki emri vs. (elĭ, indĭ modal
kelimeleriyle birlikte ve gereken ton içinde): Tağın bĭr kiç kunıŋ indĭ “Daha bir gece
geceleyiniz ya” (Orta şive, Perm ağzı); Bar bu çilek bĭlen su kitĭrĭŋ elĭ “Haydi bu kovayla
su getirin” (Orta şive, Krasnoufimsk ağzı); Parıŋ, palıh aşağalı tsığıŋ intĭ “Haydi, balık
yemeye çıkınız”; Eyteŋ, kılupqa barıŋ intĭ “Haydi, kulübe gidelim artık” (Sibirya Tatarları,
Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı).
Çoğul anlamını vurgulamak veya az tanınan insana saygılı, nazik şekilde
davranmayı belirtmek için Baraba şivesinde ve Tobol-İrtiş şivesinin bazı ağızlarında -ıŋ
biçimine -lar, -ler çoğul ekleri eklenebilir: Paşta tsay aşap alıŋlar “İlk önce çay içiniz”;
Alğı öyge usıŋlar “Sofaya geçiniz”; Osaq yörmeŋner, aş waqıtınta öyge qaytıŋlar “Çok
gezmeyiniz, yemeğe eve dönünüz” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tara ağzı);
Kĭrĭŋner, tormaŋnar anta “Giriniz, orada durmayınız”; Pĭlĭŋner, pĭste sow tiren pulatın
“Biliniz, bizde su derin olur” (Sibirya Tatarları, Baraba şivesi). Türk dillerinde emir
kipinin ikinci şahıs -ıŋ eki Tatar dilinin ağızlarındaki gibi istek nüansı katılmayan emir
anlamını belirtir ve daha çok çoğul biçiminde kullanılır. -ıŋ emir kipi biçimi Uygur
(Sadvakasov 1976: 217-219)., Özbek ( Kononov 1960: 205-208), Yakut (Korkina,
1970: 148-160), Türkmen (Çarıyarov 1969: 193), Türk (Kononov 1956: 213), Gagavuz
(Pokrovskaya 1964: 204), Kazak, Tofalar, Şor, Tuva (Rassadin 1978: 204) dilleri için
hastır. Onların bazılarında bu ekin çoğul ekiyle birlikte kullanımına rastlanır. Mesela:
alınnar (Tuva, Hakas), alıŋdar (Kazak), alıŋlar (Türkmen), karaŋla(r), turuŋla(r) (Uygur)
vs. -ıŋ emir kipi biçimi birçok anıtta da kaydedilmiştir. Mesela, Göktürk, Uygur
anıtlarında bu biçim hem birkaç, hem de tek şahsa yöneltilen emri belirtmek için
kullanılır (Kondratyev 1970: 27-29). Bu biçimin muhataba saygılı şekilde davranmak
için kullanılması eski Özbek anıtları için hastır. Burada o daha çok çoğul anlamını
belirtir ve -lar çoğul ekiyle birlikte kullanılır (Şçerbak 1961: 143-144; Şukurov 1966: 47).
Bu bakımdan M. Kaşgari’nin “Divan”ında getirilen fikirleri çok ilginçtir. Ona göre Oğuzlar
ve Kıpçaklar -ıŋ biçimini emir kipinin çoğul şekli olarak kullanmışlardır. Aynı zamanda
diğer Türkler onu tek şahsa saygılı şekilde kullanma biçimi olarak kullanmışlar, çoğul
şekli yerine genellikle -ıŋlar (alıŋlar) biçimini kullanmışlardır. Demek, Ş. Şukurov’un
belirttiği gibi, -ıŋ biçimi çoğul veya tekil biçimi olarak kullanılmasına rağmen bütün Türk
dilleri için de ortak biçim olmuş, -ıŋız, -ıŋlar biçimleri sadece belirli Türk dilleri için has
olmuştur (Şukurov 1966: 48).
-ıŋ biçimi Tatar dilinin bütün şivelerinde de kullanılmaktadır. O şiveler sisteminin
kullanılması zorunlu olan unsurlarından olup onun çekirdek kısmında yer alır.
-ıŋ biçimi meydana getiren izoglosun merkezi Sibirya Tatarları şiveleri ve Orta
(Kazan Tatarları) şivenin İçkin, Krasnoufimsk, Zlatoust ağızlarıdır. Minzele, Baykıbaşsk
ağızları, Perm ve Orenburg Tatarlarının ağızları ise titreşim alanını teşkil ederler.
Tatar şiveleri sistemi dışında bu biçimin izoglosu Uygur, Özbek, Türkmen, Yakut,
Türk, Gagavuz ve başka dillerden geçer.
-ıŋnar biçiminin izoglosu ise sadece Baraba şivesinde yer alır. Bundan sonra o
Tuva, Hakas, Kazak ve başka dilleri kapsar. Demek Baraba şivesi bu gayet yaygın olan
özelliğin titreşim alanını teşkil eder.
-gın biçimi
Bu biçim Tobol-İrtiş, Tomsk şivelerinin ağızlarında geniş şekilde kullanılır. Ama
onların bazılarında, meselâ, Bataklık tarafı ve Tobol ağızlarında kaydedilmemiştir.
Bundan başka Orta (Kazan Tatarları) şivenin Kasım, Kazan ardı ve Kama önü
ağızlarında kullanılır. Sınırlı şekilde dar alanda İçkin ve Safakül ağızlarında rastlanır.
Bu da komşu Tobol-İrtiş şivesi ağızlarının etkisiyle anlatılır. Mişer şivesinde bu biçim
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Penza, Nijniy Novgorod bölgeleri ve Mordva Cumhuriyeti topraklarında yayılmış olan
ağızlarda belirgindir (Mahmutova 1978: 162).
-gın biçiminin tekil şekli yukarıda anılan bütün ağızlarda da aşağıdaki anlamları
belirtir:
1) Keskin şekildeki emri: Sin eytĭ’ĭn şunı: bĭz’i ni’i aftabus yĭrmĭy? “Sen şunu anlat:
Bize niçin otobüs gitmiyor?”; Sin monda butalıp utırma’ın, kitĭ’ĭn “Sen burada dolaşma,
git”; Bunı alı’ın da ĭstĭl’i ’uy’ın “Bunu alın da masaya koyun”; Ilannı sin alıp tır’ın, abıy
ĭşlesĭn “Çocuğu sen kendin yanına al, ağabey çalışsın” (Orta şive, Kasım ağzı); Tiz
gĭne işĭknĭ yapkın “Çabukça kapıyı kapat”; Balkunnan kabıstanı algın, tuŋa bit anda
“Balkondan lahanayı al, don çalacak ya” (Mişer şivesi, Sergaç ağzı);
2) Muhataba hitap edildiği, şahıs zamirleriyle kullanıldığı zaman emir anlamının
yumuşaması görülür: Eybet külmegĭŋnĭ kigĭn, qızım “İyi gömleğini giy, kızım”; Tuzam
men uynamağın, balam “Tozla oynama, yavrum” (Orta şive, İçkin ağzı); Ehmetçan,
mĭne pu sötnĭ ĭtsĭp quyğın “Ehmetçan, işte bu sütü iç” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş
şivesi, Tara ağzı).
Çoğul şeklinde -gın biçimi aşağıdaki anlamları belirtir:
1) Keskin şekildeki emri: Brigadirdan yazu alıp kilgin, şunsız kĭrtmim “Ekip
başından kâğıt getir, o olmadan içeri sokmayacağım”; Kiyĭmnerĭgĭznĭ üzĭgĭz yugın
“Elbiselerinizi kendiniz yıkayın” (Mişer şivesi, Sergaç ağzı);
2) Muhataba saygılı hitabı: Eydegĭn, uzğın, qunaq bulğın “Haydi, geçiniz, misafir
olunuz” (Orta şive, İçkin ağzı); Bĭzge de kilgĭn “Bize de gelin” (Mişer şivesi, Sergaç
ağzı);
3) Tavsiye, teklif anlamını: Monda utırğançı, üzĭne barğın “Burada oturmak yerine
onun yanına gidin” (Orta şive, İçkin ağzı); Ĭssĭ pulsa, teresnĭ atsıp quyğın “Sıcaksa,
pencereyi açın” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tara ağzı).
Eski Türk anıtlarında kaydedilmiş olan -gın, -ıŋ, -gıl biçimleri hem tek, hem de
birkaç şahsa yönelmiş olan emri belirtiyorlar. Bundan onların ortak kökten çıkmış
oldukları hakkındaki fikri öne sürmek mümkündür: -ŋ < -gın < -gıl (Kondratyev 1970:
28). -gın emir kipi biçiminin bulunmasıyla Tatar dilinin ağızları belirli bir derecede
Kırgız, Altay, Özbek, Uygur, Türkmen ve bazı başka Türk dillerine benzer. Bu dillerde
de o emir kipinin çeşitli nüanslarını belirtir (Grammatika Altayskogo Yazıka 1869: 160;
Kononov 1960: 206; Şçerbak 1961: 155; Şukurov 1966: 41-42; Çaykovskaya 1978: 9).
-gın emir kipi biçimi -ıŋ biçimi gibi Tatar dilinin bütün şivelerinde de kullanılmakta.
Böylece bu biçim şiveler sisteminin çekirdek unsurlarından sayılır. Fakat birinci
biçimden farklı olarak o sınırlı yayılış alanına sahiptir.
Tatar şiveleri sisteminde bu biçimin meydana getirdiği izoglosun merkezi olarak
Sibirya Tatarları şiveleri sayılmalıdır. Orta (Kazan Tatarları) ve Mişer şivelerinde -gın, kın biçimi sadece sınırlı yayılış alanına sahip olan ayrı adacıkları meydana getirir.
Tatar şiveleri sistemi dışında bu izoglos Kırgız, Altay, Türkmen, Karaim, KaraçayBalkar dillerinden geçer.
-sın (-nar) biçimi
Emir kipinin üçüncü şahıs biçimi bütün ağızlarda da -sın (-nar) eki vasıtasıyla
belirtilir. Bu biçim zengin emir anlamına sahiptir. Onun vasıtasıyla Tatar dilinin
ağızlarında emir, istek, tavsiye, kuşku ve ikazın çeşitli nüansları belirtilir. Mesela:
1) Eylemi muhatap vasıtasıyla gerçekleştirme emrini: Eniyĭŋe eyt, ozaq tormasın,
Hekime kilü bĭlen kitebĭz “Annene söyle, gecikmesin, Hekime gelince hemen gideceğiz”
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(Orta Şive, Berengi ağzı); Balalar munça işĭgĭn cawıp çıqsın, kece şunda kĭrĭrge carata
“Çocuklar hamamın kapısını kapatsınlar, keçe oraya girmeyi sever” (Orta şive, Kazan
ardı ağzı); Bĭlĭp torsın, ikĭnçĭ alay ĭşlemesĭn! “Bilsin ve ikinci defa öyle yapmasın!” (Orta
şive, Dağ tarafı ağzı);
2) Emri veya keskin şekildeki talebi. Bu zaman o ikinci şahıs biçimiyle
değiştirilebilir. Fakat eylemi gerçekleştirecek şahıs olmadığından dolayı emir anlamı
hissedilir bir şekilde zayıflar: Maşinağa pĭçen çabarğa kĭm bara, şular ğına utırsın
“Arabaya sadece ot biçmeye gidecek olanlar otursun” (Orta şive, Kazan ardı ağzı);
Öyden ikĭgĭz de çığıp kitmegĭz, bĭrĭgĭz eti qaytqannı kötĭp torsın “Evden ikiniz de
çıkmayın, biriniz babanın dönmesini beklesin” (Orta şive, Kama önü ağzı);
3) Darbımesellerde, atasözlerinde ve deyimlerde hayat tecrübesini yansıtan
tavsiyeyi: Kirekmegennĭ küzĭŋ kürmesĭn “Gerekmeyeni görme”; Dusıŋ üzĭŋnen yahşı
bulsın “Dostun senden iyi olsun” (Orta şive, Minzele ağzı);
4) Çeşitli dilekleri ve yine ilgisizliği: Basqan cirĭnde cir upsın “Yerin dibine geçsin”;
Heyĭrlĭ bulsın “Hayırlı olsun”; Qara anı saq bula kürsĭn “Bak, dikkatli olsun” (Orta şive,
Kazan ardı ağzı); Mĭŋa dimegeyĭ, elle qaya kitsĭn “Bana ne, istediği yere gitsin” (Orta
şive, Dağ tarafı ağzı);
5) Kuşku ve ikazı: Saq bul, ıçqınıp kitmesin “Dikkatli ol, kopmasın”; Eyt elĭ,
aqçasın töşĭrĭp qaldırmasın “Ona söyle, parasını kaybetmesin” (Orta şive, Kazan ardı
ağzı); Tot! Cığılıp kitmesĭn “Tut! Düşmesin”; İşĭknĭ cabıyq, çĭbĭn kĭrmesĭn “Kapıyı
kapatalım, sinekler girmesin”; Ayaq astı bik şoma, ayağın taymasın “Yollar kaygan,
ayağın kaymasın” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı);
6) Destek, takdir veya öç alma sevincini: Eyt, yuqqa-barğa borçılmasın, barsın da
üzĭm ĭşlermĭn “Öna söyle boşuna endişe etmesin, hepsini de kendim yaparım” (Orta
şive, Minzele ağzı); Cawsın-cawsın, tuzan ezĭrek bulır “Yağsın, toz azalır” (Orta şive,
Kazan ardı ağzı); Ĭşlesĭn, anıŋ öçĭn bĭrew de ĭşlemes “Çalışsın, onun için kimse
çalışmayacak” (Orta şive, tarafı ağzı).
-ır idĭ yapısı emir anlamıyla bağlı olan çeşitli nüansları belirtir (“Ortaç” bölümüne
bak);
7) Konuşanın kendisine yönelik kötülük dileme anlamını: Alğan bulsam, qulım
qorısın “Almış olsam, elim kurusun” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Küzĭm kürmesĭn
“Gözüm görmesin” (Mişer şivesi, Çüpreli ağzı);
8) Orta şivenin ağızlarında idĭ yardımcı fiili ve iken modal kelimesiyle birlikte sitem
veya gerçekleşmeyecek hayal ve dilek anlamlarını belirtir: Ezĭrek kĭne minĭm süznĭ
tıŋlasın iken “Biraz olsa da beni dinleseydi”; Olı kĭşĭ süzĭne qısılmasın iken “Büyüklerin
işlerine karışmasaydı”; Tĭgĭ waqıtta bulsın idĭ mındıy ıyıqlar! “O zaman olsaydı bunun
gibi çoraplar” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Sin ĭzlegende bulsınıyı mondıy eybĭrler “Sen
aradığın zaman olsaydı bunun gibi eşyalar” (Orta şive, Kama önü ağzı); Pidura qarangı
töşkençĭ qaytıp citsĭn idĭ “Pidura ortalık kararmadan önce dönseydi” (Orta şive,
Nogaybek ağzı);
9) -gançı ulacıyla birlikte karşıtlık ilişkilerini: Tik utırğançı, baqçanı çığıp utasın
“İşsiz oturmak yerine zararlı otları ayıklasın”; Qartaymış köninde qadĭrsĭz cörgençĭ,
malayında torsın “İhtiyarlığında perişan olacağına, oğlunda yaşasın” (Orta şive, Kazan
ardı ağzı).
Gerekli bağlam içinde emir kipi anlamı Tatar dilinin ağızlarında başka kiplerin
biçimleriyle de belirtilebilir.
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1. İtiraza imkân bırakmayan emri bildirme kipini şimdiki zamanın ikinci, üçüncü
şahıs biçimleri belirtebilir: Sin iden cuwasın, Feride aşarğa pĭşĭre “Sen döşemeyi
yıkıyorsun, Feride yemek pişiriyor”; Bügĭn pĭçenge Hikmet bara, qalğannar tirĭs çığara
“Bugün ot biçmeye Hikmet gidiyor, diğerleri gübre taşıyorlar” (Orta şive, Kama önü
ağzı); Bĭrkĭm de tik yörmey, barsı ĭşley “Kimse boş durmuyor, herkes çalışıyor” (Orta
şive, Minzele ağzı).
2. Kayıtsız şartsız emir veya teklif, tavsiye anlamında bazen -dı geçmiş zaman
biçimi kullanılır: Eyde, kittĭk bĭznĭŋ bĭlen tantsığa “Haydi bizimle kulübe gidelim” (Orta
şive, Minzele ağzı); Tottıŋmı bürenenĭ, hezĭr tiz gĭne yuğarığa küterdĭk “Tuttun mu
kütüğü, şimdi hemen yukarıya kaldıralım” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Yögĭrdĭk, atu
caŋğırğa çılanabız “Haydi koştuk, yoksa yağmurda ıslanacağız” (Orta şive, Berengi
ağzı); Aptırama, bardıŋ, kĭrdĭŋ “Önem verme, git, gir” (Orta şive, Kazan ardı ağzı);
Eyteŋ, kittĭk pĭsnĭŋ bĭlen muyıl yıyğalı “Haydi, bizimle birlikte kuş kirazı toplamaya
gidelim” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı).
3. Emir kipi anlamında aktif şekilde -ırga, galı mastar biçimleri de kullanılır:
Caŋğırlar başlanğançı piçenni bitirirge! “Yağmurlar başlayıncaya kadar ot toplanmalı!”
(Orta şive, Berengi ağzı); Bĭrkĭm de qalmıy, tiz gĭne maşinağa utırırğa! “Kimse kalmıyor,
herkes arabaya biniyor!” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Mınawnı tıraktaristqa pirgelĭ!
“Bunu traktörcüye veriniz” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tümen ağzı).
4. Keskin emri veya yasağı belirtme -ası bul(ma) yapısı için hastır: Ul almağa
tiyesĭ bulma, pĭşmegen elĭ “O elmaya dokunma, yetişmemiştir”; Öynĭ qaldırıp çığası
bulmağız “Evi bakımsız bırakmayınız” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Qaraŋğı töşkençĭ
öyge kaytıp citesĭ bul “Bak, ortalık kararıncaya kadar eve dön” (Orta şive, Minzele
ağzı).
5. Tavsiye, teklif nüansları katılan emir ve eylemi gerçekleştirme gerekliği
anlamında -lar çoğul ekiyle birlikte -ır ortacı kullanılır: Barırlar da, alırlar, sorap
tormaslar “Gidip almaları gerekti, sormalarına ihtiyaç yoktu”; Yatırlar da coqlarlar, elle
qayçan kilesĭ bit “Yat da uyu, ne zaman geleceği belli değil”; Munçağa kĭrĭrler,
kiyĭmnerĭnnĭ almaştırgaç “Giyimlerini değiştirmişken hamama git” (Orta şive, Kazan ardı
ağzı); Karavatqa yatırlar, anda qatıdır “Yatağa yat orası serttir”; Aşap yatırlar, aş
östelde “Yatağa girmeden önce ye, çorba masada” (Orta şive, Kama önü ağzı).
6. Israrlı rica, gerçekleşmesi çok önemli olan eylemi gerçekleştirmeye teşvik
anlamlarında -a kür yapısının ikinci ve üçüncü şahıs biçimleri kullanılır: Sin indĭ
qunaqlarnı yahşı ğına urnaştıra kür “Sen misafirleri iyice yerleştir” (Orta şive, Minzele
ağzı); Yaŋğır başlanğançı pĭçennernĭ cıyıp ala kürik “Yağmur başlayıncaya kadar otu
toplayalım” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); İşĭk-terezelernĭ yabıp cöri kürĭgĭz, çĭbinge
coqlap bulmıy “Lütfen, kapı ve pencereleri kapatınız, sineklerden dolayı uyumak
mümkün değildir” (Orta şive, Berengi ağzı).
-a kür yapısının olumsuz şekli (-a kürme) bütün şahıslarda da ikazı, ihtarı belirtir:
Sĭzge qarap sötĭmnĭ tüge kürmim “Size bakıp sütümü dökmeyeyim” (Orta şive, Dağ
tarafı ağzı); Şawlap balanı uyata kürmegĭz “Gürültü yapıp çocuğu uyandırmayın” (Orta
şive, ağzı).
-a kür yapısı emir anlamının Kama önü bütün nüanslarında geniş şekilde Tatar,
Azerbaycan, Türkmen, Türkiye Türkçesi ve başka Türk dillerinin anıtlarında kullanılır.
Biraz zaman geçtikten sonra -a kür yapısı bazı fonetik, işlevsel-semantik değişikliklere
maruz kalmış, ama emir kipinin temel anlamlarını korumuştur. Bu yapının çeşitli fonetik
varyantları birçok çağdaş Türk dilinde kullanılmaktadır.
7. -ıp kal yapısı olumlu şekilde tavsiye, istek, niyet olumsuz şekilde ikaz, ihtar
anlamlarını belirtir: Tuqta bala coqlaganda idennernĭ cuwıp qalıym “Dur, çocuk
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uyuyorken, döşemeleri yıkayayım”; Eni, kiyewlernĭ kürĭp qal “Anne, damatlara bak”
(Orta şive, Krasnoufimsk ağzı); Yoqlap qalma tağın sin ĭşten “Uyuyup işine geç kalma”
(Orta şive, İçkin ağzı).
Böylece Tatar dili şivelerinde emir kipinin temel biçimleri olarak ikinci ve üçüncü
teklik şahıs ve çoğul biçimleri sayılır. Yukarıda anıldığı gibi, emir kipinin anlamları
başka kiplerin biçimleriyle de belirtilebilir. Bu bakımdan emir kipinin anlamlarına şart ve
istek kiplerinin bazı nüansları yakın durur. Emir kipi belirli koşullar içerisinde emir
kipinin sınırları dışına çıkan bir takım başka anlamları da ifade edebîlir.
Kısa sonuçlar
Emir kipi biçimlerinin kullanılmasıyla Tatar dili şiveleri birbirlerinden ayrılmazlar.
Özellikler ikinci teklik şahıs ve çoğul biçimlerinin kullanılışında görülür.
1. Edebî dille ortak olan ikinci, üçüncü şahıs biçimleri (bar, barıgız; barsın,
barsınnar) belirli bir derecede Tatar dilinin bütün şivelerinde de kullanılırlar. Onlar özel
biçimlerin üstün olduğu ağızlarda bile kullanılırlar. Böylece yukarıda anılan ikinci,
üçüncü şahıs biçimleri şiveler sisteminin çekirdek kısmında yer alırlar. Bu da edebî dil
etkisinin kuvvetlenmesiyle anlatılabilir. Bununla birlikte emir kipi biçimlerinin birbirlerine
paralel şekilde kullanılmalarının (bar, barıgız, barıŋ; bar, barıgıŋ, bargın) Türk dilleri için
en eski çağlardan beri has olduğunu da belirtmek gerekir.
2. -ıŋ emir kipi biçimi genellikle Batı Sibirya ve Ural topraklarında yayılmış olan
ağızlarda yer alır. Bundan başka o belirli bir derecede Tatar dilinin başka şivelerinde de
kullanılır. Onun Ural önü, Orta Ural, Ural ardı topraklarında yayılmış olan marjinal
ağızlarda kullanılması komşu Tobol-İrtiş şivesi ağızlarının etkisiyle anlatılır. Bundan
başka -ıŋ biçimi Mişer şivesinin Baykıbaş ağzında kaydedilmiştir. Bu da Orta (Kazan
Tatarları) şivenin komşu ağızlarının etkisi sonucu olarak anlatılabilir. Mişer şivesinin
başka ağızlarında bu biçime rastlanmaz. Bu bakımdan Mişer şivesi hem Orta (Kazan
Tatarları) şiveden, hem de Sibirya Tatarları şivelerinden ayrılır. Demek Tatar şiveleri
sisteminde bu biçimin meydana getirdiği izoglosun merkezi olarak Batı Sibirya
sayılmalıdır.
Tatar şiveleri sistemi dışında -ıŋ emir kipi biçiminin izoglosu Uygur, Özbek, Yakut,
Türkmen, Türk, Gagavuz dillerini kapsar. Eskiden bu biçim Orta Asya bölgesindeki
diller için de has olmuştur. Bunu anıtlar kanıtlar.
3. Sibirya Tatarları şivelerinin, özellikle Tobol-İrtiş, Baraba şivelerinin tasnifi
özelliklerinden -ıŋıs, -ıŋlar, -ğıslar biçimleri sayılır. Bu biçimlerin kullanılmasıyla Sibirya
Tatarlarının şiveleri başka şivelerden ve edebî dilden ayrılırlar. Onların izoglosları Tuva,
Hakas, Kazak, Türkmen dillerini kapsar.
4. -gın emir kipi biçimi bütün şivelerde de bellidir. Ama Orta şivede o sadece
Kasım ağzında ve Kazan ardı, Alt Kama önündeki belirli köylerde kullanılır. Mişer
şivesinde bu biçimin izoglosu genellikle Penza, kısmen Nijniy Novgorod ili ve Mordvа
Cumhuriyeti topraklarını kapsar.
Daha aktif şekilde -gın biçimi Tobol-İrtiş, kısmen Tomsk şivelerinde kullanılır.
Ağızların çoğunda genellikle ikinci teklik şahıs biçimi olarak kullanılır.
-gın biçiminin izoglosu Tatar şiveleri sistemi dışında Kırgız, Altay, Özbek, Uygur,
Türkmen dillerinden geçer.
İstek kipi
Semantik bakımdan istek kipinin sınırları Tatar dili şivelerinde sabit değildir ve
istek anlamının çeşitli nüanslarını kapsar. Bunlar subjektif istek, hayal, niyet, azim,

