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Азык-тҿлек – кешенең тҿп биологик ихтыяҗларыннан берсен тҽшкил итҽ. Кешелек ҽйлҽнҽ-

тирҽсендҽге күп кенҽ табигый байлыкларны (үсемлеклҽрне, җилҽк-җимеш, яшелчҽ, хайваннарны һ.б.) 

үзенең ҽлеге ихтыяҗларын канҽгатьлҽндерү ҿчен файдаланырга ҿйрҽнгҽн. Ҽмма ризыкны куллану-ҽзерлҽүгҽ 

бҽйле гореф-гадҽтлҽрдҽ теге-яки бу мохиткҽ хас ресурслар гына түгел, бҽлки халыкның күп кенҽ мҽдҽни 

үзенчҽлеклҽре дҽ туплана. Шуңа күрҽ аларга аеруча сак мҿнҽсҽбҽт талҽп ителҽ. 

Телҽсҽ кайсы илдҽ һҽм телҽсҽ кайсы чорда матди мҽдҽниятнең иң тотрыклы элементлары – ашау-эчү 

традициялҽре. Татарлар – тарих дҽвамында табигый һҽм иҗтимагый-икътисади шартларга бҽйле шактый 

үзгҽрешлҽр кичергҽн халык. Ҽлбҽттҽ, болар татар халкының милли ризыклары язмышына да тҽэсир иткҽн: 

күп кенҽ ризыкларны ҽзерлҽү тҽҗрибҽсе буыннан-буынга күчми калган, кайберлҽре матди яктан яңа эчтҽлек 

алган, чит халыклардан кергҽн ризыклар үзлҽштерелгҽн. Ҽмма шундый шартларда да татар халкының элек-

электҽн килгҽн матди һҽм рухи байлыгын үзлҽрендҽ саклап калган ризыклар күпсанлы. Бу ризыкларны 

ҽзерлҽү үзенчҽлеклҽре һҽм аларның атамалары буыннар тҽҗрибҽсен, татарларның тормыш итү рҽвешен, 

андагы үсеш-үзгҽрешлҽрне ачык чагылдыра. Шундыйларның берсе – кыстыбый. Ул иң борынгы һҽм гади 

ризыклардан санала. 

Кыстыбый ҿчен табада тҿче камырдан юка итеп җҽеп тышлык пешерелҽ, аның эченҽ бҽрҽңге, тары 

боткасы яисҽ тҿйгҽн киндер орлыгы салына. Баштарак ул камыр эченҽ тҿрле ярмалардан пешерелгҽн 

боткалар салып ҽзерлҽнгҽн. Ҽгҽр татар халкының элек-электҽн игенчелек белҽн шҿгыльлҽнүен искҽ 

тҿшерсҽк, бу гаҗҽп түгел. Бҽрҽңге Россиядҽ, шул исҽптҽн татар халкында XIX гасыр ахыры – ХХ гасыр 

башларында гына ныклап урнаша. Кыстыбый да бҽрҽңге эчлеге белҽн XIX гасыр азагыннан гына ҽзерлҽнҽ 

башлый [branclub.narod.ru]. Кыстыбыйның эчлегенҽ карап, тҿрле тҿбҽклҽрдҽ бәрәңге кыстыбые, орлык 

кыстыбые, тары кыстыбые кебек атамаларны очратырга була. 

Кыстыбый атамасының килеп чыгышына килгҽндҽ, Р.Ҽхмҽтьянов аны “кыс-у” фигыленҽ ниндидер -

мбый/-мби аффиксы ҿстҽлеп ясалган булырга тиеш дип аңлата [Ҽхмҽтьянов 2001: 136]. Ризыкны ҽзерлҽү 

технологиялҽре күзлегеннҽн бу аңлатма дҿреслеккҽ шактый якын: ул камыр арасына алда атап үтелгҽн 

эчлеклҽрнең кайсын да булса кыстырып ясала. Р.Ҽхмҽтьянов та, Ф.Баязитова да кыстыбый сүзенең башка 

күрше халыкларга керүенҽ игътибар итҽлҽр: башкортча қыстымбый, чуваш диалектларында кастампи, 

мари телендҽ кыстывий, удмуртларда кыстыбый [Баязитова 2007: 251]. 

