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ТЕЛ ҒИЛЕМЕ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Башҡорт тел ғилемендә әле һаман хәл ителмәгән күренештәргә 
хәҙерге заман сифат ҡылым төшөнсәһенең грамматикала дөрөҫ 
бирелмәүе лә инә. 

Хәҙерге заман сифат 
ҡылым – грамматикала

Баҫма әҫәрҙәрҙе, һөйләү телен тикшереү шуны күрһәтте: башҡорт 
үҙенең телендә сифат ҡылымды, уның исемгә әйләнеп киткән форма-
ларын бик иркен тотона икән: бер һөйләмдә бер нисә сифат ҡылым, 
исем функцияһын үтәгән ҡылымдар булып ҡуя. Артабан һүҙебеҙ 
хәҙерге заман сифат ҡылым тураһында булыр, ғалимдарҙың фе-
кере, миҫалдары төп нөсхәлә тулы килтерелә.

Тел ғилемендә хәҙерге заман сифат ҡылымдың ике төрлө юл 
менән яһалыуы, беренсе (ябай) формаһының нигеҙ ҡылымға -ыусы 
(варианттары -еүсе, -усы/-үсе, -өүсе/-оусы) ялғауы ҡушылып 
барлыҡҡа килеүе әйтелә. Миҫалдар: уҡытыусы, яҙыусы. [Әхмәр 
1941, 102], йөрөүсе, ҡайтыусы, уҡыуҙан ҡайтыусы балалар, 

Миңһылыу УСМАНОВА,
филология фәндәре докторы, профессор, 

Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған 
мәғариф хеҙмәткәре

Башҡорт грамматикаһы 
һәм халыҡ теле*

* Дауамы. Башы 8–10-сы һандарҙа.
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дәрес әҙерләүсе бала; уҡыусы балалар ҡайттылар, көлтә та-
шыусы егеттәр ашарға туҡтанылар; эшләүсе кеше, барыусы 
иптәш, килеүсе иптәш, эшкә тотоноусы егеттәр. [Мансуров 
1949, 124; 1951, 183–184; 1953, 147], уҡыусы, эшләүсе, яҙыусы, 
белеүсе, осоусы, йөҙөүсе; юҡлыҡта: яҙмаусы, һөйләмәүсе. 
[Фәритов, Ғүмәров 1949, 218–219], килеүсе (кеше), уҡыусы 
(бала), ҡайтыусы (кеше), ярҙам итеүсе. [Кейекбаев 1966, 125]; 
алыусы, белеүсе [Кейекбаев, Әхмәров һ.б. 1966, 23], онотоусы, 
һөйләүсе, уҡыусы, йөҙөүсе, сәсеүсе, эсеүсе, һөйрәлеүсе, көтөүсе, 
еңеүсе, бейеүсе, быраулаусы, йыйыштырыусы, һайлаусы; 
һайраусы ҡоштар, ғазапланыусы кеше, саңғы шыуыусы 
малай, ҡайғыртыусы әсә, юлдан яҙҙырыусы кеше, тура юлға 
йүнәлтеүсе иптәш, орлоҡ ағыулаусы машина. [Зәйнуллин 2002, 
205], ҡараусы, эшләүсе, барыусы, килеүсе, осоусы, көлөүсе. 
[Ишбаев 2012, 390], барыусы, килеүсе, йыйыусы, көтөүсе, 
ҡойоусы. [Байсурина-Бирҙеғолова 2007, 67], күренекле ғалим 
В.Ш.Псәнчин менән профессор Ю.В.Псәнчин хәҙерге заман сифат 
ҡылымдың бер юл – -ыусы аффиксы менән яһалғанын (төрлө 
фонетик варианттарҙа) күрһәтә һәм түбәндәге миҫалдарҙы бирә: 
йыуыусы, йыйыштырыусы, уҡыусы, эшләүсе, ярҙамлашыусы, 
ярҙам итеүсе. [В.Ш.Псәнчин, Ю.В.Псәнчин 2001, 157; 2017, 
157]. Ҡайһы бер ғалимдар хәҙерге заман сифат ҡылымдың 
юҡлыҡ формаһы булыуын, уның -ма/-мә ялғауы менән бирелеүен 
күрһәтә: бармаусы, килмәүсе. [Мансуров 1949, 124], яҙмаусы, 
һөйләмәүсе. [Фәритов, Ғүмәров 1949, 219], алмаусы, килмәүсе, 
ярҙам итмәүсе. [Кейекбаев, Фәритов, Ғәлләмов 1969, 193; 
Кейекбаев һ.б. 1983, 233], яратмаусы, бармаусы. [Байсурина-
Бирҙеғолова 2007, 67]. Р.Байсурина үҙенең хеҙмәтендә өй төҙөүсе 
‘строящий дом’, яратыусы ‘любящий’, йыйыусы ‘собирающий’, 
ҡойоусы ‘наливающий’ тип, сифат ҡылым итеп тәржемә бирһә 
лә [Байсурина-Бирҙеғолова 2007: 67], ысынында улар исем һәм 
башҡорт-урыҫ һүҙлегендә исем булып күренә: өй төҙөүсе ‘строитель 
дома’, яратыусы ‘I. любитель; II. созидатель; творец’, йыйыусы 
‘собиратель, сборщик, заготовитель’, ҡойоусы ‘литейщик, 
плавильщик’. [Башҡортса-русса һүҙлек, 1996, 241, 365, 627, 844]. 

Ғалимдар билдәләүенсә, хәҙерге заман сифат ҡылымдың икен-
се формаһы -а(-ә, -й) аффикслы хәл ҡылым аҙағынан торған 
ҡылымы ҡуйылып яһала: Игенде үҙе йөрөй торған комбайн 
менән урып йыйҙылар. [Мансуров 1953, 148]; яҙа торған ҡағыҙ, 
килә торған кеше. [Фәритов, Ғүмәров 1949, 219], тиҙ бөтә 
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торған (ауырыу), шәл бәйләй торған (энә). [Кейекбаев 1966, 
125; 1983, 236], ҡалаға бара торған машина, ҡалаға барыу-
сы машина; почта йөрөтә торған кеше, почта йөрөтөүсе 
кеше, аш һоҫа торған ҡашыҡ, ләкин аш һоҫоусы ҡашыҡ 
түгел. [Кейекбаев, Әхмәров һ.б. 1966, 24], беҙҙең еңеүҙе белдерә 
торған факт, әйткәнде белә торған кеше. [Зәйнуллин 2002, 
199-204], илай торған ҡурсаҡ, бара торған урын. [Ишбаев 
2012, 388–392]; ултыра торған урын, залға инә торған ишек, 
уҡый торған мәктәп. [Байсурина-Бирҙеғолова 2007, 72]; юҡлыҡ 
формаһы: алмай торған, йөрөмәй торған. [Кейекбаев һ.б. 1969, 
193; 1980, 111]; кеше йәшәмәй торған утрау. [Зәйнуллин 2002, 
199–204]; Ул да хәстәрлекле, … тыштан һиҙҙермәй торған 
яғымлы кеше. (И.Абдуллин). [Байсурина-Бирҙеғолова 2007, 72]; 
ғалим Ҡ.З. Әхмәров ҡушма форманың хәл ҡылым аффикстары -а, 
-п һәм -ған аффиксын алған ярҙамсы ҡылымдар (торған, ятҡан) 
менән яһалыуын күрһәтә: эшләй торған, бара ятҡан. [Әхмәров 
1958, 785]. 

Телсе-ғалимдарҙың хеҙмәттәрендә хәҙерге заман сифат 
ҡылымға бирелгән теорияны һәм уны нығытҡан миҫалдарҙы ҡарап 
сыҡҡас, күҙ алдына шундай картина баҫа: 

1) ғалимдар -ыусы ялғауы менән яһалған хәҙерге заман сифат 
ҡылымдарҙан һуң улар асыҡлаған исемде бирмәгән (мәҫәлән, 
эшләүсе, онотоусы, һөйләүсе, йөҙөүсе, эсеүсе, һөйрәлеүсе тигән 
сифат ҡылымдар ғына бирелә), ә ҡушма юл менән яһалғандары 
артынан исемдәре яҙылған (мәҫәлән, шәл бәйләй торған энә); 

2) ҡайһы бер ғалимдар теория өлөшөндә -ма аффиксы менән 
яһалған юҡлыҡ формаһын күрһәткән (мәҫәлән, алмаусы, 
килмәүсе), ә икенселәре юҡлыҡ формаһы тураһында бөтөнләй 
өндәшмәгән. 

Һорау тыуа: Ни өсөн ҡушма формала ғына сифат ҡылым артынан 
сифатты асыҡлаған исем бирелә, ә ябай формала ул бирелмәгән? 
Быны нисек аңлатырға? 