23

Ferit YUSUPOV

tavsiye, dilek, kuşku, tereddüt, pişmanlık, lânet vs. Bundan başka istek kipi emir kipiyle
sıkı ilişkide bulunur ve bağlam içinde emir, teşvikin çeşitli nüanslarını belirtebilir. Tatar
dili şivelerinde istek kipi bir takım biçimlerde gerçekleşir.
-ay, -ıy biçimi
Bu biçim -gay ortacının fonetik bakımdan değişmiş varyantıdır (Baskakov 1956:
301) ve sadece birinci teklik şahıs ve çoğulda kullanılır.
Tatar dili ağızlarında bu biçimin çeşitli fonetik varyantları mevcuttur. Mişer
şivesinin bütün ağızlarında da onun dar ünlülü varyantları kullanılır. Bunlar -ıyım, -iyĭm,
-ıyık, -iyĭk biçimleridir: aşıyım, barıyım, alıyım, ĭşliyĭm, aşıyık, barıyık, alıyık, ĭşliyĭk. Bu
ekler Nogaybek, Kama önü ve Başkurdistan’ın batı bölgelerindeki bazı ağızlar için de
hastır: Aş kitĭriyĭmmĭ siŋa? “Çorba getireyim mi sana?”; Tukta, tsay yasıyım “Dur, çay
yapayım” (Mişer şivesi, Sergaç ağzı); Mını tsıgarıp yĭberiyĭkmĭ? “Onu çıkaralım mı?”
(Mişer şivesi, Penza ağzı); Pidura işten qaytqançı berengi ala torıyıq “Pidura işten
dönünceye kadar patates kazalım” (Orta şive, Nogaybek ağzı); Ĭşliyĭm, siŋa ezĭrek
bulışıyım dimi kilĭnner “Gelinler çalışayım, sana biraz yardım edeyim, demiyorlar” (Orta
şive, Kama önü ağzı).
Geniş ünlülü varyantlar Minzele, Nokrat, Glazov, Kasım, İçkin, Zlatoust,
Krasnoufimsk, Orenburg Tatarları ve Sibirya Tatarlarının bazı ağızları için hastır:
aşayım, ĭçeyĭm, alayım, bireyĭm, quyayım; aşayıq, ĭçeyĭk, alayıq, bireyĭk, quyayıq vs.
Örnekler: Tağın bĭr çınayaq çey ĭçeyĭm “Bir bardak çay daha içeyim” (Orta şive,
Minzele ağzı); Bu balanı mektepke gĭne iltĭp qaytayım “Bu çocuğu sadece okula kadar
götüreyim” (Orta şive, Minzele ağzı); Ni salayım, dcanım? “Ne vereyim, canım?”; Alma
’uyayım, aşap bak’ “Elma vereyim, bir tat” (Orta şive, Kasım ağzı); Kunaklarnı munçaga
kĭrteyĭk “Misafirleri hamama gönderelim” (Orta şive, Glazov ağzı).
Başka ağızlarda edebî dildeki gibi dar ünlülü -ıym, -ıyk varyantları kullanılır:
Maşina kilgençĭ az bulsa da yatıp tırıym “Araba gelinceye kadar biraz yatayım”; Sinĭ
ĭşke ızatıym da, bozawnı ĭçĭrĭp alıym “Seni işe uğurlayayım da, buzağıya su içireyim”
(Orta şive, Kazan ardı ağzı); Pĭçennernĭ sarayğa tığıym elĭ “Otu samanlığa sokayım”
(Orta şive, Berengi ağzı).
Sibirya Tatarları şivelerinin çoğunda birinci teklik şahıs biçimi -ayın, -eyĭn ekleri
yardımıyla yapılır: Tis gĭne kanturağa barıp kileyĭn “Çabukça idareye gidip geleyim”; Sĭs
monta ğına toroŋ, qesĭr min aŋa kĭşĭ yebereyĭn “Siz burada durun, şimdi ben oraya
birisini göndereyim”; Külge barıp, palıq apqaytayın “Göle gidip balık getireyim” (Sibirya
Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tobol ağzı); İlgiser bĭlen kepleşĭf pağayın “İlgiser’le
konuşayım” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı); Işlap torayın,
qarap pağayın “Tutayım, bakayım”; Min şantayın soraw pireyĭn sĭske “Size bunun gibi
soru sorayım”; Keliler aşatıp ineyĭn “Kaz palazlarını yedireyim” (Sibirya Tatarları, Tobolİrtiş şivesi, Tümen ağzı); Min qayta uqığalı kĭreyĭn? “Nereye okumaya gireyim?”; Mona
minte qaytayın, titĭ “Ben de döneyim, dedi” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tara
ağzı).
Birinci çoğul şahıs biçimi -ayıq eki yardımıyla yapılır. Tobol-İrtiş şivesinin Bataklık
tarafı ağzında -ayıh, -eyĭh varyantı kullanılır: Sĭske sas awılların kürseteyĭh “Size
bataklıklardaki köyleri gösterelim”; Uylayıh elĭ kitü turında “Gidiş hakkında düşünelim”;
Qotağay, palanı yetim itmeyĭk “Dünür, çocuğu yetim etmeyelim”; Kilgennerĭn pĭras
köteyĭk “Onları biraz bekleyelim” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tara ağzı).
Tevriz ağzında dar ünlülü varyant kullanılır: Kilĭn monta, mĭn te yomah iyĭp piriyĭn
“Gelin buraya, ben de size masal anlatayım”; Es kĭne tim itĭp alıyın “Biraz istirahat
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edeyim”; Qunaqlarnı östelge utırtıyın “Misafirleri sofra başına oturtayım” (Sibirya
Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tevriz ağzı).
Baraba şivesinde, Tobol-İrtiş şivesinin Tümen ve Bataklık tarafı ağızlarında birinci
çoğul şahsın –ıŋ, -ĭŋ eki yardımıyla yapılmasına rastlanır. Bu eskiden kalma özellik
sayılır. Bu ek D. G. Tumaşeva’ya göre aşağıdaki kısalma sonucunda meydana
gelmiştir: alay+ık+ıŋ > alayıgıŋ.
Bu ağızda yukarıda anılan eklerin kısalmış şekilde kullanılmasına da rastlanır:
aşayın > aşıyın > aşıyn > aşan; alayıq > alıyıq > alıyq > alaq vs.: Eyte, çey qoyın
“Haydi, çay yapayım”; Min monı montan alıyn “Ben bunu buradan alayım”; Min anı
ebeme pirĭn “Ben onu ablama vereyim”; Pı möşekke söt pirĭnme? “Bu kediye süt
vereyim mi?”; Artınnan kĭrin, pĭsnĭkĭlernĭ kürmegenmĭ “Peşinden gireyim, bizimkileri
görmüş olabilir”; Pĭs te ul awılğa paraq “Biz de o köye gidelim”; Alaq titĭk te altıq “Alalım
dedik de aldık”; Kanturğa paraq, ul antatır “İdareye gidelim, o orada olabilir”; Alah ta
pireh “Alalım da verelim”; Eyte anta kiteh “Haydi oraya gidelim” (Sibirya Tatarları,
Tobol-İrtiş şivesi, Tevriz ağzı).
Birinci çoğul şahıs biçiminin -e (-ak) eki yardımıyla yapılması Azerbaycan
Türkçesinde görülmektedir. Bu biçim genellikle eylemi beraber gerçekleştirme isteğini
ve çağırışı belirtir (Agazade 1965: 15).
Aynı şivenin Tümen ağzında -ayık ekinden başka -ayıŋ eki de kaydedilmiştir:
alayıŋ, parayıŋ.
Tobol-İrtiş şivesinin bazı, mesela, Tara, kısmen Tevriz ağızlarında -ayık biçimine
çoğul eki de eklenebilir. Bu varyant nezaket, kandırıcı rica, ısrarlı teşvik anlamlarını
belirtmek için kullanılır: Pĭrgelep kertĭçkege töşeyĭkler “Haydi beraber fotoğraf
çektirelim” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tara ağzı); Eytegĭs, pĭs te yırlayıhlar intĭ
“Haydi biz de şarkı söyleyelim artık”; Çay utısıp, çay ĭçĭp alıyhlar “Haydi çay demleyelim
ve çay içelim” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tevriz ağzı).
Tara ağzında yukarıda anılan nüansları kuvvetlendirmek için -ayıqlar biçimi bazen
emir kipinin -ıŋ çoğul biçimi eklerini de alır: paray-ıq-lar-ıŋ, kit-ey-ĭk-ler-ĭŋ vs.: Atsığıltı,
qaytayıqlarıŋ “Acıktık, haydi dönelim”; Olo öyge ineyĭklerĭŋ “Büyük eve inelim”; Nime
yastı iken, qarayıqlarıŋ “Bakalım, neler yazmış” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi,
Tara ağzı).
Bataklık tarafı ve Tümen ağızlarında -ın ekinin şahıs ekine eklenmesine rastlanır:
-ayık-ın > -ayıgıŋ: Tefkinbaşqa pĭrgelef parayıgıŋ “Tefkinbaş’a beraber gidelim”;
Kemeni yarta qaltırıf yartan ğına kiteyĭgĭŋ “Kemiyi kıyıda bırakıp, kıyıdan gidelim”;
Pinsinĭ parmı, karayıgıŋ “Bakalım, benzini var mı” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi,
Bataklık tarafı ağzı); Eyte Qasan qısların küreyĭgĭŋ “Haydi kazan kızlarına bakalım”;
Tügĭ yırlarnı yırlağayın “Haydi o şarkıları söyleyelim” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş
şivesi, Tümen ağzı).
-ay, -ıy ĭstek kipi biçim Tatar dili şivelerinde aşağıdaki anlamları belirtir:
1) Konuşanın isteğini ve arzusunu: Munçanı karamaga çıgayım, buldı bulır
“Hamama bakayım, hazır olmuş galiba”; Töşeyĭm min de sĭznĭŋ bĭlen Şefige “Sizinle
Şefi’ye ben de gideyim” (Orta şive, Glazov ağzı); Eyte, iltf quyayın “Haydi götüreyim”;
Min aŋqa kĭrf tsığayın “Ona uğrayayım”; Pı ürtehlernĭ yolğof alayın “Bu ördekleri
yolayım”; Min qesĭr siŋa yırlayın “Ben şimdi sana şarkı söyleyeyim”; Pĭrawĭn pulsa ta
isĭme töşĭreyĭn “Bir masal olsa da hatırlayayım” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi,
Bataklık tarafı ağzı); Kilgen qunaklarnı küriyĭk indĭ “Gelelim misafirleri de görelim” (Orta
şive, Kama önü ağzı); Bĭgĭn mında gına utırıyk “Bugün sadece burada oturalım” (Mişer
şivesi, Çüpreli ağzı);