Кыстыбый татарлар яши торган барлык җирлҽрдҽ дҽ таралган. Бу факт та аның борынгы ризык 

икҽнен раслый. Җирле тҿбҽклҽрдҽ ул башкачарак та атала: казан арты, минзҽлҽ, керҽшен сҿйлҽшлҽрендҽ – 

күзикмәк [ТТЗДС, 346], норлат, тархан, ҽстерхан сҿйлҽшлҽрендҽ – якмыш [ТТЗДС, 227]. 2007 елгы татарча-

русча сүзлектҽ тәбикмәк сүзе кыстыбый дип шҽрехлҽнгҽн [ТРС 2007: 333]. Бу атамалар да үзлҽрен аклый: 

кыстыбый камырын кызган табада пешергҽндҽ күз-күз кызгылт эзлҽр кала: күзле икмҽк > күзикмәк; якмыш 

сүзенең нигезендҽ “як(г)-у” фигыле ята; тәбикмәк > таба икмҽге, чыннан да кыстыбыйның камыр ҿлеше 

(тышы) табада пешерелҽ. Тҿмҽн сҿйлҽшендҽ капшырма сүзе кыстыбый мҽгънҽсендҽ йҿри [Баязитова 2007: 

229]. 

Кыстыбый сүзе ХХ-ХХI гасырда чыккан татар сүзлеклҽренең барысында да диярлек урын алган. 

Болар да кыстыбыйның озак еллар дҽвамында популяр булып калуын раслый. Мҽсҽлҽн (татарча-русча 

сүзлеклҽрдҽге аңлатмалар русчадан тҽрҗемҽ итеп бирелҽ – Н.Р.):  (ТРС 1927: 155), qstьbi [ТРС 1931: 

245] – ботка яки бҽрҽңгедҽн юка гына эчлек салынган пирог; пирог (эченҽ ботка яки бҽрҽңге боламыгыннан 

юка эчлек салынган) [ТРС 1950: 167]; кыстыбий (эченҽ ботка яки бҽрҽңге боламыгыннан юка эчлек 

салынган, читлҽре ачык, ябыштырылмаган пирог) [ТРС 1966: 314]; уртага бҿклҽнгҽн юка камыр эченҽ изгҽн 

бҽрҽңге, тары боткасы, тҿелгҽн киндер орлыгы яки мҽк орлыгы һ.б. салып пешерелгҽн ашамлык [ТТАС 

1979: 206]; кыстыбый (милли ашамлык) [ТРС 1988: 184]; уртасыннан бҿклҽгҽн юка камыр эченҽ бҽрҽңге, 

тары боткасы яисҽ тҿйгҽн киндер орлыгы салып пешерелгҽн ашамлык [ТТАС 2005: 311]; кыстыбый (гадҽттҽ 

эченҽ бҽрҽңге салынган пирог тҿре) [ТРС 2007-I: 708]. Сүзлек мҽкалҽлҽренҽ күз салсак, аларда бу тҿр 

ризыкның эчлеге бҽрҽңге, тары боткасы, тҿелгҽн орлыклардан ҽзерлҽнүенҽ басым ясалуы күренҽ. Ҽмма 

соңгы елларда күбрҽк бҽрҽңге кыстыбыйлары пешерелҽ, бу үзенчҽлеккҽ 2007 елгы сүзлектҽ игътибар ителҽ.  

Татар мҽкальлҽре һҽм фразеологизмнары составында кыстыбый сүзенең очравы да бу ризыкның 

борынгылыгына күпмедер ишарҽ итҽ: Кысылма, кыстыбыең сытылыр (1216), кысылма, кыстыбый 

булырсың, кыстыбый кебек кысылып йӛрмә! (29194) мҽкальлҽре һҽм кыстыбый кебек кысылу (б.435) 

фразеологизмы кеше эшенҽ тыгылу, урынсызга сүзгҽ килеп кысылу очракларына карата ҽйтелҽлҽр. 



