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Татар теленең чүпрәле сөйләшенә кайбер күзәтүләр 

 

татарская диалектология, западный диалект, дрожжановский говор, наблюдения 

над фонетикой, лексические особенности, обрядовые термины 

 

Билгеле булганча, җирле сөйлҽшлҽргҽ хас тел үзенчҽлеклҽре 

сөйлҽш вҽкиллҽренең этник формалашу тарихы белҽн үзара бҽйлҽнгҽн 

була. Чүпрҽле сөйлҽшенең формалашуын да тарих белҽн бҽйлҽп карау 

ҽһҽмиятле. Галимнҽр, ҽлеге төбҽктҽ төркилҽрнең яши башлавы бик 

борынгы чорларга барып тоташа, дип саныйлар. Аларның фикеренчҽ, 

төркилҽр бу тирҽлҽрдҽ безнең эраның III–IV гасырларында ук билгеле 

булганнар (В.Ф.Генинг, А.Х.Халиков, М.З.Зҽкиев һ.б.). Болгар дҽүлҽте 

җимерелгҽннҽн соң, ХIII–ХIV гасырларда бу тирҽлҽргҽ татарларның 

актив рҽвештҽ күчүлҽре төрле характердагы мҽгълүматлар (төрле язма 

чыганаклар, кабер ташлары, легендалар һ.б.) буенча билгеле. Бу турыда 

Һ.В.Йосыпов, Каюм Насыйри хезмҽтлҽреннҽн карарга мөмкин. Мишҽр 

авылларының барлыкка килүе, нигездҽ, ХVII гасырга карый. Рус 

дҽүлҽте, үзенең көньяк чиклҽрен ныгыту өчен, чик саклау сызыклары 

һҽм ныгытмалар төзетҽ. Шундыйларның берсе Карле сызыгы була һҽм 

анда Түбҽн Новгород, Сембер (Курмыш һҽм Алатыр өязлҽре), Тамбов 

(Темников өязе), Пенза губерналарыннан мишҽрлҽр, морзалар 

күчерелеп утыртыла [Арсланов 1966, 8-27]. Л. Ш. Арсланов тарихи 

чыганаклардан мондый фактлар китерҽ: «деревни Дрозжанова куста» – 

бу «куст»ка караган авыллар 1665–1667 елларда ук оброк 

кенҽгҽлҽрендҽ теркҽлгҽн; шушы ук оброк кенҽгҽлҽрендҽ Шатрашан, 

Каракитҽ һ. б. авыллар да телгҽ алына; Зур Чынлы авылына 1674 елда 

Сембер өязе, Чокалы авылы Чүпрәле йомышлы татарлары нигез салган; 

Иске Шҽйморза авылына 33 иптҽше белҽн Умерка Шаймурзин нигез 

сала; Татар Бизнҽсе 1685 елгы грамотада телгҽ алына; Мунчҽли 

(Мочалей) авылына ХVII гасыр урталарында Түбҽн Новгород 
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губернасындагы Мунчҽли авылы кешелҽре нигез сала һ.б. Шушы ук 

фактлар халык арасында яшҽп килҽ торган легендаларда да чагылган. 