Яуап үтә лә ябай: әгәр ҙә теория өлөшөндә хәҙерге заман сифат 
ҡылым артынан исем ҡуйылған булһа, бирелгән теория күҙ алдында 
юҡҡа сығар ине, сөнки уны уҡыған кеше алдына боҙолған башҡорт 
теле килеп баҫа. Миҫал өсөн бирелгән сифат ҡылымдар артынан 
исем ҡуйып ҡарайыҡ: онотоусы уҡыусы, эсеүсе ир, һөйләмәүсе 
бала, килмәүce ҡунаҡ, йөҙөүсе малай, йөрөүсе кешеләр, белеүсе 
студент, һайлаусы күрше, килеүсе ҡунаҡ, көлөүсе уҡыусы. 
Килтерелгән һүҙбәйләнештәр – башҡорт кешеһенең бер ҡасан да ошо 
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рәүешле һөйләмәгәнен күрһәткән миҫалдар. Шуға ла дәреслектәрҙең 
теория өлөшөндә хәҙерге заманда торған сифат ҡылым артынан 
исемде бирмәү хәйерле булғандыр. Сөнки теорияны нығытыр өсөн 
бирелгән был миҫалдар артынан ғалимдар исемдәрҙе ысынлап та 
ҡуя алмаған. Әгәр ҡуйһаң, күреүебеҙсә, көлкө килеп сыға. Шулай 
ҙа академик М. В. Зәйнуллин менән профессор Ж.Ғ.Кейекбаев 
ябай форманы улар асыҡлаған исемдәре менән биргән: һайраусы 
ҡоштар, ғазапланыусы кеше, саңғы шыуыусы малай, улы 
хаҡында ҡайғыртыусы әсә, юлдан яҙҙырыусы кеше, тура 
юлға йүнәлтеүсе иптәш, орлоҡ ағыулаусы машина; профессия 
һайлаусы йәштәр, иген сәсеүсе кеше; беҙгә киләсәк ҡунаҡ, 
Өфөгә йөрөйәсәк поезд һ.б. [Зәйнуллин 2018, 151–152]; килеүсе 
(кеше), уҡыусы (бала), ҡайтыусы (кеше). [Кейекбаев 1966, 125]. 
Был миҫалдар грамматиканың халыҡ теленә таянып яҙылмағанын 
күрһәтә. 

-ыусы ялғауының тарихы
Башҡорт тел ғилемендә -ыусы аффиксына ҡарата икен-

се ҡарашта торғандар ҙа бар. Улар – күренекле ғалимдар 
Н.К.Дмитриев менән Ә.Ғ.Бейешев. Әкрәм Бейеш -ыусы ялғауы 
тураһында түбәндәгеләрҙе әйтә: башҡорт телселәре башта -ыусы 
ялғауын хәҙерге заман сифат ҡылым формаһына һанамаған. Шуға 
күрә Ә.Мансур норматив мәктәп дәреслеге итеп эшләгән «Граммати-
ка» китабының 1933 йылғы 1-се баҫмаһында хәҙерге заман сифат 
ҡылым формаһын күрһәтмәй, сифат ҡылымдың ике заман формаһы 
булыуын ғына әйтә: үткән заманда -ған, киләсәк заманда -саҡ 
ялғауҙары. Ләкин Ә.Мансур, күрәһең, урыҫ телендә хәҙерге заман 
сифат ҡылымының айырым формаһы булғас, башҡорт телендә 
лә булырға тейеш тигән уйға килеп, 1934 йылғы 2-се баҫмаһына, 
хәҙерге заман сифат ҡылым формаһы -ыусы тип өҫтәмә индерә. Шул 
замандан алып башҡорт теленең грамматикаһы буйынса кем генә 
яҙмаһын, -ған ялғауын үткән заман сифат ҡылым формаһы, -ыусы 
ялғауын хәҙерге заман сифат ҡылым формаһы тип яҙа башлай. 
[Әкрәм Бейеш 1999, 77]. Белеүебеҙсә, был хәл әле лә үҙгәрешһеҙ 
дауам итә.

Артабан Ә.Бейеш, фекерен дауам итеп, түбәндәгеләрҙе яҙа һәм 
һөйләмдәр килтерә: «Ғәмәлдә үҙенә башҡа форма булып йөрөгән 
бер бөтөн -ыусы ялғауы башҡорт телендә юҡ, башҡорт телендә 
-сы ялғауы бар. Ул ялғау төрлө исемдән кешенең һөнәрен, шөғөлөн 
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күрһәтә торған исем яһай: эшсе, һалсы, ялсы, димсе, балтасы, 
ҡурайсы, игенсе, мәғрифәтсе, алдаҡсы, енәйәтсе һ.б. Башҡа 
исемгә ҡушылған кеүек, -сы ялғауы исем ҡылымға ла ҡушыла һәм 
шулай уҡ кешенең һөнәрен, шөғөлөн билдәләй торған исем яһай: 
уҡытыусы, тегеүсе, бейеүсе һ. б. Ошоноң һымаҡ, ныҡлап исем 
төркөмөнә күскән һүҙҙәрҙән тыш, -сы ялғауы ярҙамында исем 
ҡылымдан ҡайһы берҙә һүҙ ыңғайында ғына әйтеп китә торған 
ваҡытлы һүҙҙәр ҙә яһала. Мәҫәлән, Йәтим ҡыҙ артынан йөрөүсе 
булманы. (А., 96, 1, 11)». [Әкрәм Бейеш 1999, 77]. 

Ысынлап та, бик еңел генә яһала алған бындай исемдәр башҡорт 
телендә бигерәк күп осрай. Мәҫәлән: Ауылда атайыңды иҫләүсе 
(белеүсе) юҡ шул. Был һөйләмде икенсе төрлө -ған ялғаулы сифат 
ҡылым менән дә биреп була: Ауылда атайыңды иҫләгән (белгән) 
кеше юҡ шул. 

Бынан тыш телдә, бигерәк тә һөйләү телендә, кешенең йәшен, 
шөғөлөн йә уның ҡайһы енескә ҡарағанын күрһәткән терминдар, 
шулай уҡ антропонимдар (кеше исеме, фамилияһы) менән -сы 
ялғаулы исем ҡылымдан торған һүҙбәйләнештәр осрай. Мәҫәлән, 
уҡытыусы ағай ‘учитель’, уҡытыусы апай ‘учительница’, көтөүсе 
малай ‘пастух’, бейеүсе егет ‘танцор’, бейеүсе ҡыҙ ‘танцовщица’, 
юлау  сы Исламов ‘путник Исламов’ һ.б. Бындай һүҙбәйләнештәрҙә 
уҡытыусы, бейеүсе, көтөүсе, юлаусы һүҙҙәре сифат ҡылым 
булып тормай, улар, профессор Н.К.Дмитриев әйткәнсә, ҡылым 
һыҙаттарын юғалтып, һөнәр, шөғөлдө күрһәткән исем булып киткән. 
Ул үҙенең «Башҡорт теленең грамматикаһы» хеҙмәтендә -ыусы 
аффиксы тураһында түбәндәгеләрҙе яҙа: «Хәҙерге телдә алыу-сы, 
барыу-сы тибындағы формалар үҙҙәренең ҡылым һыҙаттарын 
юғалтып, әкренләп профессия мәғәнәһен бирә торған исем 
ҡылымдар разрядына күсә баралар: уҡыу-сы (ученик), уҡытыу-сы 
(учитель), алыу-сы (покупатель), һатыу-сы (продавец), яҙыу-сы 
(писатель) һ.б. Шуның өсөн был һүҙҙәрҙе хәҙерге заман сифат 
ҡылымы бүлегенә индереү дөрөҫ булып етмәҫ. Үҙенең мәғәнәһе бу-
йынса һатыу-сы тибындағы формалар русса «продающий» һүҙенә 
ҡарағанда, күберәк «продавец» һүҙенә тура килә, сөнки ул һүҙ эштең 
бер ниндәй ҙә динамикаһын белдермәй». [Дмитриев 2007, 159; 2008, 
222]. Әйтергә кәрәк, уҡытыусы, бейеүсе, көтөүсе, юлаусы кеүек 
һ.б. һүҙҙәр һөйләмдә өҫтәлмәлек функцияһын үтәй. Миҫал: 

– Аңла, мин ашығам, бик тә ашығам, – тине яҙыусы 
Толстой, Перовскийҙың тәҡдиме менән ризалашмайынса. 
(Я.Хамматов). 
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Беҙҙең уйыбыҙса, башҡорт теленең мөһим бер үҙенсәлеген 
иҫәпкә алмау дәреслек авторы Ә.Мансуровты хата фекергә алып 
килгәндер. Ул да булһа башҡорт телендә исем ҡылымдан -сы 
аффиксы менән яһалған ҡайһы бер һүҙҙәрҙең урыҫ теленә сифат 
ҡылым рәүешендә тәржемә ителеүе. Был һүҙҙәр башҡорт телендә 
исем булып йөрөй. Мәҫәлән: Тағы ла һөйләргә теләүсе бармы? 
«Есть желающий еще выступить?» Быны -ған аффиксы һәм сифат 
ҡылым асыҡлаған кеше һүҙе менән бергә биреп була: Һөйләргә 
теләгән кеше (теләгәндәр) бармы? – (хәҙерге заман). Уның 
урыҫ теленә тәржемәһе шул уҡ: «Есть желающий выступить? // 
Есть желающие выступить?» Тағы бер-ике миҫал: Ләкин законды 
белмәйенсә закон боҙоусы – барыбер енәйәтсе. (Н. Ғәйетбаев). 
«Однако не зная закон нарушивший его все равно преступник». 
Ҡыҙрастың был уңышҡа ниндәй ҡатмарлы, көсөргәнешле 
юлдар аша килеүе ошо залда ултырыусыларҙың бөтәһенә лә 
билдәле. (З.Биишева). «Всем сидящим в этом зале известно, какими 
сложными путями пришел Кидрас к этому успеху, сколько усилий 
пришлось ему приложить». Тағы ла шуныһы бар: урыҫ телендәге 
ҡайһы бер сифаттар башҡорт теленә -ған ялғауы менән хәҙерге 
заман сифат ҡылым рәүешендә бирелә: несовершеннолетний 
ребенок – бәлиғ булмаған бала; пушистая подушка – ҡабарып 
торған мендәр, подрастающее поколение – үҫеп килгән быуын 
һ.б.