Ferit YUSUPOV

25

2) Konuşanın yakın gelecekte eylemi gerçekleştirme niyetini, azmini. Bu anlam
ayrıca dip, elĭ, eyde kelimeleri vasıtasıyla istek kipi biçimine bağlı olan başka fiille
vurgulanır: Pılarğa parayın tip yörse, pılar aptabustan töşĭp quytılar “Bunlara gideyim
diye düşündüğü zaman, onlar kendileri otobüsten iniverdiler” (Sibirya Tatarları, Tobolİrtiş şivesi, Tara ağzı); Tĭgĭ min saldatnı totayın tif tsap kittĭ “O askeri yakalayım diye
koştu”; Artım, tim alayın tif torat “Yoruldum, istirahat edeyim, diyor”; Ul yas könĭ kilĭf kittĭ
pinsĭ tsığarayın tif “O emekli maaşı hakkında gayret edeyim diye ilkbaharda gelip gitti”
(Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı); Tuqta, şuŋa su ğına ĭstim eli
“Dur, şuna biraz su katayım” (Orta şive, Perm ağzı); Qazlarnı quwıp kitĭrik dip çığıp
kittĭler “Kazları kovalayalım diye çıkıp gittiler” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Bu baqçanı
göl itim dip tırışam “Bu bahçeyi gülistan edeyim diye çalışıyorum” (Orta şive, Kama önü
ağzı);
3) Konuşanın tereddüdünü, şüphesini. Bu anlam -ay, -ıy biçiminin soru şekline
veya onun soru zamirleri ve modal kelimelerle imtizacına hastır: İgĭntsĭ kantnı alayın?
“İkinci paket şekeri alayım mı, yok mu?” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tara ağzı);
Temlĭmĭ, temsĭzmĭ, nişleteyĭn? “Lezzetli mi, lezzetsiz mi, ne yapayım?”; Pisuk
salayımmı, alay gına ĭçesĭn? “Şeker katalım mı, veya öyle mi içeceksin?”; Makarun
salayımmı, virmişĭlmĭ? “Makarna mı koyayım, tel şehriye mi?” (Orta şive, Glazov ağzı);
Elle üzĭm gĭne barıyım miken? “Yoksa kendim mi gideyim?” (Orta şive, Kama önü
ağzı);
4) Konuşanın kendisine lanet etmesini: Eger şunı eytken bulsam, tĭlsĭz qalıym
“Eğer şunu söylemiş olsam, dilim kurusun”; Tuşı ipiyĭmnĭ aşamıym, aŋa tigen bulsam
“Ona dokunmuş olsam, şu ekmeği yemeyeyim” (Orta şive, Berengi ağzı); Yaktı kiyaşnı
kürmiyĭm, ışanmasaŋ “İnanmasan, parlak güneşi görmeyeyim” (Mişer şivesi, Çistay
ağzı);
5) Konuşanın eyleme ilgisizliğini. Bu anlamı -ay, -ey biçimi soru zamirleriyle
birlikte belirtir: Min anı qayan pĭleyĭn “Ben onu nereden bileyim”; Pĭs palıq qayan alıyq,
palıq totmağansıŋ “Balık tutmuyoruz, biz balığı nereden alalım” (Sibirya Tatarları,
Tobol-İrtiş şivesi, Tobol ağzı).
-ay ,-ey biçiminin birinci çoğul şahıs şeklinin anlamında temel yeri eylemi birlikte
gerçekleştirme arzusu tutar. Bu biçime başka Türk dillerinde has olan emir, talep, rica,
dilek nüansları Tatar dili şivelerinde has değildir: Eyde’ĭz, Se’diye apa’a ’ĭriyĭ’ “Haydi,
Seğdiye teyzeye girelim” (Orta şive, Kasım ağzı); Kiç qaraŋğı bulır, qaytıyıq öyge
“Akşam karanlık olur, eve dönelim” (Orta şive, Nogaybek ağzı); Gewher qaytqıntsı ĭşnĭ
pĭtĭrf quyayıh “Gewher gelinceye kadar işi bitirelim” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi,
Bataklık tarafı ağzı).
Bu biçim konuşanların isteklerini ve arzularını da belirtebilir: Hezinede barı bĭlen
sĭznĭ kunak iteyĭk “Ne varsa, onunla ağırlayalım sizi” (Orta şive, Glazov ağzı);
Qodalarğa matur cirlernĭ kürsetiyĭk “Dünürlere güzel yerleri gösterelim” (Orta şive,
Nogaybek ağzı).
Bu anlam elĭ, eyde, eydegĭz elĭ ve bazı modal kelimelerle vurgulanır: Barayıq elĭ
şul tozlo külge bĭrgelep “Haydi şu tuzlu göle beraber gidelim” (Orta şive, İçkin ağzı); Bĭr
tuyğançı aşıyq elĭ şul temlĭ almanı içmasam “Bir doyuncaya kadar yiyelim şu tatlı
elmayı” (Orta şive, Kama önü ağzı).
Orta (Kazan Tatarları) şivenin Kazan ardı, Dağ tarafı ağızlarında -ıy birinci çoğul
şahıs şekli idĭ yardımcı fiiliyle birlikte yakındaki geçmişe ait olan gereklilik anlamını
belirtir: İlzire, siŋa aş salmıyq idĭmĭ soŋ? “İlzire, saŋa çorba koymak gerek miydi?”; Ĭşten
kilüçĭlerge çey quyıyq idĭ “İşten dönenlere çay demlemek gerekti” (Orta şive, Dağ tarafı
ağzı).
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Yukarıda anılan biçimlerden bütün şivelerde de -ayın, -ayıq biçimleri kullanılır.
Onlara Sibirya Tatarlarının hemen bütün ağılarında da rastlanır ve onlar istek kipini
oluşturmada temel yeri tutarlar. -ayın birinci teklik şahıs biçiminin kullanılmasıyla
Sibirya Tatarları şiveleri Sibirya’daki Türk dillerine benzerler (mesela, Altay, Tuva, Şor,
Tofalar dillerine). Bu dillerde bu biçimin fonetik bakımdan biraz değişmiş varyantları
kullanılır. Burada bu biçimin birçok Kıpçak dilinde istek-emir kipinin temel biçimi
sayıldığını belirtmek gerekir. Bundan başka -ayın biçimi Nogay, Türkmen dillerinde,
Kumuk, Karaçay-Balkar dillerinin ağızlarında, Kuzey Kafkasya’daki Trühmen dili
ağzında da görülür (Gadjiyeva 1979: 120-123). -ayın biçimine Orhon-Yenisey, eski
Uygur anıtlarında da rastlanır ( Malov 1951: 33; Kondratyev1970: 35). X-XIV
yüzyılların bazı anıtlarında -ayın biçimi -gayın biçimiyle birlikte kullanılır. Bu özellik
onların aynı kökten olduklarına bir delildir (Şçerbak 1961: 145-146; Şukurov 1966: 3435). Araştırmalara göre, -ayın biçimi Özbek dilinin bütün dönemlerinde de istek-emir
kipinin başka biçimlerine nazaran üstün olmuştur. Bu biçimin Kıpçak dilinin önceki
anıtlarında (mesela, “Kodeks Kumanikus”, “Et-tuhfetü’z-zekiye fil-lugat it-türkiyye”,
“Kitab al idrak li-lisan al atrak” anıtlarında) kaydedilmemesi çok enteresandır. Bu -ayın
biçiminin Kıpçak dilinin önceki dönemlerinde sınırlı şekilde kullanılması hakkındaki
fikrin ortaya çıkmasına neden olur (Şukuruv 1966: 21). Bazı anıtlarda bu biçim hem
istek kipi biçimi, hem de anlam bakımından -ır biçimine eşteş olan belirsiz gelecek
zaman biçimi olarak kaydedilmiştir (Ragimov 1966: 19).
-ıyın, ıyn (alıyın, alıyn) dar ünlülü varyantların ve -n, -k (alan, alak) kısalmış
biçimlerin kullanılmasıyla Tobol-İrtiş şivesinin ağızları Sibirya’daki Türk dillerine
benzerler. Mesela, alıyn (Tuvaca), alim, aliym (Hakasça). Mişer şivesiyle ortak olan
alıy-ım biçimi Ermeni-Kıpçak anıtlarında da kaydedilmiştir (Dokumentı 1967: 375). Alak
tipindeki birinci çoğul şahıs biçimi Azerbaycan Türkçesi için de hastır (Agazade 1965:
85-86). A. M. Şçerbak als, alak gibi kısalmış biçimleri genel Türkçe biçimler diye
sayıyor (Çşerbak 1981: 53). İstek kipinin çoğul biçimlerinin çoğul ekleriyle birlikte
kullanılması Sibirya’daki Türk dillerinde de çok yaygındır. Mesela, alıŋar (Tofalarca,
Tuvaca, Hakasça), alıgar (Altayca), alınızdar (Kırgızca, Kazakça), alıŋlar (Uygurca), yağıniz (Nogay dilinin Ak Nogay şivesinde) (Kalmıkova 1965: 17), -yıgız, -ayıklar
(Başkurt dilinin ağızlarında) (İşbulatov 1959: 121; Mirjanova 1959: 103). Bu özelliği
araştıran G. F. Blagova onun aşağıdaki türlerini ayırıp çıkarmıştır:
a) Çoğul ekinin eklenmesi;
b) Şahıs veya çoğul eklerinin eklenmesi;
c) Çoğul ekinin bir birlerinden uzak duran çeşitli eklerinin eklenmesi.
Yukarıda söylenenlere dayanarak aşağıdaki sonuçları çıkarmak mümkündür:
1. Mişer şivesi için istek kipinin -ıyım, -ıyık ekleriyle yapılması hastır. Bu onun
tasnifi bir özelliğidir. -ıyım, -ıyık biçimi Mişer ağızlarının yayılmış oldukları topraklarda
Tatar dili şiveleri sisteminde başka biçimlerle rekabet etmesine rağmen açık bir
izoglosu meydana getirmez.
2. -ayım, -ıym biçimleri Orta (Kazan Tatarları) şive ağızları için has olan özelliktir.
-ayım biçiminin izoglosu genellikle Orta şivenin doğudaki ağızlarında yer alır ve
Tataristan’nın doğu, Başkurdistan’ın batı bölgelerini, Svirdlov, Kirov, Kurgan, kısmen
Çilebi, Orenburg illerini kapsar. -ıym biçimiyse:
a) Tataristan ve Mari-El cumhuriyetlerinin Kazan ardı ve Dağ tarafı bölgelerinde;
b) Başkurdistan topraklarındaki Ağıydil nehrinin orta akıntısı havuzunda (bu da
buraya Kazan ardı Tatarlarının göç etmesiyle anlatılır) yer alır.
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Tatar dili şivelerinin sınırları dışında -ayım, -ayık biçiminin izoglosu Kırım
Tatarları, Karaçay-Balkar, Karaim, Nogay dillerini kapsar.
3. -ayın biçimi Sibirya Tatarları şiveleri için has olan özellik sayılır. Bununla o
başka şivelerden ve edebî dilden ayrılır. -ayın biçiminin izoglosu Tuva, Altay, Şor,
Kazak, Karakalpak, Kırgız dillerini kapsar. Bundan sonra o Kumuk, Karaçay-Balkar,
Türkmen dillerinin bazı ağızlarından geçer.
4. İstek kipi biçimlerinin çoğul ekleriyle birlikte kullanılmasına (alan, alak, alayıklar,
alayıkların, alayıgın) sadece Sibirya Tatarları ağızlarında rastlanır. Bu onların tasnifi
özelliklerinden sayılır. Bu bakımdan Sibirya Tatarlarının şiveleri Tuva, Hakas, Tofalar,
Altay dilleriyle birlikte aralıksız bir dil alanını meydana getirirler. Bu özelliğin izoglosu
yine Kazak, Kırgız ve Uygur dillerinin yayılmış oldukları topraklarda devam eder.
-magay(ı), -gay idĭ biçimi
İstek kipinin eski Türk dili için has olan -gay biçimi daha çok olumsuz şekilde
kullanılır: -magay(ı). Bu biçim orta ve Mişer şivelerinin hemen bütün ağızlarında
görülür. Tatar diyalektoloji ilminde -magay(ı) biçiminin Orta (Kazan Tatarları) şive
ağızlarında bağımsız şekilde eylemin gerçekleşmesinden korku veya kuşku anlamını
belirttiği, Mişer şivesinde ise şahsın eylemin gerçekleşmesine olan ilgisizliğini belirttiği
hakkındaki fikir yaygındır. Ama Orta (Kazan Tatarları) şive ağızlarında -magay(ı) biçimi
edebî dile de has olan bütün anlamlarda kullanılır. Burada onun Mişer şivesinde korku
veya kuşku anlamında seyrek kullanıldığını belirtmek gerek. Yine Orta şiveden ve
edebî dilden farklı olarak Mişer şivesi ağızlarında -magay(ı) biçimi iyelik ekleri olmadan
da kullanılabilir.
-magay(ı) biçimi ikinci grup ekleri yardımıyla çekilir:
min bar-magayı-m

bĭz bar-magayı-k

sin bar-magayı-ŋ

sĭz bar-magayı-gız

ul bar-magayı

alar bar-magayı-ları

Tatar dili ağızlarında -magay(ı) biçimi aşağıdaki anlamları belirtir:
1) Şahsın eylemin gerçekleşmesine karşı ilgisizliğini. Bu anlam bazen emir kipinin
üçüncü şahıs biçimindeki (-sın, sınlar) başka fiil yardımıyla vurgulanır: Eytmegeyĭ, elle
qaya barıp eytsĭn “Bana ne, nereye isterse, oraya gidip söylesin”; Çığarıp atmağayı,
utqa caqsın “İsterse dışarıya, isterse ateşe atsın” (Orta şive, Kazan ardı ağzı);
Kitmegeyĭ, kat′ır bĭr “Gitse ne, bir zaman geri dönecek”; Yatmagayı, tırır elĭ “Yatsa ne,
kalkar elbette” (Mişer şivesi, Çüpreli ağzı); Yawmagay, bĭz üde vid “Yağsa ne, biz
evdeyiz ya” (Mişer şivesi, Çistay ağzı);
2) Eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan korku veya kuşku, tahmin anlamlarını:
Bolıtı bik qara kürĭne, dawılı bulmağayı “Bulutu çok siyah görünür, kasırgaya da
benzer”; Çileklerĭ zur ğına, qız bala bilĭn awırttırmağayı “Kovaları çok büyüktür, kızın
beline zarar gelmesin” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı); Bötĭn tennerĭm awırtıp tora, awırıp
kitmegeyĭm “Bütün vücudum ağrıyor, hasta olmuş olabilirim” (Orta şive, Minzele ağzı);
Bu arada malaylar qaytıp töşmegeyĭ “Yakın arada oğullarım dönebilir” (Orta şive, Kama
önü ağzı).
-gay istek kipi biçimi olumlu şekilde birçok çağdaş Türk bulunmaktadır. Mesela,
Nogay, Kumuk, Kırım Tatarları, Karaim, Kazak, Karakalpak, Kırgız, Altay, Şor, Tuva,
Hakas ve Sarı Uygurların dillerinde. Yukarıda anılan dillerde -gay biçimi çeşitli
anlamları da belirtir. Mesela, Uygur dilinde bağlam içinde o istek, rica, tavsiye, umut,
emir anlamları belirtebilir ve daha yakın gelecekte gerçekleşecek olan veya mutat,
devamlı şekilde gerçekleşen eylemi belirtmek için de kullanılır. Bütün bu anlamların -
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gay biçimi için eski Tatar edebî dilinde de has olduğu çok enteresandır (Ahmetgaliyeva
1979: 97-99). -gay biçimi çeşitli anlamlarda başka anıtlarda da kaydedilmiştir (Şçerbak
1981: 107; Şukurov 1966: 19, 54).
Ama Tatar dili şivelerinde -gay istek kipi biçimi sadece -magay şeklinde
korunmuştur.
Mişer şivesinde -gay biçiminin idĭ yardımcı fiiliyle birlikte kullanılmasına rastlanır:
min bar-gay idĭ-m

bĭz bar-gay idĭ-k

sin bar-gay idĭ-ŋ

sĭz bar-gay idĭ-gĭz

ul bar-gay idĭ

alar bar-gay idĭ (-ler)

Bununla birlikte bu şivede hem tam (-gay idĭ, -gey idĭ), hem kısalmış (-gaydı, geydĭ) varyantlara rastlanır ve yardımcı fiil iki varyantta da ünlü uyumuna uymaz:
bargay idĭm, bargaydĭm; bargay idĭŋ, bargaydĭŋ; bargay idĭ, bargaydĭ veya: kilgey idĭm,
kilgeydĭm (Mahmutova 1978: 156-166). Burada -gay idĭ, -gaydĭ biçiminin dar yayılış
alanına sahip olduğunu belirtmek gerek. Bu biçimlere Mordva Cumhuriyetinin Lembre
ve Karsun bölgelerinde ve Ulyanov ilinin onlara yakın olan köylerinde rastlanır
(Mahmutova 1978: 165; Burganova: 1962: 111).
-gay idĭ biçimi geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanlara ait olan istek, tavsiye
anlamlarını belirtir. Bu biçimin olumsuz şekli gereken tonla söylendiği zaman sitem
anlamını da belirtebilir: Eytmegey idĭŋ “Söylememeliydin”; Monda kilmegey idĭ “Buraya
gelmemeliydin” (Mişer şivesi, Morda ili ağzı).
-magay istek kipi biçimi şiveler sisteminin çekirdek unsuru değildir. O genellikle
Orta (Kazan Tatarları) ve Mişer şiveleri için has olan özelliktir. Sibirya Tatarları
şivelerinde -magay biçimi has değildir. Orta şiveden farklı olarak Mişer şivesinde bu
biçim iyelik ekleri olmadan kullanılabilir. -gay idĭ yapısına ve onun -gaydi kısalmış
varyantına sadece Mişer şivesinde rastlanır. Bu biçim onun tasnifi özelliği sayılır. Bu
bakımdan Mişer şivesi Kırım Tatarları (algay ĭdim “alsaydım”), Kumuk (bargay ĭdim
“gitseydim”, gelgey ĭdim “gelseydim”), Karaçay-Balkar (tabhay ĭdim “bulsaydım”),
Karakalpak (algay ĭdim “alsaydım”), Karaim dillerine benzer. –gaydĭ < -gay idĭ kısalmış
varyantı Kırım Tatarları dilinde belirgindir. Bundan başka –gay istek kipi biçiminin
izoglosu Karaim, Kazak, Nogay, Karakalpak, Kırgız, Tuva, Hakas, Altay, Şor dillerinde
geçer.
-ası kile biçimi
Edebî dildeki gibi -ası ortacından ve kile yardımcı fiilinden oluşan -ası kile yapısı
Orta (Kazan Tatarları) şivenin bütün ağızlarında da yayılmıştır, sadece Perm Tatarları
ağzında onun kullanılması -ma kil biçimiyle sınırlanır. Bundan başka -ası kile yapısı ası kĭli şeklinde Orta şivenin tesiri altında oluşmuş olan Mişer ağızlarında, özellikle
Çistay, Çüpreli ve Samara ili topraklarında yayılmış olan ağızlarda kullanılır.
Geleneksel Mişer ağızları için -ası kile yapısının kullanılması has değildir.
Bu yapı şahsın eylemi gerçekleştirme isteğini belirtir ve aşağıdaki şekilde çekilir:
1) Temel fiile eklenen iyelik ekleriyle, bu zaman olumsuzluk, zaman, soru ve
başka bazı kiplerin ekleri yardımcı fiile eklenirler:
Olumlu şekil
min-ĭm bar-ası-m kile

bĭz-nĭŋ bar-ası-bız kile

sin-ĭŋ bar-ası-n kile

sĭz-nĭŋ bar-ası-ğız kile

anıŋ bar-ası kile

alar-nıŋ bar-ası-ları kile
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Olumsuz şekil
min-ĭm bar-ası-m kil-mi

bĭz-nĭŋ bar-ası-bız kil-mi

sin-ĭŋ bar-ası-n kil-mi

sĭz-nĭŋ bar-ası-ğız kil-mi

anıŋ bar-ası kil-mi

alar-nıŋ bar-ası-ları kil-mi

Örnekler: Küŋĭlĭm bĭr de tınıç tügĭl, barıp, hellerĭn bĭlĭp qaytasım kile “Canım
sıkılıyor, gidip hallerini bilmek istiyorum” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Aşıysıŋ kilemĭ,
ĭçesĭŋ kilemi dip sorap qına tora balalarım, allağa şökĭr “Şükür, çocuklarım her zaman
yemek ve içmek isteyip istemediğimi sorarlar” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı); Şul yaqlarğa
barasıbız kile üzĭ “O diyarlara gitmek de istiyoruz” (Orta şive, Berengi ağzı); Coqlıysığız
kilse, coqlağız, aşıysığız kilse, aşağız, bötĭn cort üzĭgĭzge qala “Uyumak isterseniz
uyuyunuz, yemek isterseniz yiyiniz, ev tamamiyle size kalıyor” (Orta şive, Minzele
ağzı);
2) Şahıs zamirleri yardımıyla:
Olumlu şekil
min-ĭm bar-ası kile

bĭz-niŋ bar-ası kile

sin-iŋ bar-ası kile

sĭz-niŋ bar-ası kile

anıŋ bar-ası kile

alar-nıŋ bar-ası kile

Olumsuz şekil
min-ĭm bar-ası kil-mi (-mey)

bĭz-nĭŋ bar-ası kil-mi (-mey)

sin-ĭŋ bar-ası kil-mi (-mey)

sĭz-nĭŋ bar-ası kil-mi (-mey)

anıŋ bar-ası kil-mi (-mey)

alar-nıŋ bar-ası kil-mi (-mey)