Чүпрҽле сөйлҽше – көнбатыш диалектның ц-лаштыручы 

сөйлҽшлҽреннҽн берсе. Административ яктан бу сөйлҽш, нигездҽ, 

Татарстанның Чүпрҽле районында таралган һҽм сөйлҽшнең исеме дҽ 

шуннан алынган. Географик яктан ул Тау ягындагы урта диалектның 

көнбатыш диалектка тоташа торган коридор сөйлҽш – тархан 

сөйлҽшенең көнбатышына тоташа. Төньякта сергач сөйлҽше белҽн 

чиклҽнҽ. Чүпрҽле сөйлҽше үзенчҽлекле фонетик күренешлҽр һҽм башка 

сөйлҽшлҽрдҽ табылмый торган диалекталь сүзлҽр белҽн дҽ мөстҽкыйль 

сөйлҽш булып аерылып чыга. Сөйлҽшне өйрҽнү тарихы турында 

кыскача түбҽндҽгелҽрне күрсҽтергҽ мөмкин. Мөстҽкыйль сөйлҽш 

буларак һҽм шушы ук исем астында ул Л.Җҽлҽй хезмҽтлҽреннҽн үк 

билгеле. Сөйлҽш беренче мҽртҽбҽ эзлекле рҽвештҽ Л.Ш.Арсланов 

тарафыннан Татар халык сөйлҽшлҽре атласына материал җыю 

барышында өйрҽнелҽ һҽм аның кандидатлык диссертациясенең бер 

бүлеге буларак тасвирлана, татар диалектологиясендҽ беренче мҽртҽбҽ 

ҽлеге сөйлҽшнең үзенчҽлекле яклары күрсҽтелҽ, фҽнгҽ кертелҽ. Алга 

таба ҽлеге сөйлҽшкҽ, төрле максатларны күздҽ тотып, З.Р.Садыйкова, 

Ф.С.Баязитова, Т.Х.Хҽйретдинова һҽм Д.Б.Рамазановалар да 

экспедициялҽр уздыралар һҽм үзлҽренең хезмҽтлҽрендҽ төрле 

мҽгълүматлар китерҽлҽр. Нҽтиҗҽдҽ, татар теленең диалектологик 

сүзлеклҽрендҽ (1969; 1993; 2010) чүпрҽле сөйлҽшеннҽн бай лексик 

материал чагылыш таба. 2008 елда чыккан «Татар халык сөйлҽшлҽре» 

(2 китапта) дигҽн тупланмада чүпрҽле сөйлҽше З.Р.Садыйкова 

тарафыннан тасвирлана. 

Чүпрҽле сөйлҽше турында бай мҽгълүмат, ҽһҽмиятле фактлар 

И.Ҽ.Гаффаров хезмҽтлҽрендҽ дҽ яктыртыла. Туган ягының чын 

мҽгънҽсендҽ патриоты, үз төбҽгенең телен, гадҽтлҽрен яхшы белүче 

кеше буларак, И.Ҽ.Гаффаров үзенең күзҽтүлҽрен, күренекле 

шҽхеслҽргҽ бай булган туган ягын тарихта яктыртып калдырырга тели, 

шул максатта «Туган як мирасы» (2004), «Туган як мирасы» (икенче 

китап, 2005), «Мишҽрлҽр. Тарих һҽм тел» (2011), дигҽн китапларын 

бастырып чыгара. 
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И.Ҽ.Гаффаровның ҽлеге хезмҽтлҽрендҽ Чүпрҽле төбҽге 

татарлары гына түгел, бөтен татар халкы тарихына караган мҽсьҽлҽлҽр 

дҽ күтҽрелҽ: Кемнҽр алар мишҽрлҽр? Чүпрҽле төбҽгенҽ ничек килеп 

чыкканнар? Чувашлар белҽн багланышлары нинди? Аларның 

сөйлҽшендҽ нинди диалекталь үзенчҽлеклҽр һҽм сүзлҽр бар? Нинди 

йолалар, гореф-гадҽтлҽр сакланып килҽ? Гомумҽн, бу китапларда 

Чүпрҽле сөйлҽше турында бай материал бирелгҽн, автор һҽм тарихчы, 

һҽм филолог буларак ҽһҽмиятле хезмҽтлҽр язып бастырган. Алар татар 

фҽнендҽ, тарихында һҽм диалектологиясендҽ ҽһҽмиятле өлеш булып 

тора. Хезмҽтлҽрнең ҽһҽмияте тагын шунда: автор үзе күтҽреп чыккан 

мҽсьҽлҽлҽргҽ җавап бирҽ, үзенең карашын белдереп бара. Яшь буында 

Туган ягына, Туган теленҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү чарасы буларак та 

И.Ҽ.Гаффаровның хезмҽтлҽре безгҽ бик кирҽк.  

Татарстан Фҽннҽр академиясе Г. Ибраһимов исемендҽге Тел, 

ҽдҽбият һҽм сҽнгать институты тарафыннан Чүпрҽле якларына 

оештырылган комплекслы махсус экспедиция төбҽкнең телен, 

фольклорын гына түгел, тарихын, сҽнгатен, музыкасын һ.б. 

аспектлардагы мҽгълүматларын да туплап өйрҽнү максатын күздҽ тотып 

уздырылды. Без исҽ Чүпрҽле сөйлҽшенең диалекталь күренешлҽрен 

кыскача яктыртып үтҽчҽкбез. 