-ыу ялғаулы исем ҡылым + сы = исем
Беҙ -ыусы аффиксын хәҙерге заман сифат ҡылымды яһаған 

форма тип һанамайбыҙ, сөнки исемгә (предметтың исеме), исем 
ҡылымға (ҡылымдың - эш-хәл, хәрәкәттең исеме) исем яһай 
торған -сы ялғауын ҡушыуҙан тик исем генә яһала тигән фекерҙәбеҙ. 
Сағыштырығыҙ:

баҡса, балыҡ (предметтың исеме) + -сы = баҡсасы, балыҡсы.
барыу, һатыу (ҡылымдың исеме) + -сы = барыусы, һатыусы. 
Әйткәндәй, исем ҡылым термины урыҫ теленә, уның эш-хәрәкәт 

исеме икәнен белдереп, имя действия, имена действия тип 
тәржемә ителә. [ГСБЛЯ 1981, 321; ТГ, 1997, 233]. 

Шулай итеп, башҡорт тел ғилемендә -ыусы ялғауы тураһында 
ике төрлө ҡараш йәшәй. 

1-сеһе: -ыусы аффиксы менән хәҙерге заман сифат ҡылым 
яһала; 
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2-сеһе: -ыусы тигән ялғау юҡ; -ыу ялғаулы исем ҡылымға исем 
яһай торған -сы ялғауы ҡушыуҙан исем яһала. 

Әйткәндәй, исем ҡылымдан -сы аффиксы менән яһалған 
һүҙҙәрҙең (алып барыусы, оҙатыусы һ.б.) исемме әллә сифат 
ҡылыммы икәнен бик ябай юл менән асыҡлап була: бының өсөн 
ике һүҙ алып (мәҫәлән, барыусы, оҙатыусы), уларҙың юҡлыҡ 
формаһын яһап ҡарайыҡ:

ҡылымдың юҡлыҡ формаһы -ма киҫәксәһе менән яһала: 
алып бармаусы уҡыусы, оҙатмаусы ағай; 
исемдең юҡлығы юҡ, түгел модаль һүҙе, -һыҙ киҫәксәһе менән 

яһала: 
алып барыусы юҡ, алып барыусы түгел, алып барыусыһыҙ; 
оҙатыусы юҡ, оҙатыусы түгел, оҙатыусыһыҙ.

Был тәжрибә барыусы, оҙатыусы һүҙҙәренең исем икәнен асыҡ 
күрһәтә. Был факт хәҙерге заман сифат ҡылым төшөнсәһенең 
грамматикала -ыусы ялғауы менән дөрөҫ бирелмәгәнлеге тураһында 
һөйләй. Әммә шуны ла әйтергә кәрәк: дәреслектәр 90 йылға яҡын 
ошо рәүешле өйрәтеүгә ҡарамаҫтан, үҙен, халҡының телен хөрмәт 
иткән башҡорт бер ваҡытта ла яҙып ултырмаусы уҡыусы, сти-
пендия алмаусы студент, яратыусы балам, билетҡа яуапты 
белмәүсе студент тип һөйләмәне, һөйләмәй һәм һөйләмәҫ тә! 

Тағы ла һорау тыуа: 1934 йылда урыҫ теленә эйәреп, башҡорт 
халҡының телендә булмаған һәм әле лә, үҙенең сит икәнен белдереп, 
телде боҙоп күрһәткән -ыусы ялғауы нисек итеп һаман да иркенләп 
йәшәп килә икән? Сәбәбе нимәлә?

Бының сәбәптәре тураһында ғалим Ә.Бейеш түбәндәгеләрҙе 
яҙа: Телселәрҙең -ыусы ялғауын сифат ҡылым формаһы тип алып 
китеүенә -ған формаһының мәғәнәһен һәм халыҡ телендәге уры-
нын тейешенсә асыҡлап еткермәүе сәбәпсе була. Ә.Мансуров тәүге 
дәреслегендә үк, ғалим Н.К.Дмитриев әйтмешләй, элгәрге татар 
грамматикаларына эйәреп, -ған ялғауы менән яһалған форманы 
тик үткән заманға ғына ҡайтарып ҡуя һәм, һөйләмдең хәбәре 
булып килгәндә, ул бер эште «үҙең күреп түгел, башҡалар арҡыры 
ишетеп кенә хәбәр итеүҙе аңлата», тип билдәләй. Башҡорт телселәре 
әле булһа бөтә ерҙә ошо фекерҙе яҡлап, шуны алға һөрә, йәғни 
-ған ялғауы менән яһалған сифат ҡылымды үткән заман сифат 
ҡылымы тип, шунан сыҡҡан ҡылым формаһын, эш-хәлдең үтәлеүен 
үҙ күҙе менән күрмәгәндә ҡуллана торған шаһитһыҙ үткән заман 
формаһы, тип йөрөтә. [Әкрәм Бейеш 1999, 78]. 
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Икенсе сәбәбе беҙҙең үҙебеҙҙә: бай, моңло, төҙөк телебеҙҙе әле 
һаман һәйбәт итеп өйрәнеп етмәүҙә; халыҡ теленә таянмауҙа; 

телебеҙгә битараф булыуҙа: уны күрәләтә боҙорға юл ҡуйыуҙа, 
телебеҙҙе боҙған тәғлимәттән айырыла алмауҙа, зәғиф күрһәткән ят 
формаларҙан ҡотолдорорға ныҡлы аҙым яһамауҙа, телде боҙғандарға 
яу булып сыҡмауҙа. 

Шул арҡала -ыусы ялғауы һаман да традиция буйынса хәҙерге 
заман сифат ҡылым формаһы булып дәреслектән дәреслеккә бер 
үҙгәрешһеҙ күсеп йөрөй: бер нисә быуын авторҙар алмашынған, ә 
ул ялғауға бер ни булмаған. 

Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бынан 90 йыл самаһы элек дәреслек 
авторы Ә.Мансуров тарафынан телебеҙгә, урыҫ теленә эйәреп, 
көсләп тағылған -ыусы ялғауынан ҡотолор әмәл, һатыусы (про-
давец), яҙыусы (писатель) кеүек һүҙҙәрҙе хәҙерге заман сифат 
ҡылымы бүлегенә индереү дөрөҫ булып етмәҫ тип әйткән профессор 
Н.К.Дмитриевтың һүҙенә, -ған ялғауы хәҙерге заманды ла белдерә 
тигән Әкрәм Бейештең фекеренә ҡолаҡ һалыусы, исем ҡылымдан 
-сы ялғауы менән тик исем генә яһала тип, өҙөп әйткән ғалим 
табылмаған. 

Хәҙерге заман сифат ҡылым – 
халыҡ телендә

Хәҙерге заман сифат ҡылым башҡорттоң телендә ике юл менән 
бирелә (ябай һәм ҡушма), әммә ул ғалимдар яҙғандарҙан ҡырҡа 
айырыла. 

1. Ябай формаһы тамыр (нигеҙ) ҡылымға киң (универсаль) 
мәғәнәле -ған аффиксы ҡушылып яһала (варианттары -гән, -ҡан/-
кән). Сағыштырығыҙ: 

Хәҙерге заман хәбәр ҡылым Хәҙерге заман сифат ҡылым

1) Әсәйем ауылда йәшәй. Ауылда йәшәгән әсәйемде ҡотлайым. 
(йәшәүсе булмай)

2) Һине көн дә уйлайым. Һине уйламаған көнөм юҡ. (уйламаусы 
булмай)

3) Алма бешмәгән. Бешмәгән алманы ашағым килмәй. (ул әле 
бешмәгән, ҡаты; бешмәүсе булмай)
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4) Беҙгә ҡаршы бер машина 
килә. 