Örnekler: Minĭm şunı bĭr kürĭp söyleşesĭ kile “Ben onunla görüşüp konuşmak
istiyorum” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Ğalimenĭ bĭr eybet kĭne itĭp qunaq itesĭ kile
“Ğalime’yi iyice ağırlamak istiyorum”; Bĭznĭŋ qodağıylar yağın barıp küresĭ kile
“Dünürlerimizin yaşadığı diyarı gidip görmek istiyorum” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı);
Sinĭn indĭ çey ĭçesĭŋ kiledĭr “Sen artık çay içmek istiyorsundur” (Orta şive, Berengi ağzı);
3) İyelik ekleri olmadan şahıs zamirleriyle kullanılması:
Olumlu şekil
min bar-ası kile

bĭz bar-ası kile

sin bar-ası kile

sĭz bar-ası kile

ul bar-ası kile

alar bar-ası kile

Olumsuz şekil
min bar-ası kil-mi (-mey)

bĭz bar-ası kil-mi (-mey)

sin bar-ası kil-mi (-mey)

sĭz bar-ası kil-mi (-mey)

ul bar-ası kil-mi (-mey)

alar bar-ası kil-mi (-mey)

Örnekler: Sin anda barası kile digen idĭŋ bit “Sen oraya gitmek istiyordun ya”
(Orta şive, Dağ tarafı ağzı); Bereŋgĭ alğanda ul ĭş bĭlen cörisĭ kilmi elĭ “Patates toplarken
o işle uğraşmak istemiyorum” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Tilibizır qarıysı kilse, cibere
bĭlesĭzdĭr bit “Televizyonu, seyretmek isterseniz, açabiliyor musunuz?” (Orta şive,
Berengi ağzı).
-ası idĭ biçimi
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Orta şive için has olan özelliklerin biri olarak -ası ortacı ve idĭ yardımcı fiilinin
kısalmış şeklinden oluşan -ası idĭ > -asıyı yapısı sayılır. Bu biçim için zengin semantik
potansiyel hastır:
1) Gerçekleşmeyecek hayal şeklindeki güçlü isteği ve tavsiyeyi belirtir. Bu
anlamlarda -asıyı biçimi iyelik ve şahıs ekleri olmadan kullanılır. Eylemin şahsı
belirtildiği zaman, şahıs zamirleri ve isimler yönelme durumu eklerini alırlar. Bu
durumda onlar daha çok cümle sonunda kullanılırlar. Bu da yukarıda anılan anlamları
daha duygusal şekilde belirtmeye yardım eder.
Örnekler: Alasıyı, beylisĭyĭ şul şellernĭ “Alıp bağlamak mümkün olsaydı şu şalları”;
Qaytasıyı, bĭr tuğan üsken yaklarnı kürĭp kilesĭyĭ “Gidip bir doğup büyüdüğüm yerleri
görmek mümkün olsaydı” (Orta şive Dağ tarafı ağzı); Şul ĭşlernĭ niçĭk cırıp çığasıyı “Şu
işleri nasıl olsa da başarmak mümkün olsaydı” (Orta şive, Kazan ardı ağzı).
Eylemin şahsı cümlenin başında geldiği zaman bu yapı gelecek zamana ait olan
gereklilik anlamını belirtir: Sina şunda torasıyı da eytesĭyĭ “Senin orada kalman ve
söylemen gerek olmuş” (Orta şive, Minzele ağzı); Siŋa tağın bĭr barıp qarıysıyı “Senin
yine bir kez gidip bakman gerek olmuş” (Orta şive, Böri ağzı); Sĭzge yazu bĭlen kĭresĭyĭ
aŋa “Sizin onun yanına yazıyla girmeniz gerek olmuş” (Orta şive, Kama önü ağzı);
2) Şahsın geçmişteki, seyrek durumlarda şimdiki ve gelecek zamanlara ait olan
eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan niyetini, azmini belirtir. Bu zaman -asıyı yapısının
belirttiği eylem başka biçimin ifade ettiği eylemin ortamında gerçekleşir ve -asıyı biçimi
yardımcı fiile eklenen şahıs ekleriyle çekilir. Yine bu yapı şahıs zamirleriyle de birlikte
kullanılabilir:
min bar-ası-yı-m

bĭz bar-ası-yı-q

sin bar-ası-yı-ŋ

sĭz bar-ası-yı-ğız

ul bar-ası-yı

alar bar-ası-yı

Örnekler: Bügĭn Kewseriyelerge mĭnesĭyĭm, aŋa belĭş pĭşĭresĭyĭm “Bugün
Kewseriyelere gitmeliydim, ona börek pişirmeliydim” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Kĭr
cuwasıyı, tağı bulmadı “Çamaşırları yıkayacaktım, yine olmadı” (Orta şive, Dağ tarafı
ağzı); İrtege qunaq çaqırasıyıq, sawıt-sabalarıŋnı birĭp torsağız “Yarın misafirler davet
edecektik, sofra takımınızı verebilir misiniz” (Orta şive, Berengi ağzı); Malay qaytasıyı,
munça ezĭrlep quyım dim “Oğlum dönecekti, hamamı hazırlamak istiyorum”; Qodalarğa
barasıyıq, barıp bulsa “Mümkün olsa, dünürlere gidecektik” (Orta şive, Kama önü ağzı);
Malayım kirpĭske kitesĭyĭ irten “Sabah oğlum kerpice gidecekti”; Utın kiserge barasılarıyı
“Odun kesmeye gideceklerdi” (Orta şive, Minzele ağzı).
Yapının olumsuz şekli dar ünlülerin etkisi sonucunda daralan -ma, -me
olumsuzluk ekleri yardımında oluşur: barmıysıyı, kilmisiyi vs. Çekilişi iki usulle yapılır:
1) Hem yönelme durumu ekleriyle, hem de onlardan başka kullanılan şahıs
zamirleriyle:
min (miŋa) barmıysıyı

bĭz (bĭzge) barmıysıyı

sin (siŋa) barmıysıyı

sĭz (sĭzge) barmıysıyı

ul (aŋa) barmıysıyı

alar (alarga) barmıysıyı

2) Yardımcı fiile eklenen şahıs ekleri yardımıyla, şahıs zamirleri bu durumda
yönelme durumu ekleri olmadan kullanılır:
min barmıysıyı-m

bĭz barmıysıyı-q

sin barmıysıyı-ŋ

sĭz barmıysıyı-ğız
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ul barmıysıyı

alar barmıysıyı

Örnekler: Min alarğa barmıysıyım “Ben onlara gidecek değildim”; Sin suğan
utırtmıysıyıŋ bit bıyıl “Sen bu sene soğan ekecek değildin” (Orta şive, Kazan ardı ağzı);
Haywan almıysıyıq, pĭçen bulğaç aldıq indĭ “Hayvan alacak değildik, ot olduğu için
aldık” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı).
-ası qalğan biçimi
-ası qalğan biçimi Orta (Kazan Tatarları) şive için has olan özelliktir. O -ası
ortacından ve qalgan yardımcı fiilinden oluşur. Olumsuzluk eki yardımcı biile eklenir:
barası qalmagan, küresi qalmagan vs. Ağızlarda iki çekiliş türü mevcuttur:
1) Temel fiile eklenen iyelik ekleriyle. Bu zaman -ası qalğan biçimi şahıs iyelik
eklerini alan şahıs zamirleri ve isimlerle birlikte kullanılır:
Olumlu şekil
min (minĭm) barası-m qalgan

bĭz (bĭznĭŋ) barası-bız qalgan

sin (sinĭŋ) barası-ŋ qalgan

sĭz (sĭznĭŋ) barası-gız qalgan

ul (anıŋ) barası qalgan

alar (alarnıŋ) barası-ları qalgan

Olumsuz şekil
min (minim) barmıysı-m qalgan

biz (bizniŋ) barmıysı-bız qalgan

sin (siniŋ) barmıysı-ŋ qalgan

siz (sizniŋ) barmıysı-gız qalgan

ul (anıŋ) barmıysı qalgan

alar (alarnıŋ) barmıysı-ları qalgan

2) İyelik ekleri olmadan. Bu zaman -ası kalğan biçimi hem tamlayan veya
yönelme durumu biçimlerindeki şahıs zamirleriyle, hem de onlar olmadan kullanılır:
Olumlu şekil
min (miŋa) barası qalgan

bĭz (bĭzge) barası qalgan

sin (siŋa) barası qalgan

sĭz (sĭzge) barası qalgan

ul (aŋa) barası qalgan

alar (alarga) barası qalgan

Olumsuz şekil
min (miŋa) barası qal-ma-gan

bĭz (bĭzge) barası qal-ma-gan

sin (siŋa) barası qal-ma-gan

sĭz (sĭzge) barası qal-ma-gan

ul (aŋa) barası qal-ma-gan

alar (alarga) barası qal-ma-gan

-ası qalğan biçimi esef, pişmanlık nüansları katılan gecikmiş tavsiye anlamını
belirtir: Alay ikenĭn bĭlmedĭm, üzĭm kĭresim qalğan “Öyle olduğunu bilmedim, kendime
girmek gerek olmuş” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Balağa kuşkançı üzĭŋ gĭne ĭşlisĭŋ
qalğan “Çocuğa emanet etmek yerine kendin yapsaydın” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı);
Anı şulay dip eytesĭŋ qalğan “Onu şöyle söylemek gerek olmuş”; Ana pĭrsidetĭlge barası
qalmağan “Onun reisin yanına gitmesine gerek kalmamış”; Anı başta uk ezĭrlep
kuyasıŋ qalğan “Onu önceden hazırlamak gerek olmuş” (Orta şive, Berengi ağzı); Bĭz
maşina bĭlen awılğa qaytasıbız qalğan da, irten kitesĭbĭz qalğan “Bizim arabayla köye
dönmemiz ve sabah gitmemiz gerek olmuş” (Orta şive, Kama önü ağzı).
-ası iken biçimi
Bu biçim sadece Orta şivenin ağızları için hastır. O, -ası ortacından ve iken “imiş”
kelimesinden oluşur. Olumsuz şekilde seyrek kullanılır ve kaide olarak şahıs eklerini
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almaz (sadece bazı ağızlarda şahıs ekleriyle birlikte kullanılmasının bazı olayları
kaydedildi). Olumsuz şekli de kaide olarak şahıs eklerini almaz:
Olumlu şekil
min barası(-m) iken

bĭz barası(-bız) iken

sin barası(-ŋ) iken

sĭz barası(-ğız) iken

ul barası iken

alar barası(-lar) iken

Olusuz şekil
min bar-mıy-sı iken

bĭz bar-mıy-sı iken

sin bar-mıy-sı iken

sĭz bar-mıy-sı iken

ul bar-mıy-sı iken

lar bar-mıy-sı iken

-ası iken biçimi aşağıdaki anlamları belirtir:
1) Gerçekleşemeyecek olan hayal nüansı katılan kuvvetli istek anlamını. Bu
anlamda o daha çok şahıs ve ya belirsilik zamirleriyle birlikte kullanılır ve özel duygusal
tonla söylenir: Qayçan ğına tınıç qına yeşisĭ iken! “Ne zaman rahat yaşamak mümkün
olur, ya!”; Şul könnernĭ niçĭk küresĭ iken! “O günleri görmek mümkün olur mu, ya!” (Orta
şive, Kazan ardı ağzı); Şul balalarnı bĭr kĭşĭ itesĭm iken! “Ne zaman bu çocukları insan
edebîlirim!” (Orta şive, Kama önü ağzı);
2) Eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan gecikmiş tavsiye anlamını: Bĭlgen bulsam,
üzĭm gĭne barası iken “Bilseydim, kendim gidecektim”; Kĭm bĭlgen, alıp qına qaytasım
iken! “Kim bilsin, kendimle getirecektim!” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Şunda üzĭm gĭne
çığıp alasım iken “O zaman kendime çıkıp almam gerek olmuş”; Uylap torğançı barası
iken de, qaytası iken “Uzun uzadıya düşünmek yerine gidip getirmek gerek olmuş”
(Orta şive, Kazan ardı ağzı);
3) İkinci ve üçüncü şahısların eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan ve konuşan
insanın emin olmadığı niyetlerini ve azimlerini: Sin qalağa barası iken, diler “Sen şehre
gidecekmişsin, diye söylüyorlar”; Helimege qunaqlar qaytası iken “Helime’ye misafirler
gelecekmiş” (Orta şive, Berengi ağzı); Bĭzge prĭdsĭdatel Aqtanıştan kilesĭ iken “Bize
Aktanış’tan reis gelecekmiş” (Orta şive, Minzele ağzı); Sin irtege Berengi alası iken dip
işĭttĭm “Sen yarın patates toplayacakmışsın, diye duydum” (Orta şive, Kama önü ağzı).
-ası bul biçimi
-ası bul birleşik biçimine Orta (Kazan Tatarları) şivenin -ası ortacı kullanılan bütün
ağızlarda rastlanır. Bu biçim bildirme kipinin zaman biçimleri eklerini ve yardımcı fiile
eklenen şahıs eklerini alabilir.
Olumsuz şekli -mıy, -mi eki yardımıyla yapılır: aşamıysı bula, ĭşlemisĭ bula vs. Bu
yapı geniş anlama sahiptir.
1. Bu biçimin bildirme kipindeki çekimli varyantları (-ası bulgan yapısı istisna)
şahsın belirsiz veya yakın gelecekte gerçekleşecek olan eylemle ilgili olan niyetini,
azmini belirtir. Eylemin şahsı belirtildiği zaman şahıs zamirleri veya isimler yönelme
durumu eklerini alırlar: Min de alar bĭlen pĭçenge barası bulam “Ben de onlarla ot
biçmeye gitmek istiyorum”; Sin bit elĭ helĭŋ yuq, e yörisĭ bulasıŋ “Sen daha dinç değilsin,
ama yürümek istiyorsun”; Üzĭne kirekkende elle nişlisĭ bula “Onun kendisine bir şey
lazım olduğunda her şeyi yapabilir” (Orta şive, Minzele ağzı); Uylap-uylap tordım da,
qarap qaytası buldım “İyice düşündüklten sonra gidip bakmaya karar verdim” (Orta
şive, Minzele ağzı); Fatıma tĭgĭ şelĭn satası bulğan “Fatma o şalını satmaya karar
vermiş” (Orta şive, Berengi ağzı); Bılar minĭ qayçaq tuŋlamıysı bulalar “Bunlar beni
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bazen dinlemek istemiyorlar” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı); Alarğa qaytıp töşesĭ bulğan
başta “İlk önce onlara dönmek istemiş”; Sina tağın nerse eytesĭ bula? “Sana daha neler
söylemek istiyor?” (Orta şive, Berengi ağzı).
2. -ası bulgan yapısı esef, pişmanlık veya gecikmiş tavsiye anlamlarında
kullanılır: Ul cortnı alası bulağan da, tübendegĭ bürenelerĭn alıştırası bulğan “Bu evi alıp
alt kirişlerini değiştirmek gerek olmuş”; Siŋa bĭr süz de eytmiçe torası bulğan “Sana
hiçbir şeyi söylememek gerek olmuş”; Kĭm bĭlgen, miŋa çığası da kitesĭ bulğan “Kim
bilmiş, bana çıkıp gitmek gerek olmuş” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı).
3. -ası bulgan yapısının çekimsiz şimdiki ve gelecek zaman biçimleri eylemin
gerçekleşecek olduğunu belirtirler: Bu aftabustan qalsaq, kiske hetlĭ kötesĭ bula “Bu
otobüse yetişmesek, akşama kadar bekleyeceğiz”; Caŋğır cawsa, munça cağası,
kĭrlernĭ cuwası bulır “Yağmur yağsa, hamamı yakmak, çamaşırları yıkamak gerek olur”;
Qunaqlar kilse, ĭşke barmıysı bula “Misafirler gelse, işe gitmeyeceğim” (Orta şive,
Kazan ardı ağzı).
İstek anlamını belirten -ası kile, -ası idĭ, -ası qalğan, -ası iken, -ası bul yapılarıları
Orta (Kazan Tatarları) şive için has olan özelliktir. Böylece onlar sadece özel sistemin
çekirdek unsuru sayılırlar. Orta şivenin sisteminde yukarıda anılan yapılar o kadar
önemli izoglosları meydana getirmezler.
-gı kĭli (kile) biçimi
Arkaik -gı isim-fiilinden ve kĭl- yardımcı fiilinden oluşan -gı kĭli (kile) analitik yapısı
Mişer şivesinde (-gı kĭli varyantı) ve Sibirya Tatarları şivelerinde (-gı kiletĭ varyantı)
gayri ihtiyari isteği ve onun başka nüanslarını belirtmek için kullanılır. Bu biçim temel
fiile eklenen iyelik ekleri yardımıyla çekilir. Kip, olumsuzluk ve soru ekleri kaide olarak
yardımcı fiile eklenirler, fakat Mişer şivesinde kullanılan -gı kĭli varyantında soru eki
temel fiile de eklenebilir. L. T. Mahmutova’ya göre -gı kĭli (kile) biçimi Mişer şivesinin
yayılmış olduğu bütün topraklarda da aktiftir. Ç’laştırıp konuşan ağızların yayılmış
oldukları toprakların bir kısmında (Hvalın şivesinde ve Perm ilindeki şivelerde) bu biçim
-ırga kĭli yapısıyla birlikte kullanılır (Mahmutova 1978: 173). Mişer şivesinin birçok
ağzında ünlülerle biten tabanlardan sonra -gı ekinin kısalmış varyantı kullanılır: Aşak
kĭli, ĭçek kĭli “Yemek istiyor, içmek istiyor”; Bik ukık kĭledĭ “Pek okumak istedi” (Mişer
şivesi, Çistay ağzı) vs.
-gı kĭli yapısı bütün zaman biçimlerinde de kullanılır (bargı kĭledĭ, bargı kĭlegen,
bargı kĭler vs.): Anıŋ ukıgısı kĭlemedĭ “O okumak istemedi”; Monda tırgısı kĭlemegen
“Burada yaşamak istemedi”; Anıŋ eytkĭsĭ kĭler “O söylemek ister” (Mişer şivesi, Penza
ağzı).
-gı kĭli (kile) varyantının çekilişi
Olumlu şekil
min bar-gı-m kĭli