Ҽдҽби телдҽге ү авазы урынына и сузыгы тҽңгҽл килҽ: тигел / тегел 

– түгел, биген – бүген, кеңел / киңел – күңел. Бу күренеш чүпрҽле 

сөйлҽшенең характерлы үзенчҽлеклҽреннҽн берсе, аның кайбер 

мисаллары касыйм, темников, мордва-каратай кебек архаик күренешлҽрне 

саклап килҽ торган сөйлҽшлҽрдҽ табыла. Касыйм сөйлҽшендҽ мулиш – 

милҽш, күсәү – кисҽү, кизләү / күзләү – чишмҽ һ. б. 

Бу күренеш ҽлеге җирлҽрдҽге борынгы татар сөйлҽшлҽре белҽн 

бҽйле булса кирҽк. Аның мисаллары XIV йөз татар ҽдҽбияты 

җҽүһҽрлҽре арасында да, мҽсҽлҽн, Мөхҽммҽдъярның «Төхфҽи 

Мҽрдан» поэмасында теркҽлгҽн. Шуңа күрҽ ул «Татар халык 

сөйлҽшлҽре атласы»нда да чагылыш тапкан [Атлас, сузыклар өлкҽсенҽ 

караган үзенчҽлеклҽр].  

Чүпрҽле сөйлҽшендҽ лексика өлкҽсендҽ дҽ фҽн өчен ҽһҽмиятле 

булган күренешлҽр күзҽтелҽ. 
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Мҽсҽлҽн, никахлашу туганлыгы атамалары. Көнбатыш 

диалектның барлык сөйлҽшлҽрендҽге кебек, Чүпрҽле төбҽгендҽ дҽ 

никахлашу нҽтиҗҽсендҽ барлыкка килгҽн туганлык атамалары кан′ сүзе 

ярдҽмендҽ ясала: кан′ата (эндҽшү сүзе: әтәй / кан′әтәй), кан′ана 

(әнәй, кан′әнәй), кан′ага (әбзәй, әбзи, әзәй, әзи), канигәц (әптә, әптәй / 

апа), кан′сеңел (иренең сеңлесе), каене, балдыз, җанагай, җәнагай – 

каен эне, паҗа / баҗа – баҗа; бикәц – яшь килен, бикәцкә керү – кияү 

белҽн кызның беренче кичҽсе, зөфаф кичҽсе; дуwадак – ялгыз ир һ. б. 

Чүпрҽле төбҽге өчен характерлы моментларның берсе – бийагай 

сүзенең мҽгънҽ үзенчҽлеге. Бу сүз тел яшерҽ торган киленне белдерҽ. 

Мҽсҽлҽн: Әзәй белән, бигрәк тә ирнең иң зур әзәйе белән, бийагай 

булганнар. Элгәре бийагай булганнар, тел йәшергәннәр. Килен 

кайната белән сөләшмәгән, бу бит бийагай, сөләшми, диләр. Мондый 

күренешнең таралу территориясе норлат, тархан сөйлҽшлҽреннҽн үк 

башлана. 

Шулай итеп, татар телендҽге бийагай сүзе никах туганлык 

атамасыннан йола атамасына ҽверелгҽн. Бу очракта би компонентлы 

никах туганлыгы атамаларының чуваш теленҽ кереп җитҽ алмавы да 

роль уйнаган булырга мөмкин, чөнки туганлык атамалары, иң тотрыклы 

лексика буларак, чит йогынтыга тиз генҽ бирешмилҽр. 

Тагын бер үзенчҽлекле күренеш игътибарга лаек. Чүпрҽле 

сөйлҽшендҽ иренең абыйсын бийагай, энесен йанагай дип ҽйтү 

очраклары күзҽтелҽ. Бу туганнар берничҽ булса, аларны аеру өчен 

төрле-төрле эпитетлар кулланыла: ылы бийагай, кеwәз җәнагай, сылу 

җәнагай. Шулай итеп, чүпрҽле сөйлҽше ҽлеге атамаларны куллану 

ягыннан көнбатыш диалект сөйлҽшлҽреннҽн бераз аерыла. Мондый 

аерымлык Түбҽн Новгород өлкҽсендҽ таралган сергач, ягъни күрше 

сөйлҽштҽ дҽ күзҽтелҽ. 
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