Улым, ҡаршы килгән машинаны туҡтат 
әле. (килеүсе булмай) 

Бирелгән һөйләмдәргә анализ яһау түбәндәге һығымтаға алып 
килде: тәүге ике һөйләмдә -ған аффиксы өс заманды ла белдерә 
(үткән, хәҙерге һәм киләсәк замандарҙы); 3-сө һөйләмдә 
ул үткән-хәҙерге заманды белдерә (бөгөнгә тиклем дә алма 
бешмәгән булған, әле лә бешмәгән; иртәгә, бәлки бешеп етәр); 
һуңғы һөйләмдә -ған аффиксы хәҙерге заманды белдерә.

Тағы ла миҫалдар килтерәйек: Алда барған һыбайлы туҡтарға 
әмер бирҙе лә атының теҙгенен тартты. (Р.Өмөтбаев); 
Арағыҙҙа таҡтала яҙылғанды күрмәгән кеше бармы? 
(Уҡытыусы әйтеүенән); Һеҙҙең атайығыҙҙы беләм булһа кәрәк, 
әгәр ҙә ул мин хәтерҙә тотҡан кеше булһа (С.Карамов); Түбәндә 
ашҡаҙан ауыртҡанда ашарға ярамаған ризыҡ исемлеге бирелә. 
Эшҡыуарлыҡ менән күптән шөғөлләнгән Динә менән Ураз 
Яппаровтар ауылдан һөт йыялар, магазиндары бар, көтөүгә 
генә ун бишләп эре мал сығара улар. (Ф.Иҫәнбаева); Хөрмәтле 
сәнғәт һөйөүселәр! Һеҙҙе ҡурайсы Роберт Юлдашевтың 12 
майҙа Х.Әхмәтов исемендәге филармонияның ҙур залында 
булған концертына саҡырабыҙ! (Рекламанан).

2. Ҡушма форма ике төрлө яһала:
а) -а аффикслы (варианты -ә, -й) хәл ҡылым һәм -ған аффикслы 

тор- ярҙамсы ҡылымы менән: 
Бейектә оса ҡоҙғон ҡош,
Унан бейек осар ыласын бар. 
Ыласындан да бейек оса торған 
Ҡош батшаһы – ҡыйғыр бөркөт бар (С. Юлаев шиғыры).
Әйтергә кәрәк, татар телендә лә ваҡыт -а торған формаһы 

хәҙерге заман мәғәнәһен белдерә: Светлана үрелеп кенә өстәл 
өстеннән укый торган китабын алды. (Л.Ихсанова). [ТГ 2002, 
289];

б) -п аффикслы (варианты -ып/-еп, -оп/-өп) хәл ҡылым һәм 
-ған аффикслы тор- ярҙамсы ҡылымы менән: Бикбулат атлап 
барған еренән шып туҡтаны (С.Агиш); Етеп килгән ҡыҙы 
Көнбикә лә мал һарайы һала торған ергә тип киткәйне. 
(С.Агиш); Ҡамыт ҡайғыһы ла китте, тик сығып барған 
йөрәкте баҫырға ғына ҡарайбыҙ, һүҙ һөйләү юҡ. (Ғ.Дәүләтшин).
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Юҡлыҡ формаһы -ма/-мә аффиксы, түгел мөнәсәбәт һүҙе 
менән бирелә: Ҡунағын яратмаған хужа бесәйен туҡмар. 
(Мәҡәл); «Һаулығын ҡайғыртмаған кеше үҙ тормошоноң да 
ҡәҙерен белмәй», – тип яҙҙы ул үҙенең бер китабының баш 
һүҙендә. (Ф.Иҫәнбаева. Араҡы эсмәгән ауыл / Башҡортостан 
ҡыҙы, 2011); Юҡ, ул аҫылташ баһалай белгән әҙәм түгел. 
(Ф.Аҡбулатова).

Ҡушма ҡылымдарҙа ул төп мәғәнәле ҡылымдың тамыры (нигеҙе) 
менән ялғау араһына -ма аффиксы ҡушыла: тотонмай торған 
аҡса, белдермәй торған хәл. 

-ған ялғауы тураһында
Шулай итеп, башҡорт телендә хәҙерге заман сифат ҡылымдың 

-ған, -а, -п ялғаулы хәл ҡылым артынан -ған ялғаулы ҡылым 
килеүе менән бирелгәне, бынан сығып, -ған аффиксының үткән 
заманды ғына белдермәгәне асыҡланды. Ошо ерҙә Ә.Бейеш 
менән Н.К.Дмитриевтың был мәсьәләгә тура ҡағылышы булған 
хеҙмәттәренә иғтибар итәйек: «Хәҙерге заман сифат ҡылымы 
тип -ыусы формаһын атаған телселәр, – тип яҙа Ә. Бейеш, – -ған 
формаһының хәҙерге заман сифат ҡылымы булып йөрөгәнен 
кире ҡағып бөтөрә алмай. Улар барыһы ла, -а/-й хәл ҡылымына 
торған һүҙе ҡушылып, хәҙерге заман сифат ҡылымының 
икенсе, ҡушма формаһы яһала, тип иҫәпләй, йәғни, уларҙың 
уйлауынса, һүҙҙәрҙе ҡушарлатып, ярҙамлыҡ ҡылымға күсереү 
менән грамматик форманың мәғәнәһе үҙгәрә булып сыға. Ләкин 
эш бөтөнләй мәғәнәнең үҙгәреүендә түгел. Хәҙерге заман сифат 
ҡылымының ябай формаһы тип йөрөтөлгән урында улар -ған 
ялғауын -ыусы ялғауына еңел алмаштыра, ә ҡушма формаһы 
тип йөрөтөлгән урында эшләй торған эш, шәл бәйләй торған 
энә, һөт ташый торған машина тигәнде эшләй тороусы эш, 
шәл бәйләй тороусы энә, һөт ташый тороусы машина тип 
-ыусы формаһына һис тә күсерә алмайҙар. Шуға күрә эшләй 
торған, яҙа торған тигән һүҙҙе хәҙерге заман сифат ҡылым 
формаһы тип иҫәпләргә мәжбүр булалар, һәм шуның менән улар 
теләһә-теләмәһә лә -ған ялғауының хәҙерге заман сифат ҡылым 
формаһы булғанын раҫлайҙар. Грамматик форманың мәғәнәһе 
ябай һүҙҙә лә, ҡушма һүҙҙә лә бер була, ҡушма һүҙгә күсеү менән 
мәғәнәһе үҙгәрмәй. Шулай булғас, -ған ялғауы менән килгән ҡушма 
һүҙ хәҙерге заман сифат ҡылым хеҙмәтен үтәй икән, ябай һүҙ ҙә 
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шул хеҙмәтте башҡара. Әйткән һүҙ – атҡан уҡ; Йөрөгән таш 
шымарыр, ятҡан таш мүкләнер тигән мәҡәлдәрҙә һәм ғөмүмән 
-ыусы формаһының ни икәнен белмәгән ябай халыҡ телендә -ған 
формаһындағы һүҙҙең үткән һәм хәҙерге заман сифат ҡылымы, 
йәки ике заманды ла эсенә алған уртаҡ мәғәнәле сифат ҡылым булып 
йөрөгәне асыҡ күренеп тора. [Бейеш 1999, 79–80]. Ә Н.К.Дмитриев, 
башҡорт телендә -ған аффиксының хәҙерге заманды ла белдереүен 
һиҙемләп, түбәндәгеләрҙе яҙа: Тулы мәғәнәһендә хәҙерге заман 
сифат ҡылымы итеп -a/-ә/-й аффикслы хәл ҡылым менән ярҙамсы 
ҡылым функцияһындағы торған формаһы ҡушылышын биргән 
аналитик конструкцияны һанарға мөмкин. Миҫалдар: ала торған 
(берущий теперь, һүҙмә-һүҙ: «беря стоящий»), бирә торған (да-
ющий теперь, һүҙмә-һүҙ: «давая стоящий»). Былар инде эштең 
төп динамикаһын күрһәтә һәм эшләнеүҙең хәҙерге моментын 
белдереп тора. Мәсьәләгә тарихи яҡтан килгәндә, бөгөнгө телдә 
инде күбеһенсә үткән заманға ҡараған -ған аффикслы сифат 
ҡылымдың да хәҙерге заман сифат ҡылымдары иҫәбенә ингән 
булыуы мөмкин [Дмитриев 2008, 222–223]. 

Шулай итеп, -ған ялғауы – киң мәғәнәле универсаль аффикс. 
Ул үткән, хәҙерге, киләсәк замандарҙы, шулай уҡ һөйләшеү мәленә 
тиклем булған, һөйләшеү ваҡытында дауам итеп киләсәккә лә күскән, 
шулай уҡ характерлы үҙенсәлеге даими (бөтә заманда ла) булған йә 
ҡабатланып торған эш-хәлдәрҙе лә белдерә. Миҫалдар: Тормошҡа 
юл бирә торған, кешенең аҡылын, зиһенен үҫтерә торған, 
донъяның бихисап серҙәрен төшөндөрә торған гүзәл хазина 
– мәктәп. (К.Мәргән); Арыған ат соҡор һанай, асыҡҡан ат 
ҡулыңды ялай, яратҡан ат күҙеңә ҡарай. Ҡысыған ерҙән ҡул 
китмәй, һөйгән йәрҙән күҙ китмәй. [Әхтәмов 2008, 296–297].