bĭz bar-gı-bız kĭli

sin bar-gı-ŋ kĭlĭ

sĭz bar-gı-gız kĭli

ul bar-gı-sı kĭli

alar bar-gı-lar-ı kĭli

Olumsuz şekil
min bar-gı-m kĭle-mi

bĭz bar-gı-bız kĭl e-mi

sin bar-gı-n kĭl e-mi

sĭz bar-gı-gız kĭl e-mi

ul bar-gı-sı kĭl e-mi

alar bar-gı-lar-ı kĭl e-mi
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Eylemin şahsı sık sık iyelik eklerini alan şahıs zamirleriyle belirtilir. Bu durumda gı kili yapısı hem iyelik ekleriyle, hem de iyelik ekleri olmadan kullanılabilir: Sinĭŋ aşagıŋ
kĭlidir “Sen belki yemek istiyorsundur”; Şında bargım bĭr de kĭlemi “Oraya hiç gitmek
istemiyorum”; Bĭzden kitkĭŋ kĭli ahrısı “Sen bizden gitmek istiyorsun galiba”; Ĭtskĭŋ
kilese, tsay kan′agan “İçmek istiyorsan, çay hazır” (Mişer şivesi, Çüpreli ağzı).
Eylemin şahsı olmadığında bu yapı çekimsiz yapı şeklini alır ve iyelik eklerin
olmadan kullanılır: Bĭgĭn bĭr de yatkı kĭlemi “Bugün hiç uykum gelmiyor”; Kazan yırların
bik tıŋnak kĭli “Kazan şarkılarını dinlemek istiyorum”; Tunnasan, yılagılar kĭli “Dinlesen,
ağlamak istiyorsun” (Mişer şivesi, Penza ağzı).
Orta şivenin Kasım ağzında -’ım ’ili, -’ĭm ’ili varyantları kullanılır. Bu yapı burada
komşu Mişer şivesi ağızlarının tesiri sonucunda meydana gelmiş olabilir: Minĭm eynĭ
taşla’ım ’ilmĭy “Evi bırakmak istemiyorum”; Fi’retnĭŋ ’azan’a bi’ bar’ısı ’ili “Fikret, Kazan’a
pek gitmek istiyor”; Ĭsĭ’iz di ’ilidir, aşa’ız da ’ilidir “Siz galiba hem yemek, hem de içmek
istiyorsunuzdur”.
-gı kĭli yapısı aşağıdaki anlamları belirtir:
1) Şahsın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan subjektif isteğini: Bĭr nerse aşakkım
kĭlemi, rehmet “Hiçbir şey yemek istemiyorum, teşekkür ederim”; Nidĭr sülek kĭli bu?
“Nedir söylemek istiyor bu?”; Sĭznĭn anı mujit bĭlgĭgĭz kĭli? “Siz belki onu bilmek
istiyorsunuzdur?” (Mişer şivesi, Çistay ağzı); Sĭznĭŋ indĭ çeymĭ ĭçkĭgĭz kĭli? “Siz artık çay
mı içmek istiyorsunuz?” (Mişer şivesi, Kuybışev ağzı); Balaların kürgĭm kĭli barıp,
kiyevĭmnĭ yaratmimın “Gidip çocuklarını görmek istiyorum, damadımı sevmem”; Anda
barsam, kat′kım kĭlemi “Oraya gitsem, dönmek istemiyorum” (Mişer şivesi, Penza ağzı);
2) Şahsın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan niyetini, azmini: Bu dcirge yort
salgısı kĭli malay “Bu yere ev yapmak istiyor oğlum”; Nidĭr ĭşlisĭ kĭli mınıŋ “O, nedir
yapmak istiyor”; İrtege Çistayga bargım kĭli “Yarın Çistay’a gitmek istiyorum” (Mişer
şivesi, Çistay ağzı); İden sĭbĭrgĭŋ kĭli? “Döşemeyi mi süpürmek istiyorsun?”; Kunak
yıygıları kĭli “Misafirleri davet etmek istiyorlar” (Mişer şivesi, Penza ağzı).
-ğı kile(tĭ) varyantı Sibirya Tatarları şivelerinin bütün ağızlarında da aktiftir. Bu
biçim iyelik ekleri yardımıyla çekilir. Eylemin şahsı bulunduğunda şahıs zamirleri veya
isimler kaide olarak iyelik eklerini alırlar, şahıs bulunmadığında iyelik ekleri temel fiile
eklenirler.
-ğı kile(ti) varyantının çekilişi
Olumlu şekil
(minĭm) par-ğı-m kiletĭ

(pĭsnĭŋ) par-ğı-bıs kiletĭ

(sinĭŋ) par-ğı-ŋ kiletĭ

(sĭsnĭŋ) par-ğı-ğız kiletĭ

(anıŋ) bar-ğı-sı kiletĭ

(alarnıŋ) par-ğı-lar-ı kiletĭ

Olumsuz şekil
(minĭm) alğı-m kil-mey-tĭ

(pĭsnĭŋ) alğı-bıs kil-mey-tĭ

(sinĭŋ) alğı-ŋ kil-mey-tĭ

(sĭsnĭŋ) alğı-ğız kil-mey-tĭ

(anıŋ) alğı-sı kil-mey-tĭ

(alarnıŋ) alğı-lar-ı kil-mey-tĭ

Örnekler: Torağa bĭr barıp qaytkım kiletĭ “Şehre bir gidip gelmek istiyorum”; Pı
palıqnı bĭr te aşağım kilmeytĭ “Bu balığı hiç de yemek istemiyorum”; Anta parğısı kilse,
keme bĭlen paru gerek “Oraya gitmek istiyorsa, gemiyle gitmek gerek” (Sibirya
Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tobol ağzı); İrte torğansın pı bala yoqlağısı kiletĭ “Erken
kalkmışsın, bu çocuk uyumak istiyordur”; Ul palatsıqnı kürgĭm kiletĭ “O çocuğu görmek
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istiyorum”; Minĭm ĭtsĭrgĭm kiletĭ, ul yıllı söt yaratmaytı “Ben içirmek istiyorum, o ılık sütü
sevmez”; Sinĭŋ awılğa qaytqıŋ kilĭr “Sen köye dönmek istersin” (Sibirya Tatarları, Tobolİrtiş şivesi, Tara ağzı).
-ğı kile(tĭ) varyantı bazen şahıs ekleri olmadan da kullanılır. Bu zaman istek
anlamı belirsiz şahsa ait olur: Torata torğı kilmeytĭ “Şehirde yaşamak istemiyorum”;
Yeygĭsĭ awılğa qaytkı kiletĭ “Yazın köye gitmek istiyorum”; Pallarğa ta yörtem itkĭ kiletĭ
“Çocuklara da yardım etmek istiyorum” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tobol ağzı).
Ama Sibirya Tatarları şiveleri için bu biçim için bütün şahıslarda da iyelik ekleriyle
birlikte kullanılması hastır.
-ğı kile(tĭ) biçiminin anlamında temel yeri gayri ihtiyarî istek, şahsı eylemi
gerçekleştirmeye teşvik etmek anlamları tutar: Yoğosı kiletĭ pı balanıŋ, sıktaytı “Bu
çocuk uyumak istiyor, onun için ağlıyor”; Pügĭn pĭtsenge parğıŋ kilmeytĭmĭ? –Yuq,
parğım kilmeytĭ “Bugün ot biçmeye gitmek istemiyor musun? – Hayır, gitmek
istemiyorum”; Pĭr tırnagüske parğıbıs kiletĭ “Frenk üzümü toplamaya gitmek istiyoruz”;
Pĭske kilgen kĭşĭ kitkĭ kĭlemeytĭ “Bize gelmiş insan, gitmek istemiyor” (Sibirya Tatarları,
Tobol-İrtiş şivesi, Tobol ağzı).
Belirli bağlam içinde bu biçim şahısın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan niyetini,
azmini belirtir: Atpuskamta monta kalğım kilet “Tatilimde burada kalmak istiyorum”;
Bıyıl yaŋa yılta Qasaŋqa parğıları kilet “Bu sene yılbaşı bayramına Kazan’a gitmek
istiyorlar”; Pı palıhnı jarit qılğım kilet “Bu balığı kızartmak istiyorum” (Sibirya Tatarları,
Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı).
-ğı kĭli, -ğı kile(tĭ) yapılarının kullanılmasıyla Mişer ve Sibirya Tatarlarının şiveleri
Kıpçak, özellikle Nogay grubunun Başkurt, Nogay, Kazak, Karakalpak dillerine
benzerler. -ğı kil biçimi salar dilinde de kullanılır (Tenişev 1976: 72).
-ğı kĭli (kile) yapısı sadece Mişer ve Sibirya Tatarlarının şivelerinde kullanılır.
Böylece o şiveler sisteminin çekirdek kısmına girmez. Yukarıda anılan şiveler
birbirlerinden kĭli (kile) fiilinin çeşitli fonetik varyantlarının kullanılmasıyla ayrılırlar. Orta
(Kazan Tatarları) şivede bu yapı hiç kullanılmaz.
Tatar şiveleri sisteminin dışında bu yapının izoglosu Kıpçak dillerinden, özellikle
Başkurt, Kazak, Karakalpak vb. dillerden geçer.
-gı idĭ biçimi
Ryazan, Penza bölgelerinin, Mordva Cumhuriyetinin bazı meskûn yerlerinde,
Nijniy Novgorod ili topraklarında yayılmış olan Sergaç ağzında -gı arkaik isim-fiilinden
ve idĭ yardımcı fiilinden oluşan birleşik biçim kullanılır. -gı idĭ biçimi Mişer şivesi için has
olan özelliklerin biridir. Bu biçim yardımcı fiile eklenen şahıs ekleri yardımıyla çekilir.
Olumsuzluk eki fiilin köküne eklenir. -gı idĭ biçiminin tam ve kısa şekilleri vardır: bargı
idĭ, bargıydĭ, bargidĭ.
Olumlu şekil
min bar-gı idĭ-m

bĭz bar-gı idĭ-k

sin bar-gı idĭ-ŋ

sĭz bar-gı idĭ-gĭz

min bar-gı idĭ

alar bar-gı idĭ-ler

Olumsuz şekil
min bar-ma-gı idĭ-m

bĭz bar-ma-gı idĭ-k

sin bar-ma-gı idĭ-ŋ

sĭz bar-ma-gı idĭ-gĭz
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ul bar-ma-gı idĭ

alar bar-ma-gı idĭ-ler

-gı idĭ biçimi belirli bir tonla söylenen tavsiye, acıma, istek, pişman, esef, sitem gibi
çeşitli modal nüansları belirtir (Mahmutova 1978: 167): Üzĭne katı gına itip at′kı idĭŋ
“Onun kendisine sertçe söylemek gerekti”; Sĭz balalarıgız bĭlen kilgĭ idĭgĭz, alar Taliya
bĭlen yolkaga bargı idĭler “Size çocuklarınızla gelmek gerekti, onlar Talya’yla yılbaşı
bayramına giderlerdi”; Kiyevĭ matur, akıllı, yahşı gına yeşegĭ idĭ “Damadı güzel, akıllı
birisi, sadece güzelce yaşamak gerekti”; Kitmegĭ idĭŋ, nenewnĭ kürgĭ idĭŋ “Gitmemek,
nineyle görüşmek gerekti” (Mişer şivesi, Sergaç ağzı).
-ırga idĭ bĭçimi
Bu birleşik biçim çok geniş yayılış alanına sahiptir. O Mişer ve Orta şivenin birçok
ağzında aktif şekilde kullanılır, Sibirya Tatarlarının Baraba şivesinde de kaydedilmiştir.
Orta şivede (Nokrat, Glazov ağızlarından başka) idĭ yardımcı fiilinin kısalması
sonucunda o -ırgayı şeklini almıştır. Mişer şivesinde yardımcı fiil ayrı şekilde kullanılır. ırga idi biçimine Tobol-İrtiş şivesinin Tevriz ağzında da rastlanır. Eylemin genellikle
şahıs zamiri veya isimle belirtilen şahsı yönelme durumu ekini alır. Aynı zamanda
ağızlarda bu biçimin çekimsiz varyantı da yayılmıştır. Çekildiği zaman hem -ırga kökü,
hem de yardımcı fiil şahıs eklerini almaz. Şahıs anlamı şahıs zamirleriyle iyelik ekleri
yardımıyla belirtilir. Bununla birlikte Orta (Kazan Tatarları) şivenin ağızlarında -ırga idĭ
biçimiyle birlikte kullanılan şahıs zamirleri ve isimler ayrı şekilde de kullanılabilirler (min
barırga idĭ, sin barırga idĭ, bĭz barırga idĭ, sĭz barırga idĭ vs.). Olumsuz şekli -maskayı, maska idĭ biçiminde gerçekleşir.
-ırga idĭ (-ırgayı) biçiminin Orta şive ağızlarında çekilişi
Olumlu şekil
miŋa bar-ırğa-yı