“Аю белҽн кешенең дуслыгы кайчан беткҽн” дип аталган татар халык ҽкиятендҽ дҽ бу сүз очрый, 

ҽмма ҽлеге ризык анда башкачарак “ҽзерлҽнҽ”: “Аю шалканны бик яраткан, ашаган-ашаган да, бик тәмле 

булды, рәхмәт, дип кайтып киткән. Инде хәзер аю да кешене чакырган. Ул да, мескен, тӛрле аш ясыйм дип, 

шалканның яфракларын турап-турап шулпа итеп тә, урап-урап кыстыбый итеп тә пешергән”. 

Бу ризык атамасы татар язучыларының ҽсҽрлҽрендҽ дҽ күзҽтелҽ. Аңа игътибарлы булыгыз. Ач 

вакытларымда Мӛхәммәд Гариф мине Кушлавычка алып кайта иде, әбиең мине кыстыбый, бәлеш, 

каклаган каз белән сыйлый иде (Р.Батулла “Апуш-Тукай”). Рәйхан сәкегә ашъяулык җәя. Самавыр утырта, 

зур табак белән аш куя, кыстыбый, вак бәлешләр куя. Миңлебай башта табагы белән алып ашны ашап 

бетерә. Аннан соң икенче табактагы вак бәлешләрне ашап куя. Таба белән ӛелеп торган кыстыбыйны 

үзенә тартып китерә дә аны да ашап бетерә (З.Зҽйнуллин “Кырык бернең арбалы хатыннары”). Ӛйләрендә 

әллә никадәр җиһазлар булмаса да, җәмәгатьләре шул карт-карчык берлән бетсә дә, Гӛлйӛзем әби кӛн буе 

эштән бушамый иде. Ул кайвакытлар мич ягып күмәч сала, кыстыбый пешерә, бәйрәм кӛннәрендә 

картының намаздан кайтуына коймак хәзерләп куя иде (Г.Исхакый “Сҿннҽтче бабай”). 

Ҽдҽби ҽсҽрлҽр буенча фикер йҿртсҽк, камыр уртасына тапалган ит ягып пешерелгҽн ризыкны да 

кыстыбый дип атауларын күрергҽ мҿмкин.  

– Кыстыбый пешер әле син миңа! – дип ярып салды Мӛбарәк. 

– Ярар... пешерермен... – диде чибәр хатын кӛттереп кенә. – Ә... нәрсә кыстыбые пешерим соң?! 

<...> 

Мӛбарәкнең ит кыстыбые яратканын белә иде Нурсадә. <...>Нурсадә тары һәм бәрәңге 

кыстыбыйларын майлап торганда, дәү җиз самавыр кайнап чыкты (М.Шаһимҽрдҽн “Татылу”). 

Татарларда кыстыбый тышы (камыры) аерым ризык буларак та кулланыла. Аны кайбер тҿбҽклҽрдҽ 

юка (җука, йука, йока, юкамыш) дип йҿртҽлҽр (атама камыр юка гына итеп табада пешерелгҽн булудан 

килеп чыккан булырга тиеш).  

Тҿче камырдан юка итеп җҽеп пешерелгҽн камыр ашы (шулай ук кыстыбый тышына охшаган) мишҽр 

диалекты сҿйлҽшлҽрендҽ зәймә, йәймә, себер диалектында йәймә сүзе белҽн белдерелҽ [Баязитова 2007: 

254]. Ҽдҽби телдҽ бу ризыкның исеме – җәймә (атама нигезендҽ “җҽй-ү” фигыле ята). Бу берҽмлек тҽ 

мҽкальлҽрдҽ очрый: Тышы җәймә җәя, эче пилмән бӛгә (1489); Эчем бӛккән бӛгә, тышым җәймә җәя 

(1492); Эчтән умач уа, тыштан җәймә җәя (1497) һ.б. мҽкальлҽр икейҿзлелек яки сер бирмҽүчелеккҽ 

мисал йҿзеннҽн ҽйтелҽлҽр.  