Күгәреп тә ятҡан Урал тауы – 
Ете лә ырыу илдең төйәге. (Халыҡ йырынан). (Урал тауы 

әле лә алыҫтан күгәреп күренә. – М.У.)

Хәҙерге заман сифат ҡылымдың 
функцияһы

Хәҙерге заман сифат ҡылымдар, ғәҙәттә, исем алдынан килеп, 
уларҙы асыҡлай, һөйләмдең аныҡлаусыһы булып йөрөй, мәҫәлән, 
«... Шәрифулла былай тип яуап бирер: «Сөнки ҡылыс йән ҡыя 
торған яман ҡорал, ә ҡалҡан йән һаҡлай торған яҡшы нәмә», 
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– тиер. (М. Кәрим); Ә шулай ҙа йәмәғәтселектә төрлө имеш-
мимештәр таратыла, былай ҙа тыныс булмаған халыҡтың 
аңын ҡуҙғыта тора. (М.Хужин); Мөхәббәттә һин төшөнә 
алмаған, һин көтмәгән хәлдәр шул тиклем күп. (А.Абдуллин).

Хәҙерге заман сифат ҡылым үҙаллы торғанда исемләшә (исемгә 
әйләнә), һан, эйәлек, килеш менән үҙгәрә. Был турала профессор 
Д.М.Тумашева түбәндәгеләрҙе яҙа: «-ған кушымчалы форманың, 
сыйфат фигыль булудан башка, исем фигыль функцияседә бар: Гүзәл 
үзенең нигә килгәнен дә онытты (Г.Гобәй)». [Тумашева, 1978, 
141]. Тағы ла миҫалдар: Ул бирешмәҫ, бирешә торғандарҙан 
түгел ул, – тип ағаһының ныҡлығына һоҡланып ҡуя. 
(Ә.Байрамов); Ул ... бер яҡҡа янтая төшөп атлаусы Ласлоның 
ҡайтып килгәнен күрҙе. (И.Абдуллин). (Дөрөҫө: атлаған Лас-
ло. – М.У.); 

– Ә теләмәгәндәргә ни хөкөм? – тип ҡысҡырҙы Төхвәтуллин 
эргәһендә торған оҙон буйлы ҡарт һалдат. (Ф.Иҫәнғолов).

Әйтергә кәрәк, -ған ялғаулы исем ҡылымдарҙа заман төшөнсәһе 
һаҡлана. Беҙ килтергән миҫалдарҙа -ған ялғаулы исем ҡылымдарҙа 
хәҙерге заман төшөнсәһе ята. 

Башҡорт телендә -ыусы аффикслы исемдәрҙән һуң кешенең 
шөғөлөн, һөнәрен күрһәткән исем (мәҫәлән, уҡытыусы ағай, 
ҡуйыусы режиссер, бейеүсе егет), антропонимдар (кеше исе-
ме, фамилияһы) килеүе бар (мәҫәлән, яҙыусы М.Кәрим, биҙәүсе 
К.Исламов). Был һүҙбәйләнештәрҙә уҡытыусы, ҡуйыусы, 
бейеүсе, яҙыусы, биҙәүсе һүҙҙәре сифат ҡылым булып килмәгән, 
улар – исем, һөйләмдә улар өҫтәлмәлек функцияһын үтәй. Был 
хаҡта Н.К.Дмитриев түбәндәгеләрҙе яҙа: «Уҡыу-сы (ученик), 
уҡытыу-сы (учитель), алыу-сы (покупатель), һатыу-сы (прода-
вец), яҙыу-сы (писатель) һ.б. Был һүҙҙәрҙе хәҙерге заман сифат 
ҡылымы бүлегенә индереү дөрөҫ булып етмәҫ». [Дмитриев 1950, 
204; 2007, 159]. Тағы бер миҫал: «Аңла, мин ашығам, бик тә 
ашығам», – тине яҙыусы Толстой, Перовскийҙың тәҡдиме 
менән ризалашмайынса. (Я.Хамматов); Комбайнсы Вәзих 
Хәкимов, мал ҡараусы Арслан Шәйехов, көтөүсе Майшәриф 
Шәйхуллин, сусҡа һимертеүсе Фәһимә Хәйертдиновалар кеүек 
бик күптәрҙең хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ, тиһәк тә хата 
булмаҫ (Ә.Байрамов).
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-ыусы ялғауы тыуҙырған хаталар
Бөтә грамматикаларҙа ла -ыусы ялғауын хәҙерге заман сифат 

ҡылым күрһәткесе тип биреү, ә -ған ялғауын тик үткән заманға 
ғына ҡайтарып ҡалдырыу башҡорт теленең күҙгә күренеп боҙолоуына 
алып килгән. Был турала Әкрәм Бейештең аптырау ҡатыш әрнеү 
менән яҙған һүҙҙәрен килтерәйек: «Грамматик хеҙмәттәрҙә, хәҙерге 
заман сифат ҡылымы тип, ныҡ иркенләтеүҙәре арҡаһында 
-ыусы ялғауының уҡымаусы, алмаусы тигән мәғәнәһеҙ юҡлыҡ 
формаһын, ғазапланыусы кеше тигән кеүек хилаф яһалышын 
уйлап сығарыуҙары етмәгән, уҡытыусы, яҙыусы, көтөүсе тигән 
һүҙҙәрҙе сифат ҡылымдан исемгә әйләнгән, исем вазифаһын үтәгән 
сифат ҡылым тип бөтөнләй кирегә әйләндереп ҡуйыуға ҡәҙәр ба-
рып етәләр. Сифат ҡылымды сығанаҡ итеп, әлеге исемдәрҙе икенсе 
урынға күсергән саҡта телселәр игенсе, тимерсе, һунарсы кеүек 
-сы ялғауы менән яһалған исемдәрҙе бер нәмәгә һанамай иҫәптән 
төшөрөп ҡалдыра. Был яһалма исемдәрҙең бер туған булғанын, 
тик һуңғыларының нигеҙендә ысын исем, тәүгеләренең нигеҙендә 
исем ҡылым торғанын, ә ғәмәлдә тегеләренең дә, быларының да бер 
булғанын улар белергә теләмәй». [Әкрәм Бейеш 1999, 81].

Халыҡ телен белмәү, шул арҡала хәҙерге заман сифат ҡылым 
төшөнсәһен грамматикала дөрөҫ бирмәү һәм шул тәғлимәтте 90 
йылға яҡын уҡытыу телдә бик күп хата китеүгә юл асҡан. Әгәр ҙә 
1934 йылда дәреслектә ебәрелгән хата ваҡытында төҙәтелгән булһа, 
ҡолаҡҡа ятмаҫ һөйләмдәр төҙөлмәҫ, телдең торошо халыҡта шул 
тиклем ризаһыҙлыҡ тыуҙырмаҫ ине. Быға ышаныр өсөн түбәндәге 
һөйләмдәрҙе уҡып ҡарайыҡ:

-ыусы ялғаулы һөйләмдәр Төҙәтелгән вариант

Тына белмәүсе дошмандарға ҡарата Сәғиттең 
асыуы ҡабарҙы. (И.Ғиззәтуллин)

Тына белмәгән 
дошмандарға ҡарата 
Сәғиттең асыуы 
ҡабарҙы.
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Бер аҙ оялып ҡараусы ҙур һоро күҙҙәр, күҙҙәргә 
йәм биреүсе, уларҙы тағы ла матурлаусы, бына-
бына осорға әҙер тороусы нәҙек ҡыйғас ҡаштар, 
.... (И.Абдуллин)

Бер аҙ оялып ҡараған 
ҙур һоро күҙҙәр, 
күҙҙәргә йәм биргән, 
уларҙы тағы ла 
матурлаған, бына-бына 
осорға әҙер торған нәҙек 
ҡыйғас ҡаштар, ....

Матурлыҡты шашып яратыусы Әхмүш Ямаев 
шул уҡ ярһыулыҡ менән дан да һөйөүсе бер 
кеше ине (Б. Бикбай).

Матурлыҡты шашып 
яратҡан Әхмүш Ямаев 
шул уҡ ярһыу менән дан 
да һөйгән бер кеше ине. 
(ярһыу һүҙе ҡылымдың 
исеме, уға -лыҡ ялғауын 
өҫтәү кәрәкмәй) 

Улар был тупраҡты балсыҡ сүлмәккә 
һаласаҡтар ҙа, бер ҡасан да һарғаймаусы, 
япраҡ ҡоймаусы гөл ултыртасаҡтар. 
(И.Абдуллин)

Улар был тупраҡты 
балсыҡ сүлмәккә 
һалырҙар ҙа, бер 
ҡасан да һарғаймаған, 
япраҡ ҡоймаған гөл 
ултыртырҙар. 

Әйҙәгеҙ, беҙ ҙә Өфө урамдары буйлап 
барыусы Юлдашҡа эйәрәйек. («Башҡортостан 
уҡытыусыһы» журналы, 2011).