bĭzge bar-ırğa-yı

siŋa bar-ırğa-yı

sĭzge bar-ırğa-yı

aŋa bar-ırğa-yı

alarga bar-ırğa-yı

Olumsuz şekil
miŋa bar-masqa-yı

bĭzge bar- masqa -yı

siŋa bar- masqa -yı

sĭzge bar- masqa -yı

aŋa bar- masqa -yı

alarga bar- maska -yı

-ırga idĭ biçiminin Mişer şivesinde çekilişi
miŋa bar (r) ğa idĭ

bĭzge barı (r) ğa idĭ

siŋa barı (r) ğa idĭ

sĭzge barı (r) ğa idĭ

aŋa barı (r) ğa idĭ

alarga barı (r) ğa idĭ

Mişer şivesi ağızlarıŋda ikinci teklik şahıs şekli bazen şahıs ekleriyle kullanılır: Sin
anda utırga idĭŋ “Sana orada oturmak gerekti”; Bĭrge kat′ırga idĭgĭz “Beraber dönmeniz
gerekti” (Mişer şivesi, Çistay ağzı).
-ırga idĭ biçimi aşağıdaki anlamları belirtir:
1) Tavsiye, esef, istek, pişmanlık anlamlarını: Çaqırğanda barırğayı siŋa “Davet
ettikleri zaman senin gitmen gerekti”; Kĭşi kilgende birĭp ciberĭrgeyĭ “Kişi geldiğinde
göndermek gerekti”; Anı siŋa alay tikmeskeyi, qısqa ciŋlĭ gĭne itĭp tĭgergeyĭ “Sana öyle
değil, kolunu kısa şekilde dikmek gerekti” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Tereze töbĭn
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bĭrer kirpĭçke küterĭrgeyĭ “Pencere kenarını bir kerpiç daha kaldırmak gerekti” (Orta
şive, Dağ tarafı ağzı); Sĭzge ceynĭŋ matur waqıtında kilĭrgeyĭ “Size yazın güzel vaktinde
gelmek gerekti” (Orta şive, Minzele ağzı); Karap tırma idĭŋ, barırga idĭŋ “Bakman değil,
gitmen gerekti” (Mişer şivesi, Çüpreli ağzı);
2) Hayal nüansı katılan istek, teşvik anlamını: Rehetlenĭp coqlap alırğa idĭ hezĭr
“Rahat rahat uyumak mümkün olsaydı şimdi”; Urmanda kisken ağaslarnı tuşı tıraktır
bĭlen apqaytırğayı “Ormandaki kesilmiş ağaçları bu traktörle götürmek mümkün
olsaydı” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Bu hellernĭ üzĭne söylep kürsetĭrgeyĭ “Bu halleri
onun kendisine söylemek mümkün olsaydı” (Orta şive, Dağ tarafı ağzı); Aralarına kĭrĭp
utırırga idĭ de tınnaşıp utırırga idĭ “Aralarına girip biraz dinlemek mümkün olsaydı”
(Mişer şivesi, Çüpreli ağzı);
3) Geçmiş zamana ait olan gereklilik anlamını (Mişer şivesi ağızlarında): Bĭgĭn
malay kilĭnnĭ kitĭrĭrge tiyĭş idĭ “Bugün oğlum gelini getirecekti” (Mişer şivesi, Penza ağzı);
Kızım şaltıratırga idĭ ebidten sıŋ “Öğleden sonra kızım telefon edecekti” (Mişer şivesi,
Sergaç ağzı).
-ırga idĭ biçimi şiveler sisteminin çekirdek unsurudur. O Tatar dilinin bütün
şivelerinde de mevcuttur. Tatar şiveleri sisteminde -ırga idĭ biçimi o kadar önemli
izoglosları meydana getirmez.
-ır (-mas) idĭ biçimi
-ır (-mas) ortacı ve idĭ yardımcı fiilinden oluşan -ır (-mas) idĭ biçimi Orta (Kazan
Tatarları) ve Mişer şivelerinin ağızlarında aktif şekilde istek anlamının çeşitli nüanslarını
belirtmek için kullanılır (Orta şivenin ağızlarında bu yapı geçmiş zaman biçimi olarak
kullanılır). -ır (-mas) idĭ biçimi yardımcı fiili eklenen şahıs ekleriyle çekilir: barır idĭm,
barır idĭŋ, barır idĭ, barır idĭk, barır idĭgĭz, barırlar idĭ.
Birinci şahısta bu biçim şahsın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili isteğini belirtir:
Ezrek söt ĭçeriyĭm “Biraz süt içerdim”; Balalar bik şawlamasa, yatıp alır idĭm “Çocuklar
gürültü etmeseler, biraz yatıp istirahat ederdim”; Munçağa kĭrir idĭm “Hamamda
yıkanırdım” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Mındarak utırmıy, üzĭne at′ır idĭm “Yakında
oturmuyor, ben onun kendisine söylerdim”; Eti yanına kat′ıp kilĭr idĭm “Babamın yanına
gidip gelirdim” (Mişer şivesi, Çüpreli ağzı); Kĭnsete jarta utırasın, suğa barır idĭŋ “Gün
boyu sıcakta oturuyorsun, nehre giderdin” (Mişer şivesi, Sergaç ağzı).
İkinci, üçüncü şahıslarda -ır (-mas) idĭ biçimi eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan
nazik bir teklifi, tavsiyeyi, yumuşak şekildeki emri belirtir: Limunıŋ bulsa, bĭrernĭ birĭr idĭŋ
apaŋa “Limonun olsa, bir tanesini ablana verirdin” (Mişer şivesi, Çistay ağzı); Avırgan
katını yaŋga bĭr şakalat bulsın kitĭrĭr idĭŋ “Hasta olan hanımına bir çikolata da olsa
getirirdin” (Mişer şivesi, Penza ağzı).
Kısa sonuçlar
Tatar dili şivelerinde istek kipinin temel biçimleri olarak eski -gay biçiminin fonetik
bakımdan biraz değişmiş ve birinci teklik şahıs ve çoğulda kullanılan -ıy-m, -ıy-ım, -ıyk,
-ay-ım, -ay-ın, -ay-ık biçimleri sayılır. Bu varyantlara bütün özel sistemlerde de
rastlanır. Demek istek kipinin -ay, -ıy biçimi şiveler sisteminin çekirdek unsuru sayılır.
Yukarıda anılan fonetik ve morfolojik varyantlar bütün şivelerde de aynı derecede
kullanılmazlar. Bundan dolayı onlar özel sistemlerin tasnifi özellikleri olarak
sayılabilirler.
Mişer şivesi için -ıy varyantının kullanılması hastır (bar-ıy-m, bar-ıy-ım “gideyim”;
bar-ıy-k, bar-ıy-ık “gidelim”). Bu varyant [a], [e] ünlülerinin daralması sonucunda
meydana gelmiştir: -gay, -ay > -ıy. Bu biçim genel olduğundan dolayı Mişer şivesi hem
Orta (Kazan Tatarları) şiveden, hem de Sibirya Tatarları şivelerinden ayrılır.
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Orta şivede hem geniş ünlülü, hem de dar ünlülü varyantlar kullanılır: -ıy-m, -ıyım, -ıy-k, -ıy-ık; -ay-ım, -ay-ık. Geniş ünlülü varyantlar Ryazan, Sverdlov, Kurgan, Kirov,
Çilebi, kısmen Orenburg illerinin ve yine Tataristan’ın doğu ve Başkurdistan’ın batı
bölgelerinde yayılmış olan kenar ağızlarda yer alırlar. -ay-ım varyantı (birinci teklik
şahıs) Orta (Kazan Tatarları) şivenin en bariz tasnifi özelliklerinden biridir. -ay-ım, -ay-ık
varyantlarının kullanılmasıyla Orta şive Başkurt, Kırım Tatarları, Karaçay-Balkar,
Karaim, Kumuk, Nogay dillerine benzer. Orta şivede -ıy-m, -ıy-ım varyantı Tataristan
(Kazan ardı ve Dağ tarafı bölgeleri) ve Mari-El cumhuriyetlerinin topraklarında
yayılmıştır. Bu özelliğin izoglosu Başkurdistan topraklarındaki Agıydil nehrinin orta
akıntısı havuzundaki Tatar ağızlarını da kapsar. Burada -ıy (-ıy-m, -ıy-ım, -ıy-k, -ıy-ık)
istek kipi biçiminin kullanılmasıyla Mişer ve Orta (Kazan Tatarları) şive ağızlarının Türk
dilleri sisteminde özel bir yer tuttuklarını belirtmek gerek.
-ay-ın varyantı (birinci teklik şahıs) Sibirya Tatarları şiveleri için has olan özellik
sayılır. Bu bakımdan yukarıda anılan şiveler Karaim, Kırgız, Altay, Şor, Özbek dillerine
benzerler.
Eski -gay istek kipi biçimi sadece Mişer şivesinde -gay idĭ yapısı içinde
korunmuştur. Bu şivede bu yapının kısalmış varyantı da aktiftir: -gaydı < -gay idĭ.
Bundan başka Orta ve Mişer şivelerinde -magay(ı) olumsuzluk şekli de kullanılır. -gaydı
< -gay idĭ biçimi Mişer şivesinin tasnifi özelliklerinden sayılır. Onun kullanılmasıyla o,
Tatar dilinin başka şivelerinden ayrılır. -gay idĭ biçiminin izoglosu Kırım Tatarları,
Kumuk, Karaçay-Balkar, Karaim, Karakalpak dillerinden de geçer. Onun -gaydı
kısalmış varyantı Kırım Tatarları dilinde de görülür.
Tatar dilinin şivelerinde istek kipi sistemine onun taşrasını teşkil eden unsurlar da
girer. Bunlar -ay-ıq-lar, -ay-ıq-lar-ıŋ, -ay-ı-ğıŋ, -alaq, -alan, -magay biçimleridir. Bu
unsurlar dar yayılış alanına sahiptirler ve belirli bir şive ve ağızların sınırları içinde yer
alırlar. İstek kipinin yukarıda anılmış olan birinci çoğul şahıs biçiminin tam ve kısalmış
şekilleri (-ayıqlar, -ayıqlarıŋ, -ayığın, -alaq, -alan) Sibirya Tatarları şivelerinin tasnifi
özellikleri olarak sayılabilirler. Bu biçimlerin kullanılmasıyla yukarıda anılan şiveler bir
taraftan komşu Türk dillerine (Altay, Tuva, Hakas, Tofalar), diğer taraftan Kazak, Kırgız,
Uygur dillerine benzerler.
Tatar dili şivelerinde istek kipinin yukarıda anılan biçimlerinden başka istek
anlamının aktif şekilde -ası kile, -ası bul, -gı kĭli, -gı kilet(ĭ), -gı idĭ, -ırga idĭ analitik
yapıları da belirtirler. -ası kile, -ası qalğan, -ası iken, -ası bul biçimleri sadece Orta
(Kazan Tatarları) şivenin ağızları için has olan biçimlerdir. Mişer şivesi için -gı kĭli, -gı idĭ
yapıları hastır. Sibirya Tatarları şivelerinde -gı kilet(ĭ) varyantı kullanılmaktadır.
Böylece Tatar dili şiveleri için istek kipi biçimlerinin kullanılışında aşağıdaki
özellikler hastır:
1. Mişer şivesi -ıy-m (-ın), -ıy- ım; -gay idĭ, -gaydĭ; -gı kĭli, -gı idĭ biçimlerinin
kullanılması hastır.
2. Orta (Kazan Tatarları) şive, Mişer ve Sibirya Tatarları şivelerinden -as-ım, -ası
kile, -ası qalğan, -ası iken, -ası bul biçimlerinin kullanılmasıyla ayrılır.
3. Sibirya Tatarlarının tasnifi özellikleri olarak -ayın, -ayıqlar, -ayıqların, -ayığıŋ, alaq, -alan, -gı kilet(ĭ) biçimleri ayrılır.
Niyet kipi
Tatar dili şivelerinde niyet kipi özel gramer araçlarıyla belirtilir. Bundan dolayı o
ayrı bir kip olarak ayrılabilir. Eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan niyet, azim anlamını
belirtmek için şivelerde -makçı, -mak biçimleri ve -ırğa ite, -ırga at′a, -ırga kĭli, -ırga tĭle,
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-mağa ite, -mağa tĭli, -ma kĭli, -mak bul, -mak ite, -ğalı ite, -ğalı otur (utır) yapılarıyla
belirtilir.
-makçı (-maktsı, -maksı) biçimi
Arkaik -mak isim-fiilinden ve meslek anlamını belirten -çı ekinden oluşan -makçı
biçimi Tatar dilinin bütün şivelerinde de bellidir. Böylece bu biçim şiveler sisteminin
çekirdek unsuru olarak incelenir ve onun en güçlü unsurlarından sayılır. Safakül,
Zlatoust ağızlarında o -maksı, Mişer şivesinin ts’laştıran ağızlarında, Sibirya Tatarları
şivelerinde ve İçkin ağzında o -maktsı şeklinde kullanılır. Burada Tatar şivelerinin
yayılmış oldukları doğu bölgelerde -makçı biçiminin aktifliğinin azalmasını belirtmek
gerek. Buralarda onun yerine başka biçimler kullanılır. Mişer ağızlarında ve Sibirya
Tatarlarının şivelerinde bu biçim daha çok eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan niyet ve
azim anlamlarını belirten çeşitli yapılar içinde kullanılır.
Orta (Kazan Tatarları) şivenin ağızlarında bu biçim hem kendi başına, hem de idĭ,
bul yardımcı fiilleriyle birlikte kullanılır. -makçı biçimi bütün şahıs ekleriyle de çekilir,
ama daha çok üçüncü şahısta kullanılır, iknci şahısta ise ona seyrek rastlanır.
Nogaybek ağzında birinci teklik şahıs ekinin kısalmış şekilde (-mın > -m) kullanılması
kayedildi: barmakçı-m, kaytmakçı-m, kitmekçi-m vs.
min bar-maqçı-mın (-m)

bĭz bar-maqçı-bız

sin bar-maqçı-sın

sĭz bar-maqçı-sız

ul bar-maqçı

alar bar-maqçı (-lar)

Orta şivenin ağızlarında bu biçim daha çok şahıs ekleri olmadan kullanılır:
min bar-maq-çı

bĭz bar-maq-çı

sin bar-maq-çı

sĭz bar-maq-çı

ul bar-maq-çı

alar bar-mak-çı

Örnekler: Sin malaynı öylendĭrmekçĭ, diler “Sen oğlunu evlendirmek
istiyormuşsun, diyorlar”; Min anı bik te almaqçı, aqça citmi “Ben onu pek almak
istiyorum, param yetmiyor” (Orta şive, Minzele ağzı).
-makçı biçiminin temel anlamı şahsın belirli bir amaca uyarak eylemi
gerçekleştirmek niyetini, azmini ve isteğini bariz şekilde belirtmektir: Monda almağaç
utırtmaqçımın “Buraya elma ağacı dikmek istiyorum”; Babay bĭlen Ufağa barmaqçıbız
“Dedemle birlikte Ufa’ya gitmek istiyoruz” (Orta şive, Minzele ağzı); Kötüge callap ta
quşmaqçım, kĭşĭ taba almıyım “Çoban da tutmak istiyorum, kişi bulamıyorum”; Astapiğa
da barmaqçım, öyde kĭşĭ cuq “Astapi’ye de gitmek istiyorum, evde kişi yoq”; Kenfit bik
aşamaqçım, tĭşĭm siızlıy “Bonbon yemek istiyorum, dişim ağrıyor”; Min alarğa
barmaqçım “Onlara gitmek istiyorum”; Uylap-uylap, şul caqqa çığıp kitmekçim bĭr
zaman “O diyarlara gitmeyi düşünüyorum” (Orta şive, Nogaybek ağzı).
Bundan başka Tobol-İrtiş şivesinde ve Orta (Kazan Tatarları) şivenin Nogaybek
ağzında -maqçı biçimi eytü “demek” kelimesiyle birlikte eylemin gerçekleşme tarzını
belirtir: Pitük eytmekçĭ, kirekmegennĭ ĭşlep cĭri “Pitük’ün söylediği gibi gereksiz şeyleri
yapmaktadır”; Neçti eytmekçĭ, bötĭn kĭreşĭn köylerĭ cazılıp bĭtken “Neçti’nin söylediği gibi
bütün Kreşin şarkıları yazılmıştır artık”; Sin eytmekçĭ, öyde bĭr üzĭm utıram “Senin
söylediğin gibi evde tek başıma oturuyorum” (Orta şive, Nogaybek ağzı); Ul tabannarnı
şal yaqta, sĭs eytmektsĭ, petre bĭlen taşıtıq “Senin dediğin gibi o zaman balıkları
kovalarla taşıdık”; Şerip eytmektsĭ, alay pula iyen “Şerip’in söylediği gibi öyle de
olurmuş”; Pulat eytmektsĭ, min kĭşĭ aşatıp toram “Pulat’ın söylediği gibi ben işçilere
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yemek hazırlıyorum”; Sin eytmektsĭ, sow taşu ğıyın “Senin dediğin gibi suyu taşımak
zordur” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tobol ağzı).
-makçı biçimi bu anlamda Türk dillerinde seyrek kullanılır. Bu bakımdan Tatar
dilinin yukarıda anılan ağızları Başkurt dilinin Kızıl ağzına çok benzerler (İşbulatov
1963: 51). Demek bu anlamda -makçı biçimi belirli bir yayılış alanına sahiptir. O da
Ural, Ural ardı ve Batı Sibirya topraklarıdır.
Bazı ağızlarda -makçı biçimi yakın gelecekte gerçekleşecek olan eylemi belirtir:
Bu malayları bik aqıllı bulmaqçı “Bu oğulları çok zeki olacakmış”; Kilinneri işçen
bulmaqçı “Gelinleri çok çalışkan olacakmış” (Orta şive, Kazan ardı ağzı).
Yukarıda belirtildiği gibi Tatar dilinin bütün ağızlarında da -makçı biçimi idĭ , bul
yardımcı fiilleriyle birlikte kullanılır.
-makçı idĭ yapısı başka biçimdeki fiille belirtilen geçmişe ait olan niyet anlamını
ifade eder (Yuldaşev 1965: 202): Aqçasın üzĭne birmekçiyĭm, almadı “Parasını
kendisine vermek istemiştim, almadı” (Orta şive, Nogaybek ağzı); İdennĭ sırlamaqçı
idĭm, ölgĭrmedĭm “Döşemeyi boyamak istemiştim, yetişemedim” (Orta şive, Minzele
ağzı); Ufa rayonına qaldırmaqçılarıyı, qaldırmadılar “Ufa bölgesinde bırakmak
istemişlerdi, bırakmadılar” (Orta şive, Böri ağzı); Min şunı eytme’çiyĭm “Ben şunu
demek istemiştim”; Pĭsnĭ capma’çiyĭm, sin ’uşmaysın “Ocağı kapamak istemiştim, sen
izin vermiyorsun” (Orta şive, Kasım ağzı).
-makçı bul biçimi birinci yapıdan farklı olarak başka kiplerin (bildirme, şart
kiplerinin) eklerini alabilir: barmakçı bula, barmakçı buldı, barmakçı bulgan, barmakçı
bulsa. -makçı biçimi bildirme ve şart kipi biçimlerindeki bul fiiliyle birlikte kullanılıp
şahsın şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanlara ait olan eylemleri gerçekleştirmek
niyetini, azmini ve yine niyet nüansı katılan sebep-sonuç ilişkilerini belirtir. Bu yapı
belirli bir derecede bütün şivelerde de kullanılır ama daha çok Orta şivenin ağızları için
hastır. Onun Sibirya Tatarları ve Mişer şivelerinde kullanılması edebî dilin etkisi sonucu
olarak anlatılabilir. Bu biçim yardımcı fiile eklenen şahıs ekleriyle çekilir (barmakçı
bulam, barmakçı bulasıŋ, barmakçı bula, barmakçı bulabız, barmakçı bulasız,
barmakçı bulalar): Min üzĭm de Markiga barıp qaytmaqçı bulam “Ben kendim de
Marki’ye gitmek istiyorum” (Orta şive, Berengi ağzı); Miŋa şulay bĭr kĭşĭ kĭrtmekçĭ
buldılar “Bana bir zaman bir kişiyi yerleştirmek istediler” (Orta şive, Nogaybek ağzı);
Anı elle qaya cibermeqçĭ bulğannar “Onu uzak bir yere göndermek istemişler”; Ul tağı
aŋa öylenmekçĭ bulır miken “Acaba o, yine onunla evlenecek mi?” (Orta şive, Minzele
ağzı); Palıqqa piş tenke pirtĭk, ul püten tsaqta tağı pirmektsĭ pultı “Balık için beş ruble
verdik, o başka bir zaman yine vermeye söz verdi” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi,
Tobol ağzı); Ulım uğıwğa kĭrmektsĭ pulatı “Oğlum okumaya girmek istiyor”; Qısım
qaytmaqçı pulğan iyen “Acaba kızım dönmek istemiş midir” (Sibirya Tatarları, Tobolİrtiş şivesi, Tara ağzı).
-makçı biçimi ve -makçı idĭ, -makçı bul yapıları şiveler sisteminin çekirdek
unsurlarıdır. Tatar dili şiveleri içinde yukarıda anılan biçimler geniş yayılış alanına
sahiptirler. -makçı biçiminin kullanılmasıyla Tatar dilinin şiveleri başka Kıpçak dillerine
çok benzerler.
-maq biçimi
Sibirya Tatarlarının Tobol-İrtiş şivesi ağızlarında –maq biçimi üçincü şahısta
yüklem vazifesini gördüğü zaman eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan niyet anlamını
belirtir. Şivede bu biçim bağımlı ve bağımsız şekilde kullanılır ve yine niyet anlamını
daha bariz şekilde belirtmeye yardım eden pul yardımcı fiiliyle birlikte kullanılır: Min
pinsiyete bulsam ta, es-mes ĭşlemek pulam “Emekli olmama rağmen biraz çalışmak
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istiyorum”; Pı malayıbısqa başqa öy salmaq pulabıs “Bu oğlumuza başka ev yapmak
istiyoruz”; Ul yarğa taba yösmek pulğan, kĭtsi yĭtmegen “O kıyıya doğru yüzmek istemiş,
gücü yetmemiş” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tobol ağzı).
Bağımsız şekilde –maq biçimi Tobol ve Tümen ağızlarında ayrıca aktif kullanılır.
-maq biçimi Baraba şivesinde de aktiftir ama burada bu biçim daha çok gelecek
zaman anlamını belirtir ve niyet nüansı sadece bu anlama eşlik eder. Bundan dolayı bu
biçim Baraba şivesinde gelecek zaman biçimleri sisteminde incelenir. –maq biçimi
şahıs ekleri yardımıyla çekilir: parmaq-mın, parmaq-sıŋ, parmaq-tır, parmaq-pıs,
parmaq-sıs, parmaq (-tır) (-lar): Yaŋqır pulmaq pügin “Bugün yağmur yağası var”;
Malayım bilen kısım kilmek toratan “Oğlumla kızım şehirden gelmek istiyorlar”; Miŋa
yaman süs eytmek “Bana kötü sözler söylemek istiyor” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş
şivesi, Tobol ağzı).
-maq biçimi şiveler sisteminin şekirdek unsuru değildir. O sadece Sibirya Tatarları
şivelerinde kullanılır. Kip biçimi olarak –maq biçimi dar yayılış alanına sahiptir ve
sadece Sibirya Tatarları şivelerinde yer alır. Tatar dili şiveleri sistemi dışında –mak
biçiminin izoglosu komşu Kazak dilini kapsar.
-ğaltı biçimi
-ğaltı biçimi sadece Baraba şivesinde kullanılır, bu özelliğiyle Baraba şivesi Tatar
dilinin başka şivelerinden ayrılır.
Bu biçim ikinci grup şahıs ekleriyle çekilir:
min al-ğaltı-m

bĭz al-ğaltı-q

sin al-ğaltı-ŋ

sĭz al-ğaltı-ğıs

ul al-ğaltı

alar al-ğaltı (-lar)