Бу сүз дҽ тҿрле чорларда иҗат ителгҽн матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрендҽ урын алган. Ишек тирәсендәге 

халык ач күзләрен парланып торган майлы итләргә текәделәр, түрдәге табынга туралмаган симез тукты, 

казылык белән түбәләмә тулы табакны китереп утырттылар. Иң ӛстә кӛйдерелеп пешерелгән куй башы, 

азрак җәймә бар иде (Г.Ибраһимов “Казакъ кызы”). Кӛз булганлыктан, ашау ягы бик бай булмаса да, 

ярыйсы гына күренә. Әрчеп пешергән ярмалы бәрәңге, берничә җәймә, азрак каймак, сӛтле чәй 

(З.Зҽйнуллин “Сугыш алды малайлары”). Тутасы җибәргән оннан кӛнбагыш маенда булса да, җәймә 

катырып алды (А.Хҽлим “Ҿч аяклы ат”). 

Татар табыны бер үк тҿрле компонентлардан ҽзерлҽнгҽн ризыкларга гаять бай. Кыстыбыйга охшаган, 

ҽмма ачык итеп пешерелҽ торган тагын бер милли ризык – дучмак. Бу – түгҽрҽклҽп җҽйгҽн камыр ҿстенҽ 

изгҽн бҽрҽңге, эремчек һ.б. нҽрсҽ ягып пешерелгҽн таба ашы [ТТАС 1977: 315]. Кыстыбый һҽрвакыт тҿче 

камырдан ҽзерлҽнсҽ, дучмакны ҽче камырдан да, тҿче камырдан да пешерҽлҽр. Гҽрчҽ сүзлеклҽргҽ 

“диалекталь” тамгасы белҽн теркҽлмҽсҽ дҽ, кайбер галимнҽр бу сүзнең ҽдҽби телдҽ очрамавын, тҿрле 

урынчалыкларда дучмак / дурычмак / дүртпочмак вариантларында йҿрүен искҽртеп, җирле сҿйлҽш 

берҽмлеге булуын күрсҽтҽлҽр [Юсупова 2008: 162-163]. “Татар халык ашлары” хезмҽтендҽ бу ризыкның 

йомырка дучмагы, бәрәңге дучмагы кебек тҿрлҽре тасвирланган [Ҽхмҽтҗанов 1999: 135]. Т.Хҽйретдинова 

хезмҽтендҽ ул “шакмак рҽвешендҽге пирог” дип бирелҽ һҽм дучмак / дурычмак атамасы “дүрт” һҽм 

“почмак” сүзлҽренең кушылмасыннан килеп чыккан дип аңлатыла: дүртпочмак > дурочмак > дучмак 

[Хайрутдинова 1993: 39]. Шулай да ул күп кенҽ тҿбҽклҽрдҽ түгҽрҽк итеп пешерелҽ. Диалектологиягҽ караган 

хезмҽтлҽрдҽ бу сүзнең түбҽн кама керҽшеннҽре, казан арты-мамадыш, нагайбак керҽшеннҽре, минзҽлҽ 

сҿйлҽшендҽ очравы ҽйтеп үтелҽ [Баязитова 2007: 207]. Кызганыч, бу берҽмлек мҽкаль-ҽйтемнҽрдҽ 

табылмады. Гҽрчҽ бу ризыкның аерым тҿрлҽре (мҽсҽлҽн, эремчек эчлеге белҽн пешерелгҽне) гаять киң 

таралган булса да, ул ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ дҽ аз очрый. Әнисе дучмак пешерергә җыена ахрысы, камыр 

җәюеннән туктап, куна тактасыннан он сыпырып тӛшерде. Ә хәзер, әнә, тукмак белән бәрәңге изә 

башлады. <...> Әнисе һаман мич янында кайнаша. Ӛйгә дучмак исе таралган. Авыз суларын китереп тора. 