Әйҙәгеҙ, беҙ ҙә Өфө 
урамдары буйлап барған 
Юлдашҡа эйәрәйек.

... ағас ботағына, сигнал ҡыңғырауы 
хеҙмәтен үтәүсе алюмин тәрилкә эленгәйне. 
(Ә.Бикчәнтәев)

... ағас ботағына, сигнал 
ҡыңғырауы хеҙмәтен 
үтәгән алюмин тәрилкә 
эленгәйне.

Илен һөйөүсе кеше – яңғыҙ ҙа яланда яугир! 
(И.Ғиззәтуллин).

Илен һөйгән кеше – 
яңғыҙ ҙа яланда яугир! 

Бында – малсылыҡ менән шөғөлләнеүсе 
Туҡһанбай ауылы халҡының йәйләүе 
(Я.Хамматов). 

Бында – малсылыҡ 
менән шөғөлләнгән 
Туҡһанбай ауылы 
халҡының йәйләүе. 

Өсөнсө төр вәкилдәре аҡыл хеҙмәте менән 
шөғөлләнеүсе зыялылар. («Башҡортостан 
ҡыҙы» журналы, 01.2011).

Өсөнсө төр вәкилдәре 
аҡыл хеҙмәте менән 
шөғөлләнгән зыялылар. 
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Сөнки, мәҫәлән, эшләп, әүҙем тормош алып 
барыусы алтмыш йәшлектәрҙең тормошо ла, … 
(«Башҡортостан ҡыҙы» журналы, 01.2011).

Сөнки, мәҫәлән, 
эшләп, әүҙем тормош 
алып барған алтмыш 
йәшлектәрҙең тормошо 
ла, … 

Баҫма әҫәрҙәр, радио, телевидение телен анализлау һөйләмдәрҙә 
хатта бик боронғо осорҙо (үткән заманды) күрһәткән дата, һүҙҙәр 
булһа ла үткән заман сифат ҡылымға -ған урынына -ыусы 
ялғауын ҡушып яҙғандары, һөйләгәндәре күренде. Миҫалдар:

Әҙәмдең һәм унан һуң хакимлыҡ 
итеүсе Шамғундың (1118–1135) 
эске сәйәсәте халыҡта ризаһыҙлыҡ 
тыуҙыра («Ағиҙел» журналы, 
2016). 

Әҙәмдең һәм унан һуң хакимлыҡ 
иткән Шамғундың (1118–1135) 
эске сәйәсәте халыҡта ризаһыҙлыҡ 
тыуҙыра.

Урта быуаттарҙа йәшәүсе урта 
Волга буйы, Урал һәм көнбайыш 
ханлыҡтары («Ағиҙел» журналы, 
2016). 

Урта быуаттарҙа йәшәгән урта 
Волга буйы, Урал һәм көнбайыш 
ханлыҡтары.

Эйе, ләкин ул – бер шәжәрә 
яҙмышы аша халыҡ яҙмышын 
һүрәтләүсе әҫәр («Башҡортостан 
уҡытыусыһы» журналы, 2011)

Эйе, был – бер шәжәрә яҙмышы 
аша халыҡ яҙмышын һүрәтләгән 
әҫәр.

Батырша – башҡорт ихтилалын 
ойоштороусы шәхес 

(Ғ. Хөсәйенов) 

Батырша – башҡорт ихтилалын 
ойошторған шәхес. 

Йырҙар яҙып йөрөүсе 
композитор Рәүеф Мортазин 
да уның сәйен, балын тәмләп 
ҡарағайны.... (Ә.Бикчәнтәев)

Йырҙар яҙып йөрөгән композитор 
Рәүеф Мортазин да уның сәйен, 
балын тәмләп ҡарағайны....

Театр яратыусы йәш дуҫтарыбыҙ, 
рәхим итегеҙ. (Телевидение. 
«Ҡурай» каналы. Реклама. 
8.09.16)

Театр яратҡан йәш дуҫтарыбыҙ, 
рәхим итегеҙ.

Шунан ғына ҡырҙа көн итеүсе 
ағайҙың тарихы әрме менән 
бәйле икәне мәғлүм булды. 
(Ф.Аҡбулатова)

Шунан ғына ҡырҙа көн иткән 
ағайҙың тарихы әрме менән бәйле 
икәне мәғлүм булды. 
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Хәл-ваҡиға үткән заманда булһа ла, уйламай-нитмәй, -ыусы ялғауын 
сәпәп ҡуялар (был хәлде башҡаса әйтеп булмай):

Һин берәй көй уйнағанда, үҙеңде 
шул көйҙө сығарыусы кеше 
урынына ҡуй. (И.Абдуллин)

Һин берәй көй уйнағанда, үҙеңде шул 
көйҙө сығарған кеше урынына ҡуй. 

Аръяҡ менән тоташтырыусы 
ағас күперҙе бына-бына ағыҙып 
китергә итә. (А.Баймөхәмәтов)

Аръяҡ менән тоташтырған ағас 
күперҙе бына-бына ағыҙып китергә 
итә. 

Ысынлап та, иҫ китмәле хәл: уҡ 
һымаҡ ялт итеп кенә ҡалыусы 
йәшендең көсө лә 50 миллион 
вольттан артыҡ. (Ә.Байрамов)

Ысынлап та, иҫ китмәле хәл: уҡ 
һымаҡ ялт итеп кенә ҡалған 
йәшендең көсө лә 50 миллион 
вольттан артыҡ. 

Радио, телевидение телендә лә -ыусы ялғауы бик күп яңғырай: 

ихлас күңелдән ярҙам итеүсе 
дуҫтарығыҙ. [БСТ., 28.11.17; 
9.15]

ихлас күңелдән ярҙам иткән 
дуҫтарығыҙ

Уларҙың йөкмәткеһен … һәр 
сәғәт һайын сығыусы һуңғы 
хәбәрҙәр … тәшкил итә. (Радио 
«Юлдаш», 10.02.14)

Уларҙың йөкмәткеһен … һәр сәғәт 
һайын сыҡҡан һуңғы хәбәрҙәр … 
тәшкил итә.

Шулай ҙа минең күңелемдә һорау тыуып ҡуя: халыҡ телен һәйбәт 
белгән яҙыусылар, мәҫәлән, К.Мәргән, З.Биишева, Д.Бүләков һәм 
башҡа бик күптәр -ыусы ялғауы менән үҙҙәре яҙғанмы икән? Әллә 
уларға «дөрөҫ яҙырға» ярҙам иткәндәрме? Тағы миҫал килтерәйек: 
Уның эргәһендә кейәү оҙатып килеүсе Тамъян егеттәре һәм 
икенсе яҡлап хужалар, ҡыҙҙың ағалары, энеләре, яҡындары 
теҙелгән. (К.Мәргән); Йыш-йыш тын алған егет йүгереп килеп 
инеүсе Филзә менән бәрелеште. (Д.Бүләков). Дөрөҫө – оҙатып 
килгән, йүгереп килеп ингән.

Шул да билдәле, башҡорт балаһына 90 йыл самаһы бөтә бе-
лем биреү йорттарында хәҙерге заман сифат ҡылым төшөнсәһе 
-ыусы ялғауы менән бирелә тип тылҡып уҡытһалар ҙа, халыҡта 
ҡан хәтере (ген, нәҫел, тоҡом) көслө: һөйләгән, яҙышҡан кеше, 
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ата-баба теленә тоғро ҡалып, дөрөҫ һөйләмдәр төҙөгән һәм әле лә 
төҙөй. Миҫалдар: 

Уның күҙҙәре үлән төбөндәге үҙенең бәләкәс кенә өңөнән 
имгәкләп сығып килгән ҡуңыҙға туҡталды. (М.Кәрим); 

Һинең әллә ҡайҙа урыҫ араһында йөрөгән энеңә алма кеүек 
ҡыҙымды бирәһем юҡ! (Ж.Кейекбаев); 

Тауыш күтәреп, яҡынлашҡан халыҡҡа һыр бирмәҫкә тыры-
шып, бай яһалма асыулы тауыш менән ҡысҡырҙы. (Я.Хамматов); 

Үҙеңде ҡыҙыҡһындырған нәмә тураһында һораш. (Сынбу-
латова һ.б., 2012, 2); 

Ә Бөркөтлө ҡарағас, ҡайын, ҡарағай урмандары менән 
ҡапланған тауҙар араһында – Урал итәгендә ултыра. 
(М.Кәрим); 

Шул уҡ ваҡытта сатраш уйынын мина яланында йөрөгән 
сапер менән дә сағыштыралар. («Башҡортостан» гәзите, 
26.07.16.); 

Нурлы йөҙөнән йылмайыу китмәгән, күпкә йәш күренгән 
был инәйҙе күргәс, беренсе уйым «Күҙ теймәһен!» булды. 
(«Башҡортостан» гәзите, 24.04.18.); 

Йылдар дауамында ошо йәшәү рәүешен тотҡан кешеләргә 
берәү ҙә үҙ йәшен бирмәҫ. («Башҡортостан ҡыҙы» журналы, 
01.2011);

Һәр кем йыл башын «Етеп килгән // Килә ятҡан Яңы йыл 
менән ҡотлайбыҙ!» – тип, сифат ҡылымды дөрөҫ яҙып (әйтеп) 
ҡотлап, Яңы йылға дөрөҫ һөйләм менән аяҡ баҫа. 