-ğaltı biçimi şahsın gelecek-şimdiki ve geşmiş zamanlara ait olan eylemin
gerçekleşmesiyle ilgili olan niyetini, azmini belirtir: Min pabaŋa aş pĭşĭrgeltĭm “Ben
dedene çorba pişirmek istiyorum”; Çanawğa parğaltım pasarğa “Çanaw’a pazara
gitmek istiyorum”; Pı şelĭmnĭ siksen sumğa satğaltım “Bu şalımı seksen rubleye satmak
istiyorum”; Yığıltı, pĭs öylerĭne osatıp quyğaltıq, Kelim kĭrtĭ “Düştü, evine kadar
uğurlamak istemiştik, Kelim girdi”; Sis pabaynı yasğaltığıs? “Siz dedeyi yazmak istemiş
miydiniz?” (Sibirya Tatarları, Baraba şivesi).
-ğaltı biçiminin bulunmasıyla Baraba şivesi Orta Çulım şivesine benzer (Dulzon
1960: 136). D. G. Tumaşeva bu biçimin asılı hakkında iki hipotez öne sürer. Ona göre –
ğaltı biçimi –ğalı tur veya -ğalı ite yapıları temelinde oluşmuş olabilir (Tumaşeva 1977:
215). Bize göre ikinci hipotez gerçeğe daha yakındır, çünkü Sibirya Tatarlarının bütün
şivelerinde de niyet anlamında aktif şekilde -ğalı ite biçimi kullanılır. Bilindiği gibi bazı
ağızlarda bu biçimin kısalması görülür. Bundan aşağıdaki hipotezi öne sürmek
mümkündür: -ğalı itetĭ > -ğalıtı > -ğaltı.
-ırga biçimi
Tatar dilinin bütün şivelerinde de –ırga biçimi mastar vazifesini görür ve eylemin
gerçekleşme amacını belirtir: Baraba, Tobol-İrtiş şivelerinde –ırga biçimi şahsın
eylemin yakın gelecekte gerçekleşmesiyle ilgili olan niyetini belirtir. Bu biçim burada –
ğalı ite biçimiyle yanı sıra kullanılır. –ırga biçiminin şahıs ekleriyle de çekilmesi çok
ilginçtir: barırğa-mın, barırğa-sıŋ, barırğa-dır.
Örnekler: Min qesĭr kanturğa parırğamın “Şimdi idareye gitmek istiyorum”; Min
ĭşçĭler qaytqançı aş pĭşĭrĭrgemĭn “İşçiler dönünceye kadar çorba pişirmek istiyorum”;
Tewriske maşina men parırğabız “Tevriz’e arabayla gitmek istiyoruz”; Sĭs pĭsnĭŋ
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isturienĭ yasırğasıs? “Siz bizim tarihi yazmak istiyor musunuz?” (Sibirya Tatarları,
Tobol-İrtiş şivesi, Tevriz ağzı).
-ırga biçiminin şahıs ekleriyle birlikte kullanılması sadece Tobol-İrtiş şivesinin
Tevriz ağzı için hastır. Böylece o şiveler sisteminin çekirdek unsurlarından sayılmaz.
-ırga ite biçimi
Bu biçim (-ırga mastarı + ite yardımcı fiil) Tataristan’ın doğu bölgelerinde ve
Başkurdistan’ın batı bölgelerinde yayılmış olan Minzele ağzında, Kama önü, Zlatoust,
Nogaybek, Krasnoufimsk, ağızlarında aktif şekilde –makçı, -makçı idĭ, -makçı bul
biçimleriyle rekabet eder.
-ırga mastar biçimi kullanılan başka ağızlarda bu biçim kaydedilmemiştir. –ırga ite
biçimi Mişer ve Sibirya Tatarları şiveleri için has değildir. Bundan dolayı o Orta (Kazan
Tatarları) şivenin tasnifi özelliği olarak sayılabilir.
Bu biçim yardımcı fiile eklenen şahıs ekleri yardımıyla çekilir, bildirme ve şart
kiplerininin bazı eklerini alabilir. Olumsuz şekilde –ırga ite biçimi Tatar dili ağızlarında
seyrek kullanılır:
min bar-ırğa ite-m

bĭz bar-ırğa ite-bĭz

sin bar-ırğa ite-sĭŋ

sĭz bar-ırğa ite-sĭz

ul bar-ırğa ite

alar bar-ırğa ite-ler

-makçı, -makçı bul biçimleri gibi –ırga ite biçimi için niyet anlamını bariz şekilde
belirtmek hastır: Mine tiz gĭne iden cuwarğa item “İşte çabukça döşemeyi yıkamak
istiyorum”; Sıyırnı almaştırırğa itebĭz “İneği değiştirmek istiyoruz”; Küpten anıŋ bĭlen
söyleşĭrge item “Çoktan beri onunla konuşmak istiyorum”; Tağın nersekey ĭşlerge
itesĭz? “Yine ne yapmak istiyorsunuz?”; Monda buwa yasap, balıq ciberĭrge ittĭler
“Burada havuz yapıp balık yetiştirmeye karar verdiler”; Dürtöylige barırğa itsegĭz, min
de uylarım “Dürtöyli’ye gidecekseniz, ben de düşünürüm” (Orta şive, Minzele ağzı).
Niyet anlamını belirten –ırga ite biçimi Orta şivenin tasnifi özelliği sayılır. Bu
şivenin içinde bile o çekirdek unsurlardan sayılmaz. –ırga ite biçimi belirli bir yayılış
alanına sahiptir: o Ural bölgesindeki ağızlar için hastır. Bu biçimin izoglosu Başkurt dili
ağızlarından da geçer.
-ırga at′ (et, süle) biçimi
-ırga at′ (et, süle) biçimi niyet anlamını belirten başka biçimlerle yanı sıra Mişer
şivesinin birçok ağzında da kaydedilmiştir. O daha çok Mişer şivesinin Başkurdistan’ın
batı bölgelerinde yayılmış olan ağızlarında kullanılır. Buradaki insanlar kendilerini
Penza vilayetinin Temnikov kazasından çıkmış sayıyorlar. Bu biçim Penza ilindeki
Mişer ağızlarında da kullanılır. –ırga at′ (et, süle) biçiminin Başkurdistan’daki Mişer
ağızlarında aktif şekilde kullanılması bize göre komşu Orta (Kazan Tatarları) şivenin
ağızlarında ve Başkurt dilinde ona benzer ve çok yaygın olan –ırga ite biçiminin
bulunmasıyla anlatılır. –ırga at′ (et, süle) biçiminin bulunmasıyla Mişer şivesi edebî
dilden daha çok başka şivelerden ayrılır. Böylece bu biçim onun tasnifi özelliklerinden
sayılır. –ırga at′ (et, süle) biçimi –ırga ite biçimi gibi –ırga mastarınnan ve at′ (et, süle)
“söylemek”, “demek” yardımcı fiilinden oluşur ve yardımcı fiile eklenen şahıs ekleriyle
çekilir. O geçmiş ve şimdiki zamanların eklerini de alır: barı(r)ga at′a (ete, süliy),
barı(r)ga at′tı (ettĭ, süledĭ), barı(r)ga at′kan (etken, sülgen). Olumsuz şekli –maska
ekiyle yapılır: barmaska at′a, katmaska at′a vs.
Olumlu şekli
min barı(r)ga at′tım

bĭz barı(r)ga at′tık
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sin barı(r)ga at′tıŋ

sĭz barı(r)ga at′tıgız

ul barı(r)ga at′tı

alar barı(r)ga at′tılar

Olumsuz şekli
min barmaska at′tım

bĭz barmaska at′tık

sin barmaska at′tıŋ

sĭz barmaska at′tıgız

ul barmaska at′tı

alar barmaska at′tılar

Başka benzer birleşik biçimlerden farklı olarak –ırga at′ (et, süle) biçimi niyet,
azim anlamını daha bariz şekilde belirtir ve ona şahsın eylemi gerçekleştirmeye hazır
olması nüansı da katılır: Gĭlsĭne bul′şĭ monda yatmaymın diyr, Kazan bul′nisĭne kitĭrge
at′tım diyr “Gilsine burada daha da yatmayacağını, Kazan hastanesine gitmeye karar
verdiğini söyler” (Mişer şivesi, Çüpreli ağzı); Sin alardamı kalırga at′asın? “Sen onlarda
mı kalmak istiyorsun?” (Mişer şivesi, Sergaç ağzı); Bĭgĭn yaŋkır yavarga at′kan idĭ, tagın
yawmaska at′tı “Bugün yağmur yağmak istemişti, yine yağmadı” (Mişer şivesi,
Başkurdistan); Malayın iylenĭrge sülemimĭ? “Oğlun evlenmek istemiyor mu?” (Mişer
şivesi, Çistay ağzı).
-ırga at′ (et, süle) biçimi şiveler sisteminin çekirdek unsuru değildir, ama buna
rağmen o Mişer şivesinin en bariz tasnifi özelliklerinden sayılır. Tatar şiveleri sistemi
dışında bu biçim hiçbir yerde kaydedilmemiştir.
-ırga kĭli biçimi
-ırga mastarından ve kĭiĭ yardımcı fiilinden oluşan –ırga kĭli biçimi Mişer şivesi için
has olan özelliktir. O genellikle ç’laştırıp konuşan ağızların güneyinde (Mordva
Cumhuriyetinde yayılmış olan ağızlarda, seyrek olarak Penza, Ulyanovsk, Kuybışev
illerinin bazı meskûn yerlerindeki ağızlarda (Mahmutova 1978: 175), yine Tataristan’ın
Oktyabrsk, Aksubay, Biler, Alekseyevsk bölgelerinde ve Kama önü Kreşinleri (Hristiyan
Tatarları) ağzında kullanılır. Bu biçim yardımcı fiile eklenen şahıs ekleriyle çekilir.
Olumsuz şekli temel fiilin köküne eklenen –maska eki yardımıyla yapılır. –ma, -me soru
eki hem temel, hem de yardımcı fiile eklenebilir: barı(r)ga kĭlimĭ, barı(r)gamı kĭli vs.
Olumlu şekli
min bar-ı(r)ğa kĭli-m

bĭz bar-ı(r)ğa kĭli-bĭz

sin bar-ı(r)ğa kĭli-sĭŋ

sĭz bar-ı(r)ğa kĭli-sĭz

ul bar-ı(r)ğa kĭli

alar bar-ı(r)ğa kĭli (-ler)

Olumsuz şekli
min bar-maska tĭli-m

bĭz bar- maska tĭli-bĭz

sin bar- maska tĭli-sĭŋ

sĭz bar- maska tĭli-sĭz

ul bar- maska tĭli

alar bar- maska tĭli (-ler)

Bu biçimin anlamında temel yeri şahsın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan niyet
ve azmi tutar: Min elĭ mının ukuvın bĭlĭrge kĭlim “Ben onun nasıl okuduğunu bilmek
istiyorum”; Sin bar kartlarnı da yazarga kĭlisĭŋmĭ? “Sen bütün ihtiyarları da yazmak
istiyor musun?”; Bılar bĭzge at′mi gĭne bĭzni kaldırıp kiterge kĭliler “Bunlar bize
söylemeden bizni bırakıp gitmek istiyorlar”; Kızım mĭne ünĭ sılarga kĭli bıyıl “Bu sene
kızım evi boyamak istiyor” (Mişer şivesi, Çistay ağzı); Ul abidtan sun Kamskiga barırga
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kĭli “O öğleden sonra Kamski’ye gitmek istiyor”; Min bıyıl ukırga kiterge kĭlim “Bu sene
tahsil görmeye gitmek istiyorum” (Mişer şivesi, Mordva-Karatay ağzı).
-ırga tĭli biçimi
Edebî dille ortak olan bu birleşik biçime Orta (Kazan Tatarları) şivenin genellikle –
ırga mastarı kullanılan ağızlarında rastlanır. O, Tataristan’ın Kazan ardı, Kama ardı,
Dağ tarafı bölgelerinde, Başkurdistan Cumhuriyeti, Çilebi ili, kısmen Svirdlov, Kurgan
illerindeki Tatar ağızlarında, Perm, Tobol-İrtiş şivesinin Tevriz ağzında, Baraba
şivesinde, Mişer şivesinin yayılış bakımından Orta (Kazan Tatarları) şivenin ağızlarıyla
sınırdaş olan Çistay ve Kuybışev ağızlarında yayılmıştır.
-ırga tĭli biçimi şahıs ekleriyle çekilir, dolaylı kiplerin tĭli yardımcı fiiline eklenen
eklerini alabilir.
Olumlu şekli
min bar-ırğa tĭli-m

bĭz bar-ırğa tĭli-bĭz

sin bar-ırğa tĭli-sĭŋ

sĭz bar-ırğa tĭli-sĭz

ul bar-ırğa tĭli

alar bar-ırğa tĭli (-ler)

Olumsuz şekli
min bar-maska tĭli-m

bĭz bar- maska tĭli-bĭz

sin bar- maska tĭli-sĭŋ

sĭz bar- maska tĭli-sĭz

ul bar- maska tĭli

alar bar- maska tĭli (-ler)

-ırga tĭlim biçiminin anlamında temel yeri şahsın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili
olan gayri ihtiyari olan ve niyet nüansı katılan isteği anlamı tutar. Bu anlamda o
çoğunlukla Orta şivenin ağızlarında kullanılır. Bağlam muhtevasına bağlı olarak istek
anlamı kuvvetlendirilebilir: Barıp kürĭrge tĭlim indĭ kiçkine qızımnı “Gitmek ve küçük
kızımı görmek istiyorum”; Meşkege üzĭm de tĭlim barırğa “Mantar toplamaya kendim de
gitmek istiyorum” (Orta şive, Krasnoufimsk ağzı); Mını nişletĭrge tĭlisĭŋ, cuwarğamı?
“Bununla ne yapmak istiyorsun, yıkayayım mı?” (Orta şive, Kazan ardı ağzı); Munçanı
ikĭnçĭ cirge küçĭrĭrge tĭlisĭz buğay? “Hamamı başka yere taşımak istiyorsunuz galiba?”
(Orta şive, Dağ tarafı ağzı).
Mişer şivesinin Çistay, Kuybışev ağızlarında -ırga tĭli biçimi çoğunlukla eylemin
gerçekleşmesiyle ilgili olan niyet anlamında kullanılır: Bu arada Kazanga barıp kilĭrge
tĭlim “Yakın arada Kazan’a gitmek istiyorum”; Armiyedegĭ malayın mında kaldırırga tĭli
“Askerdeki oğlunu burada yerleştirmek istiyor” (Mişer şivesi, Çistay ağzı).
Şiveler sisteminin –ırga tĭli çekirdek unsuru geniş yayılış alanına sahip olmasına
rağmen ilk önce Orta şivenin ağızları için has olan biçim sayılır. Bu biçimin izoglosunun
merkezi olarak Kazan ardı, Kama ardı ve Tataristan’ın Dağ tarafı sayılır.
-mağa ite biçimi
-mağa mastarından ve ite yardımcı fiilinden oluşan birleşik biçim Orta (Kazan
Tatarları) şivenin Perm Tatarları ağzında, kısmen Krasnoufimsk ve İçkin ağızlarında
aktiftir. Son iki ağızda o, –ırga ite biçimiyle rekabet eder. Demek bu biçim Orta Ural
topraklarında (Perm, Sverdlov illeri, Başkurdistan topraklarının bir kısmı) yer alır. Onun
izoglosunun merkezi Perm Tatarlarının yayılmış oldukları topraklar (Perm ilinin güney
bölgeleri) sayılır. Orta şivenin –mağa mastarı kullanılan başka ağızlarında –mağa ite
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biçimi kaydedilmemiştir. O, Mişer hem Sibirya Tatarları şiveleri için de has değildir.
Böylece –mağa ite biçimi Orta şivenin belirli bir ağızları için has olan özelliklerden
sayılır. Bu biçim şahıs ekleriyle çekilir ve dolaylı kiplerin yardımcı fiile eklenen bazı
eklerini alır: barmaga ite, barmaga ittĭ, barmaga itken, barmaga itse vs. Olumsuz şekli
temel fiilin köküne eklenen –maska eki yardımıyla yapılır: barmaska ite, almaska ite
vs.:
min bar-mağa ite-m