<...> – Миңлегаяз йоклыйдыр әле... Яшь киленнәре суга тӛшеп бара, ә син тор дисең, – дип сӛйләнде малай, 

кайнар дучмак исен киерелеп сулый-сулый. <...> Җылы пар бӛркеп ӛстәлгә ак самавыр менеп утырды, олы 

бадьянга ӛелгән дучмак куелды (Р.Мҿхҽммҽдиев “Ак кыялар”). 

Пешерелүе һҽм компонентлары белҽн дучмак / дурычмакка охшаган ризык красноуфим, пермь, 

нократ сҿйлҽшлҽрендҽ исҽ шәңгә / шәңкә / шанги сүзлҽре белҽн белдерелҽ; аны бҽрҽңге (йиралма яки кәртүк 

шәңгә), гҿмбҽ (мәшкә шәңгә), кишер (сары торма шәңгә), җир җилҽге (шартлама шәңгә), кура җилҽге 

(ӛмӛже шәңгә), шомырт, угыз эремчеге (ыwыз шәңгә) һ.б. белҽн пешерҽлҽр [Баязитова 2007: 209-212]. 

Нәстүк сәкегә ашъяулык сыман тукыма җәеп, туралган чӛгендер һәм кичә Кәбир күчтәнәч итеп биргән 

бәрәңгене кушып пешергән кайнар шәңгә китереп куйды (А.Хҽлим “Ҿч аяклы ат”). 



Бу ашамлык рус халкының “ватрушка” дип аталган ризыгына берникадҽр охшаган, шуңа күрҽ 

татарча-русча сүзлеклҽрдҽ шулай тҽрҗемҽ итеп бирелҽ дҽ:  – ватрушка [ТРС 1927: 113]; durcmaq – 

ватрушка [ТРС 1931: 94]; ватрушка [ТРС 1950: 109; ТРС 1988: 88]; ватрушка (творог, бҽрҽңге боламыгы, 

йомырка һ.б. белҽн ҽзерлҽнгҽн) [ТРС 1966: 137]; творог, бҽрҽңге боламыгы, йомырка һ.б. белҽн ҽзерлҽнгҽн 

ватрушка, шҽнгҽгҽ охшаган камыр ашы [ТРС 2007-I: 363]. 

Шул рҽвешчҽ, ризык атамаларында халыкның күпгасырлык тормыш тҽҗрибҽсе, яшҽү шартларына 

бҽйле сыйфатлары чагылыш таба. Лексиканың ҽлеге катламын ҿйрҽнү һҽм билгеле бер тҽртипкҽ салу, 

системалаштыру зарурлыгы тел белеме фҽненең үсеше һҽм халыкның тормыш шартлары үзгҽрү белҽн 

аңлатыла. Мондый тикшеренүлҽр этносның матди һҽм рухи байлыгы формалашу хакында бай материал 

бирҽ; гасырлар дҽвамында формалашкан һҽм яшҽү шартларына бҽйле рҽвештҽ берникадҽр үзгҽрешлҽр 

кичергҽн милли үзенчҽлеклҽрне саклап калуда, килҽчҽк буыннарга җиткерүдҽ зур роль уйный дип 

уйлыйбыз. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ТАТАРСКИХ БЛЮД 

Нурмухаметова Р.С. 

LINGUACULTUROLOGICAL DESCRIPTION OF DENOMINATION OF SOME TATAR DISHES 

Nurmukhametova R.S. 
The article is devoted to the study of some vocabulary items in material culture. The author throws light upon the linguaculturological 

description of denominations of such national Tatar dishes as kystyby, zhaima, duchmak. 

Key words: vocabulary of material culture, food tradition, the names of the food, linguaculturological description. 

 

 