Шулай итеп, башҡорт телендә -ыу ялғаулы исем ҡылымға -сы 
ялғауы ҡушыуҙан хәҙерге заман сифат ҡылым түгел, ә шөғөлдө, 
һөнәрҙе белдергән исем яһала; 

хәҙерге заман сифат ҡылым -ған ялғауы (ябай форма: белгән 
тема, тәмәке тартмаған егет) һәм -а, -п ялғаулы хәл ҡылым 
артынан -ған ялғаулы ярҙамлыҡ ҡылым килеү менән бирелә (ҡушма 
форма: йоҡлап ятҡан бала).

Ҡылымдарҙы заман яғынан ҡараған саҡта мин тағы бер ҡыҙыҡ 
күренешкә тап булдым: 

башҡорт телсе-ғалимдары хәҙерге заман сифат ҡылымдың 
-ыусы ялғауы менән яһалыуын аңлатҡан ваҡытта, үҙҙәре яҙған 
ҡағиҙәгә ҡаршы сығып, һөйләмдәрен -ыусы ялғауы менән түгел, 
ә бөтөнләй икенсе форма – халыҡ хәҙерге заман сифат ҡылым 
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төшөнсәһен белдергән, әммә ғалимдар уны үҙҙәре бер ваҡытта ла 
бер грамматикала ла күрһәтмәгән -ған ялғауы менән яҙалар.

Һорау тыуа: дәреслектәрендә үҙҙәре файҙаланмаған -ыусы 
ялғауы башҡорт телсе-ғалимдарына ниңә кәрәк булды икән? 
Мәҫәлән, башҡорт теле дәреслектәренең тәүге авторҙарының береһе 
Ә.Мансуров педучилище, ете йыллыҡ урта мәктәптең 5–6-сы 
кластары өсөн яҙған дәреслектәренең бөтәһендә лә сифат ҡылым 
һәм уның замандары тураһында һүҙ барғанда үҙе уйлап сығарған 
-ыусы ялғауы менән түгел, халыҡ теленә таянып, -ған ялғауы 
менән яҙа. Миҫалдар килтерәйек: Сыйфат ҡылымдар ҙа, сыйфаттар 
кеүек, үҙҙәренән һуң килгән сыйфатланмыш исем төшөп ҡалһа, 
исем урынында килгән, исемдәр үҙгәрә торған күплек, зат һәм 
килеш ялғауҙары менән үҙгәрәләр. [Мансуров 1941, 124]. Татар 
теленән һүҙҙәр алып, уға бик ныҡ эйәреп яҙылған был һөйләмде 
мин Н.К.Дмитриевтың башҡорт телендәге ҡайһы бер формаларҙы 
аңлатыу революциялағы саҡлы дәүерҙәге татар грамматикалары-
нан алған ғәҙәттәге аңлатма [Дмитриев 1948, 157] булғанын, татар 
теленә яҡынлаштырып яҙыуҙы дәлилләгән миҫал тип иҫәпләйем. 
Ә.Мансуров дәреслектәренән тағы ла миҫалдар килтерәйек: Хәҙерге 
заман сифат ҡылымдар, ғәҙәттә, һөйләмдә исем алдында ки-
леп, предметтың хәҙер эшләнеү өҫтөндә булған эше буйынса 
билдәһен белдерәләр. Биргән теорияһын нығытыр өсөн дәреслек 
авторы башҡорт кешеһе төҙөмәгән һөйләм бирә: Көлтә ташыу-
сы егеттәр ашарға ултырҙылар. [Мансуров 1951, 184]. Дөрөҫ 
һөйләм түбәндәгесә: Көлтә ташыған егеттәр ашарға ултырҙы. 

Ошо мәғлүмәт Ә.Мансуровтың 2-се китабынан – 1934 йылдан 
башлап (Ә.Бейеш 1999, 77) 28 йыл буйы бирелә (1-се баҫма 1933 
йылда, 16-сы баҫма 1961 йылда сыға). Артабан да был тәғлимәт һис 
үҙгәртелмәй генә башҡа дәреслек авторҙарының китаптарына күсә.

Шулай итеп, бөтә грамматикаларҙа 90 йылға яҡын ике форма 
йәшәй:

1-сеһе -ыусы ялғауы: ул урыҫ теленә эйәреп яһалған яһалма 
форма; теория менән нығытылып, рәсми рәүештә бөтә уҡыу йорт-
тарында уҡытыла; 

2-сеһе -ған ялғауы: ғалимдар уны рәсми рәүештә танымай, әммә 
үҙҙәре дәреслектәрендә ошо форманы йыш ҡуллана; 

баҫма әҫәрҙәрҙә, рәсми телдә, һөйләү телендә лә иркен йөрөгән 
был ялғау сифат ҡылымдың бөтә замандарын, шул иҫәптән, хәҙерге 
заман сифат ҡылымды ла, биреүҙә ҡатнаша. 
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Әйткәндәй, бөтә ғалимдарҙың дәреслектәрендә, фәнни 
хеҙмәттәрендә ул бихисап. Мәҫәлән, «Педагогия училищелары өсөн 
программалар (башҡорт теле һәм башҡорт балалар әҙәбиәте)»нән 
миҫал: Был ҡулланмала әсә теле дәреслегенә һәм ғөмүмән туған 
телгә түбәндәге талаптар ҡуйыла: а) дәреслек уҡытыла 
торған телдең фәнни нигеҙендә төҙөлөргә, ... е) грамма-
тика дәреслеге әсә теле тураһындағы фәнгә нигеҙләнергә 
һәм унда бәхәсһеҙ булған мәғлүмәттәр бирелергә тейеш 
[Кейекбаев, Әхмәров һ.б., 1966. 3–4]. Күренекле ғалимдарыбыҙ 
В.Ш.Псәнчин менән Ю.В.Псәнчин 10–11-се класс уҡыусылары 
өсөн төҙөгән дәреслектәренең теория өлөшөндә һәм биремдә хәҙерге 
заман сифат ҡылымдарҙы шулай уҡ -ған ялғауы менән дөрөҫ 
итеп биргән. Мәҫәлән, Сифат ҡылым тип зат менән үҙгәрмәй 
торған һәм үҙендә ҡылымдың да, сифаттың да билдәләрен 
туплаған ҡылым формаһы һанала; Яҡшы белгән берәй уйынды 
тасуирлағыҙ, унда төрлө йүнәлешкә ҡараған ҡылымдарҙы 
ҡулланығыҙ; Сифат ҡылымдың был формаһының мәғәнә 
үҙенсәлеге шунда, ул аңлатҡан эш-хәрәкәт киләсәктә мотлаҡ 
үтәләсәк  [Ю.В.Псәнчин, В.Ш.Псәнчин 2001: 156, 158].

Әйткәндәй, юғары уҡыу йорттарының филология факультеты 
студенттары өсөн бик тулы, аңлайышлы итеп яҙылған «Башҡорт 
теле» дәреслегендә беҙ ҡараған 30-сы биттә -ған ялғаулы 78 
хәҙерге заман сифат ҡылым осраны. Бер нисә һөйләм килтерәйек: 
Ижтимағи күренеш булараҡ, тел йәмғиәткә хас булған 
башҡа күренештәрҙән ни яғы менән айырыла һуң?; Башҡа 
телдәрҙәге кеүек үк, хәҙерге башҡорт телендә лә паронимия 
байтаҡ киң таралған семасиологик күренештәрҙән һанала; 
Төньяҡ-көнбайыш диалектҡа Башҡортостандың төньяҡ-
көнбайыш, көнбайыш райондарында, Пермь крайында, Сверд-
ловск өлкәһендә һәм Татарстандың айырым райондарында 
йәшәгән башҡорттарҙың теле ҡарай; Һуҙынҡы өндәр буйынса 
айырылған варианттар’. [Башҡорт теле 2012, 5, 9, 24, 27]; ака-
демик М.В.Зәйнуллин хеҙмәттәренән миҫалдар: Әлбиттә, был 
хеҙмәт морфологияға ҡараған бөтә проблемаларҙы хәл итеү 
бурысын ҡуймай …; Аныҡлаусы функцияһын үтәгән үткән 
заман сифат ҡылым тарҡау булырға мөмкин; Тейешлекте, 
кәрәклекте белдергән сифат ҡылым хәҙерге башҡорт телендә 
актив ҡулланыла [Зәйнуллин 2002: 5, 202, 211] һ.б. 
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Беҙ «Башҡорт теленең машина фонды»нда булған мәғлүмәттәргә 
лә мөрәжәғәт иттек. Унда ла шул уҡ хәл: хәҙерге заман сифат ҡылым 
төшөнсәһе -ған ялғауы менән дә, -ыусы менән дә бирелгән. Тик-
шерер өсөн һәр ялғауға 150-шәр һөйләм алдыҡ. 