bĭz bar-mağa ite-bĭz

sin bar-mağa ite-sĭŋ

sĭz bar-mağa ite-sĭz

ul bar-mağa ite

alar bar-mağa ite-ler

-mağa ite biçimi için şahsın eylemin gelecekte gerçekleşmesiyle ilgili olan niyetini
bariz şekilde belirtmek hastır. Geçmiş zaman biçiminde bu anlama karar nüansı katılır:
Kön suwınğaç urmaŋğa barmağa itebĭz “Gün serinledikten sonra ormana gitmek
istiyoruz”; Su töşmege itebĭz “Suya girmek istiyoruz”; Mınnan qaya barmağa itesĭz
“Buradan nereye gitmek istiyorsunuz?” (Orta şive, Perm ağzı); May pĭşmege item “Yağ
yapmak istiyorum”; Malay armiyege kite, kürĭp qalmağa itebĭz “Oğlum askere gidiyor,
görüşmek istiyoruz”; Bu çaŋğırda qaya çıqmağa ite? “Bu yağmurda nereye çıkmak
istiyor?”; Min büten alarğa kĭrmeske itkeniyĭm indĭ “Ben bir daha onlara girmemeye
karar vermiştim”; Qatını sĭznĭŋ bĭlen söyleşmege itse, bĭldĭrmegĭz “Karısı sizinle
konuşmak isterse, bildirmeyiniz” (Orta şive, Krasnoufimsk ağzı).
-mağa ite biçimi Orta (Kazan Tatarları) şivenin tasnifi özelliklerinden biridir. Ama o
özel sistemin içinde bile şiveler sisteminin çekirdek unsuru sayılmaz, sadece onun
taşrasını teşkil eder. Tatar şiveleri sistemi içinde –mağa ite biçimi izoglosunun merkezi
olarak Perm Tatarları ağzı sayılır. İçkin, Krasnoufimsk ağızları titreşim alanını teşkil
ederler.
-maga tĭli biçimi
Orta şivenin Nokrat, Glazov, Minzele, Berengi şivelerinde kullanılmakta olan –
maga tĭli biçimi Tataristan’ın geniş batı bölgelerini, Başkurdistan, Mari-El
cumhuriyetlerinin ve Kirov ilinin bazı bölgelerini kapsayan geniş yayılış alanına sahiptir.
Morfolojik özellikleriyle bu biçim –ırga tĭli biçimine yakındır. O bütün şahıslarla da
çekilir, yardımcı fiile eklenen bildirme, şart kiplerinin eklerini alır: barmaga tĭli, barmaga
tiledĭ, barmaga tĭlegen, barmaga tĭlese vs. olumsuz şekli doğrudan doğruya fiil köküne
eklenen –maska eki yardımıyla yapılır:
min bar-maga tĭli-m

bĭz bar-maga tĭli-bĭz

sin bar-maga tĭli-sĭŋ

sĭz bar-maga tĭli-sĭz

ul bar-maga tĭli

alar bar-maga tĭli-ler

-maga tili biçimi aşağıdaki anlamları belirtir:
1) Şahsın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan subjektif isteğini: Sin katık aşamağa
tĭlisiŋmi? “Sen katık yemek istiyor musun?”; Şul külmeknĭ kiyĭp karamaga tĭlimĭn “Şu
gömleği giyip denemek istiyorum”; Bırıngılarnı yazmagamı tĭlisiŋ? “Eski hikâyeleri mi
yazmak istiyorsun?” (Orta şive, Glazov ağzı);
2) Şahsın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan niyetini: Pilmen pĭşĭrmege tĭlimĭn,
itĭm tızlı “Pilmeni pişirmek istiyorum, ama etim tuzlu”; Min de sıyır asramaga tĭlimĭn dip
pĭçen çabam “Ben de inek tutmak istiyorum, onun için ot biçiyorum” (Orta şive, Glazov
ağzı); Balalarsız ğına çey ĭçmege tĭlim, hezĭr kĭrĭp çiteler “Çocuklardan başka çay
içmeye hazırlanıyorum, hemen giriyorlar” (Orta şive, Berengi ağzı).
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-maga tĭli biçimi Orta (Kazan Tatarları) şive için has özelliktir. O şiveler sisteminin
çekirdek unsuru değildir. Onun izoglosunun merkezi olarak Udmurt Cumhuriyeti ve
Kirov ili topraklarında yayılmış olan Nokrat ve Glazov ağızları sayılır. Minzele ve
Berengi ağızları titreşim alanını teşkil ederler.
-ma kĭli biçimi
-ma kĭli biçimi Mişer şivesi için has olan özelliktir. Bu biçimin kullanılmasıyla o
hem edebî dilden, hem de başka şivelerden ayrılır. –ma kĭli biçimi hem Ryazan, Penza,
Orenburg illeri topraklarında yayılmış olan ç’laştırıp konuşan ağızlarda, hem de Çistay
ağzında (Tataristan’ın İdil ardı bölgeleri) aynı derecede aktiftir. Bundan başka ona Orta
şivenin Mişer şivesinin tesirine maruz kalan Dağ tarafı ağzında ve Perm Tatarları
ağzında rastlanır. Bu biçimin yukarıda anılan ağızlarda ve Minzele ağzının Egirci
ağızcığında kullanılmasını L. T. Mahmutova bu grup Tatarların oluşmasında belirli bir
yer tutan Mişerlerin etkisiyle anlatır (Mahmutova 1978: 174). –ma kĭli biçimi bütün
şahıs ekleriyle de çekilir, yardımcı fiile eklenen olumsuzluk ve soru eklerini alır: barma
kĭli, barma kĭlemi, barma kĭledĭ, barma kĭlegen, barma kĭlese vs.:
min barma kĭli-m

bĭz barma kĭli-bĭz

sin barma kĭli-sĭŋ

sĭz barma kĭli-sĭz

ul barma kĭli

alar barma kĭli-ler

Genellikle bu biçim şahsın belirli bir eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan niyetini,
azmini belirtir: Sin kombaynıŋnı sütme kĭlisĭŋ ahr′ısı? “Sen biçerdöverini sökmek
istiyorsun galiba?”; Min bu kazlarnı bĭr satıp bĭtĭrme kĭlim, bĭr kaldırma kĭlim “Ben bu
kazları kâh satmak, kâh bırakmak istiyorum”; Alabugaga da barıp kat′ma kĭlibĭz, kız
yanına da barma kĭlibĭz, ünĭ kaldırma kĭşĭ yuk “Hem Alabuga’ya, hem de kızın yanına
gitmek istiyoruz, evi bırakacak kişi yok”; Sin iden yumamı kĭlisĭŋ? “Sen döşemeyi mi
yıkamak istiyorsun?”; Nerse ĭşleme kĭlidĭr, bĭlĭp bulmıy “Ne yapacağını bilmek mümkün
değil” (Orta şive, Çistay ağzı); Min monda ĭnĭmnĭ de alıp kilme kĭlim “Ben buraya küçük
kardeşimi de getirmek istiyorum”; Ukıp bĭtkeç, üzĭbĭznĭŋ avılga kat′ma kĭlim “Tahsilimi
bitirdikten sonra kendi köyüme dönmek istiyorum” (Mişer şivesi, Penza ağzı).
Bundan başka –ma kĭli biçimi şahsın edebî dildeki –ası kile biçimine has olan
eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan subjektif isteğini belirtir: Bik te ĭçme kĭlim çey “Pek
çay içmek istiyorum”; Yıklama kĭlidĭr dedegĭz “Belki amcanız uyumak istiyordur” (Mişer
şivesi, Çistay ağzı).
-ma kĭli biçiminin şahsın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan isteği ve niyeti
anlamında kullanılması Ermeni-Kıpçak anıtlarında kaydedilmiştir (Abdullin 1974: 178).
Ona şimdiki Karaim dilinde de rastlanır ( Musayev 1964: 29).
-mak bul biçimi
-mak isim-fiili ve bul yardımcı fiilinden oluşan bu birleşik biçime Orta (Kazan
Tatarları) şivenin –mak biçimi kullanılan birçok ağzında rastlanır. Bunlar Kasım,
Nogaybek, Minzele, İçkin, Kazan ardı ağızlarıdır. –mak bul biçimine komşu Orta şive
ağızlarının etkisine maruz kalan Mişer şivesi ağızlarında da rastlanır. Sibirya Tatarları
şivelerinde de –mak bul biçimi aktif şekilde kullanılır. Böylece –mak bul biçimi niyet
anlamında bütün şivelerin bir takım ağızlarını kapsar. Bu biçimin Tatar dilinin birçok
şivesinde kullanılması onlarda bazı arkaik özelliklerin korunmasıyla anlatılır. Burada bu
biçim için şahsın niyetini, azmini belirtme işlevinin birçok çağdaş Türk diline de has
olduğunu belirtmek gerek (Blagova 1976: 54). O, yardımcı fiile eklenen şahıs, zaman
ekleriyle çekilir. Olumsuz şekilde genellikle kullanılmaz:
min bar-maq bula-m

bĭz bar-maq bula-bız
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sin bar-maq bula-sıŋ

sĭz bar-maq bula-sız

ul bar-maq bula

alar bar-maq bula (-lar)

-mak bul (pul) biçimi için şahsın eylemin gerçekleşmesi ile ilgili olan niyet ve
azmini bariz şekilde belirtmesi hastır: Min pirimis pişĭrme’ bulam “Ben peremeç
pişirmek istiyorum”; Sin ul awılğa barma’ bulasın? “Sen o köye mi gitmek istiyorsun?”
(Orta şive, Kasım ağzı); Nerse ĭşlemek bulalar öylerĭ bĭlen? “Evleriyle ne yapmak
istiyorlar?”; Babay balık kitĭrmek bulıp kittĭ “Dede balık getireceğim diye gitti” (Orta şive,
Minzele ağzı); Malayın dcibermek bulgan pĭçenge “Oğlunu ot biçmeye göndermek
istemiş” (Mişer şivesi, Mordva-Karatay ağzı).
-mak bul biçimi belirli derecede Tatar dilinin bütün şivelerinde de kullanılır ve
geniş yayılış alanına sahiptir. Tatar dilinin şiveleri sisteminin dışında –mak bul biçiminin
izoglosu Orta Asya’daki birçok Türk dilinden geçer.
-mak itĭ biçimi
Arkaik –mak isim-fiili ve itĭ yardımcı fiilinden oluşan bu birleşik biçim sadece
Sibirya Tatarlarının Tobol-İrtiş şivesinde kullanılır. Burada bu biçimin geçmişten kalma
özellik olduğunu belirtmek gerek, çünkü ona genellikle ihtiyarların konuşmasında
rastlanır. –mak itĭ biçiminin yayılış alanı Tomsk, Omsk bölgeleri topraklarıyla sınırlanır.
Sibirya Tatarlarının başka şiveleri için bu biçim has değildir. O olumsuzluk ve başka
kiplerin eklerini almaz. Şahıs ekleri yardımcı fiile eklenirler:
min par-maq itĭ-m

bĭz par-maq itĭ-k

sin par-maq itĭ-ŋ

sĭz par-maq itĭ-gĭs

ul par-maq itĭ

alar par-maq itĭ (-ler)

-mak itĭ biçimi şahsın geçmişteki eylemin gerçekleşmesi ile ilgili niyetini, azmini
belirtir: Ul kitse qaytmaq itĭ toratan “O şehirden dün dönmek istemişti”; Alar yort almağ
itĭler “Onlar ev almak istiyorlardı”; Monta pĭr palasın üsĭ men kaltırmağ itĭ “Burada bir
çocuğunu yanında bırakmak istiyordu”; İrten ük pĭtsenge kitmeg itĭm, yaŋqır pulmasa
“Yağmur yağmasaydı, sabahtan ot biçmeye gidecektim” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş
şivesi, Tobol ağzı).
-mak itĭ yapısı şiveler sisteminin çekirdek unsuru değildir. O sadece Tobol-İrtiş
şivesinin ağızları için hastır ve dar yayılış alanına sahiptir. Bu biçimin izoglosu Kazak,
Kırgız dillerinden geçer.
-ğalı ite (otur) biçimi
-ğalı mastarı ve ite yardımcı fiilinden oluşan –ğalı ite yapısı Sibirya Tatarlarının
Tobol-İrtiş ve Baraba şivelerinin en bariz özelliklerinden sayılır (Baraba şivesinde bu
yapının kullanılması –ğaltı biçimiyle sınırlanır). O, Orta şiveninde Tobol-İrtiş ağızlarının
etkisine maruz kalam İçkin ağzında da aktiftir.
-ğalı ite biçimi şahıs eklerinden başka bildirme, şart kiplerinin eklerini de alır.
Olumsuz şekli fiilin köküne eklenen –maska eki yardımıyla yapılır. –mağalı olumsuz
şekline pek seyrek rastlanır:
min par-ğalı ite-m

bĭz par-ğalı ite-bĭs

sin par-ğalı ite-sĭŋ

sĭz par-ğalı ite-sĭs

ul par-ğalı ite

alar par-ğalı ite (-ler)

-ğalı ite yapısı şahsın eylemin gerçekleşmesiyle ilgili olan ve hiçbir modal
nüanslar katılmayan niyetini, azmini belirtir: Min sĭsnĭ üsĭmnĭŋ qıslarıma kĭrgĭskelĭ item
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“Ben sizi kendi kızlarımın yanına yerleştirmek istiyorum”; Pı eyte yoqlağalı itesĭsme?
“Siz bu evde mi uyumak istiyorsunuz?”; Sĭs tağı Tuqıs yaqqa parğalı itemsĭs? “Siz yine
Tukıs tarafına mı gitmek istiyorsunuz?”; (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tobol
ağzı); Pallar men muyılğa barğalı itebĭs “Çocuklarla kuş kirazı toplamaya gitmek
istiyoruz”; İlgiser pügĭn kitkelĭ itemĭ? “İlgiser bugün mü gitmek istiyor?”; Par kĭşĭ monta
qosoh, tırnagus yıyıp qalğalı ite “Bütün kişi dağ servisi fıstığını ve Frenk üzümünü
toplamak istiyor” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Bataklık tarafı ağzı).
Baraba şivesinde ve Tobol-İrtiş şivesinin Tara ağzında –ğalı mastarının otur
yardımcı fiiliyle birlikte kullanılmasına rastlanır. –ğalı ite biçiminden farklı olarak –ğalı
otur biçimi niyet anlamını eylemin yakın gelecekte gerçekleşeceğini belirtip ifade eder:
Yılqını qarap tormasan, çığıp kitkelĭ otur “Bakmazsan, at hemen çıkar gider”; Min üsĭm
te awırğalı otırım “Ben kendim da hastalanmak üzereyim”; Sin kitkelĭ otırın “Sen gitmek
üzeresin” (Sibirya Tatarları, Baraba şivesi); Qısım qunaqqa qaytqalı otırır “Kızım
misafirliğe gelmek üzeredir” (Sibirya Tatarları, Tobol-İrtiş şivesi, Tara ağzı).
-ğalı ite (otur) yapısı Tatar dili şiveleri sisteminin çekirdek unsuru değildir. O
sadece Sibirya Tatarları şiveleri için has olan özelliktir. İçkin ağzı bu bakımdan titreşim
alanını teşkil eder. –ğalı ite biçiminin izoglosu Başkurt dili ağızlarından geçer.
Kısa sonuçlar
Niyet kipi Tatar dili şivelerinde -makçı, -mak, -ğaltı biçimlerinde gerçekleşir.
Bundan başka ağızlarda niyet anlamının çeşitli nüanslarını belirtmek için geniş şekilde ırga ite, -ırga at′a, -ırga kĭli, -ırga tĭli, -maga ite, -maga tĭli, -ma kĭli, -mak bul, -mak ite, galı ite, -ğalı otur (utır) yapıları kullanılır. Bunlardan -makçı, -mak bul, -ırga tĭlim
biçimleri bütün şivelerde de kullanılırlar, yani onlar şiveler sisteminin çekirdek kısmını
teşkil ederler. Sadece ayrı ağızlar veya şiveler için -mak, -ğaltı, -ırga ite, -ırga at′a, -ırga
kĭli, -maga ite, -mak ite, -ma kĭli, -ğalı ite, -ğalı otur biçimleri hastır. -mak, -ğaltı biçimleri
Baraba şivesi içinde özel bir izoglos demetini meydana getirirler. -mak ite yapısının
izoglosu daha çok yayılış alanına sahiptir ve Tobol-İrtiş şivesinin ağızlarını kapsar. -ğalı
ite biçimi Sibirya Tatarlarının bütün şiveleri için de hastır (Orta şivenin İçkin ağzı
titreşim alanını teşkil eder), -ğalı otur (utır) biçimiyse küçücük adacıklar şeklinde
sadece Baraba şivesinde ve Tobol-İrtiş şivesinin Tara ağzında yer alır. Yukarıda
gösterilen biçimler Sibirya Tatarlarının tasnifi özellikleri olarak sayılırlar.
-ırga ite yapısı sık bir dil bölgesini meydana getirip Orta (Kazan Tatarları) şivenin
Ural önü, Orta Ural ve Ural ardı topraklarına yayılmış olan ağızlarını kapsar. Orta Ural
topraklarında onun yayılış alanı -maga ite biçiminin izoglosuyla aynı düşer. Onun
merkezi olarak Perm Tatarları ağzının yayılmış olduğu topraklar (Perm ilinin güney
bölgeleri) sayılır. -maga tĭli biçiminin izoglosu sadece Nokrat ve Glazov ağızlarını
kapsar (Kirov ili ve Udmurt Cumhuriyeti). Bundan sonra geniş titreşim alanını meydana
getirip Minzele ağzından geçer. -ırga ite, -mağa ite, -mağa tĭli niyet kipi biçimlerinin
bulunmasıyla Orta (Kazan Tatarları) şive Mişer ve Sibirya Tatarlarının şivelerinden
ayrılır.
Mişer şivesine geldiğimizde o başka özel sistemlerden -ırga at′a, -ırga kĭli, -ma kĭli
biçimlerinin kullanılmasıyla ayrılır.
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