300 һөйләмдең 135-е хәҙерге заман сифат ҡылымды белдерә 
булып сыҡты: шуларҙан 47-һе -ған ялғауы менән, 88-е – -ыусы 
ялғауы менән. Миҫалдар килтерәйек.

-ыусы ялғауына: Шул саҡ ул юл аша алпан-толпан атлап 
сығып барыусы йоҙроҡ саҡлы йән эйәһен күреп ҡалды: атын 
ҡапыл туҡтатты (И.Абдуллин);

Ә ырҙын артында һыйыр ашатыусы малайҙар туп һуғып 
уйнай. (И.Абдуллин); 

Ысынлап та, иҫ китмәле хәл: уҡ һымаҡ ялт итеп кенә 
ҡалыусы йәшендең көсө лә 50 миллион вольттан артыҡ. (Ә. 
Байрамов);

Бригадир ҡабырғалары уттай ҡыҙған «буржуйка» 
тирәһендә ултырыусы эшселәрҙе күңеленән генә барлап 
сыҡты. (Ә. Байрамов).

-ған ялғауына: 
Артта ултырған кешегә һаҡ ҡына боролоп ҡараны. 

(С.Агиш). 
…йомшаҡ ҡына йылмайып-көлөмһөрәп барған ҡыҙҙарға Сер-

гей күҙ төшөрҙө лә, хикәйәһен ялғап алып китте. (А.Абдуллин), 
Ишек янында бәләкәй төргәк тотоп баҫып торған 

Сергейҙы күреп, ул ҡәнәғәтһеҙлеген белдерҙе. (А.Абдуллин). 

Беҙ шулай уҡ академик З.Ураҡсиндың башҡорт теленә 
бағышланған «Телем минең – яҙмышым» тигән мәҡәләләр 
йыйынтығын анализлап ҡараныҡ. 64 биттән торған башҡорт 
телендәге текста (ҡалған биттәрҙә рус, татар телендә яҙылған 
материал ине. – М.У.) 119 хәҙерге заман сифат ҡылым ялғауы 
булған һүҙ бар ине. Шуларҙан -ған ялғауы менән 110, -ыусы менән 
– 9. Миҫалдар бирәйек:

-ған ялғауы менән: Башҡорттар был күрһәткес бу-
йынса республикала йәшәгән урыҫтарҙан да, татарҙарҙан 
да ҡалыша; Бер генә илдә лә, бер генә республикала ла төп 
халыҡтың телен белмәгән президент булғаны юҡ һәм булмаҫ 
та (Башҡортостан ғына шундай бер төбәккә әйләнеп 
ҡуймаһа); Улар тотош бер системаны тәшкил итә һәм бик 
әүҙем ҡулланылған һүҙҙәр рәтенә инә. [Ураҡсин 2002: 11, 17, 71].
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-ыусы ялғауы менән: Милли үҙаң иһә милләтте билдәләүсе 
мөһим сифаттарҙың береһе; Тел бынан тыш тотош халыҡтың 
рухи донъяһын, мәҙәниәтен сағылдырыусы, быуындан-
быуынға тапшырылыусы берҙән-бер ҡабатланмаҫ ҡорал; 
Әзербайджанда ошо журналды нәшер итеүсе бер дуҫым әсенеп 
… әйткәйне. [Ураҡсин 2002: 66, 84, 97].

Башҡорт ғалимдарының үҙҙәре уйлап сығарған теория менән 
яҙырға ҡулы бармағаны, уның менән мөрхәтһенә алмағаны -ған 
ялғауының халыҡтың аңында ятҡан, телгә ятып ҡына торған дөрөҫ 
ялғау, халыҡ тыуҙырған ялғау икәнен күрһәтә. Ғалимдар, ахыры, 
аңдары ҡушҡанса, үҙҙәре лә һиҙмәйенсә дөрөҫ итеп халыҡса яҙа ла 
ҡуя, ә үҫеп килгән быуынды үҙҙәре уйлап сығарған, халыҡ теленә 
хас булмаған яһалма форма – -ыусы менән һөйләшергә, яҙырға 
өйрәтә. 

Ошо арҡала башҡорт теле күҙгә күренеп боҙола. Ул яҙыу, 
һөйләүгә ҡағылған бар өлкәне – баҫма әҫәрҙәр (матур әҙәбиәт, 
гәзит-журнал, дәреслектәр), радио-телевидение, театр, кон-
церттар, вуз, мәктәп һ.б. – ялмап алды. Был хәл йәмғиәтте аптырау 
ҡатыш борсоуға һала. Бигерәк тә башҡорт телен белеүе арҡаһында 
вазифа биләгән хеҙмәткәрҙәрҙең телде боҙоп һөйләүе, яҙыуы менән 
халыҡ бер ҙә генә риза түгел. 

Эш шуға барып етте: яҙыу, һөйләү бүлектәрен етәкләгән 
хеҙмәткәрҙәр, өҫтәленә килеп ятҡан, -ған ялғауы менән дөрөҫ 
яҙылған материалдарҙы (текст һ.б.), ҡағиҙәгә таянып (шул ҡағиҙә 
яҙған ғалимдарҙың үҙҙәре -ған менән яҙғанында уларҙың эше 
юҡ), -ған ялғауын -ыусы-ға төҙәтеп сығырға мәжбүр була. 

Башҡорттар үҙҙәренең милли теле – башҡорт телендә иркен ара-
лаша; уның бер ваҡытта ла нимәнелер әйтә алмай аптырап ултырғаны 
юҡ. Әйткәндәй, ул урыҫ теленә оҡшатып яһалма булдырған -ыусы 
ялғауына ла мохтаж түгел: -ыусы биргән төшөнсәне халыҡ теле 
-ған ялғауы менән бирә. 

Хөрмәтле башҡорттар! Беҙҙең барыбыҙға ла: 
беренсенән, -ыу ялғаулы исем ҡылымға -сы ялғауы ҡушылғандан 

һөнәр, шөғөлдө белдергән исем яһалғанын, ә хәҙерге заман сифат 
ҡылымды башҡорт үҙенең телендә -ған менән биргәнен аңларға 
ғына кәрәк. Был иҫте китәрерлек ауыр хәл түгелдер;

икенсенән, телебеҙҙе сит элемент – -ыусы ялғауының 
һөжүменән аралайыҡ. Телдә бит йылылыҡ та һиҙелергә тейеш. 
Әйткәнең, ишеткәнең ҡолаҡҡа ятыш, үҙеңдеке булғанда ғына 
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күңел рәхәтләнә, ләззәтләнә. Сит, сит инде… барыбер һиҙҙертә, 
кеше күңелендә ҡаршылыҡ, асыу тыуҙыра, ул уны һис ҡабул итә 
алмай ыҙалана…. 

Унан бит кеше тормошонда булған, хәҙерге заман менән бирелә 
торған бөтә төшөнсәне лә -ыусы менән биреп булмай, ә халыҡ теле 
уны ыһ та итмәй белдерә лә ҡуя! Сағыштырығыҙ:

Хәҙерге заман сифат ҡылым

-ыусы ялғауы менән: халыҡ әйтә:

Минең яратыусы ғына кәләшем – 
һөйөүсе йәрем бар .

Минең яратҡан ғына кәләшем – 
һөйгән йәрем бар .

Мине һағынып көтөүсе бәләкәй 
генә ҡыҙым – ике йәшлек Гөлназым 
бар.

Мине һағынып көткән бәләкәй генә 
ҡыҙым – ике йәшлек Гөлназым бар.

Минең кәләш, элек әсәйем һымаҡ, 
мин яратыусы ашты – билмәнде 
йышыраҡ бешерергә тырыша. 

Минең кәләш, элек әсәйем һымаҡ, 
мин яратҡан ашты – билмәнде 
йышыраҡ бешерергә тырыша. 

-ыусы ялғауының яһалма булғанын күрһәткән тағы бер нәмә 
бар: ул – -ыусы ялғауы булған һөйләмде урыҫ теленә матур итеп 
тәржемә итә алмау. Уны -ған формаһына күсереп кенә тәржемә яһап 
була. Миҫал: Әзербайджанда ошо журналды нәшер итеүсе бер 
дуҫым әсенеп … әйткәйне. [Ураҡсин 2002: 66]. букв. ‘Один мой 
друг-издатель журнала в Азербайджане с горечью сказал …’. Дөрөҫ 
төҙөлгән һөйләм: Әзербайджанда ошо журналды нәшер иткән 
бер дуҫым әсенеп … әйткәйне. ‘Один из моих друзей, издающий в 
Азербайджане этот журнал, с горечью сказал … ’. 

Шулай итеп, беҙ тел ғилемендә хәл ителмәгән мәсьәләләр 
рәтендә ҡала килгән күренештәрҙең береһендә туҡталдыҡ. Һеҙ ни 
уйлайһығыҙ, йәмәғәт?
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