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Тарихта мәгълүм бер гыйбарә бар: үз милли традицияләрен хәтерләгән һәм 

саклаган халык гомерле һәм көчле була. Халыкны яшәтә торган шундый гореф-

гадәтләрнең берсе ризык әзерләү һәм ашау культурасына бәйле. 

Теләсә кайсы илдә һәм теләсә кайсы чорда матди мәдәниятнең иң тотрыклы 

элементлары – ашау-эчү традицияләре. Татарлар – тарих дәвамында табигый һәм 

иҗтимагый-икътисади шартларга бәйле шактый үзгәрешләр кичергән халык. Әлбәттә, 

болар татар халкының милли ризыклары язмышына да тәэсир итми калмаган: күп кенә 

ризыкларны әзерләү тәҗрибәсе буыннан-буынга күчмичә, тарих төпкелендә онытылган, 

кайберләре матди яктан яңа эчтәлек алган, чит халыклардан кергән ризыклар 

үзләштерелгән. Әмма шундый шартларда да татар халкының элек-электән килгән матди 

һәм рухи байлыгын үзләрендә саклап калган ризыклар күпсанлы. Бу ризыкларны әзерләү 

үзенчәлекләре һәм аларның атамалары буыннар тәҗрибәсен, татарларның тормыш итү 

рәвешен, андагы үсеш-үзгәрешләрне ачык күрсәтә.  

Ризык – матди мәдәниятнең бер өлешен тәшкил итә һәм ул һәрбер мәдәнияттә 

халыкның һөнәр-кәсебен, тормыш-яшәү шартларын, тәҗрибәсен, матди байлыгын, табын 

муллыгын һ.б. чагылдыра. Азык-төлек, беренче чиратта, барлык җан ияләренең табигый 

ихтыяҗларын канәгатьләндерә, ягъни аларны тукландыра, көч-энергия бирә. Әмма 

кешене, хайваннардан аермалы буларак, ризыкның әлеге төп функциясеннән тыш, элек-

электән башка яклары да кызыксындырган: ул аны табынга ничек бирү, тәмен генә түгел, 

бәлки тышкы кыяфәтен дә күзгә ятышлы итү турында да уйланган. Шул рәвешчә, кеше 

гади генә әйберләрдән төрле-төрле ашамлыклар әзерли башлаган.  

 Ризыкны куллану-әзерләүгә бәйле гореф-гадәтләрдә теге-яки бу мохиткә хас 

ресурслар гына түгел, бәлки халыкның күп кенә мәдәни үзенчәлекләре дә туплана. Күп 

кенә ризыклар халыкның борын-борыннан килгән гореф-гадәтләренә, йолаларга бәйле 

була, алар төрле бәйрәмнәрнең төп компонентларына әверелә. Шуңа күрә ризыкларда 

матди һәм рухи мәдәният элементлары туплану табигый. Шул сәбәпле аларга аеруча сак 

мөнәсәбәт таләп ителә. 

Матди мәдәният элементлары вакытлар үтү белән зур үзгәрешләр кичерә. Кешенең 

көндәлек тормышында чагыштырмача тотрыклы өлкә саналган ашау-эчүгә бәйле 

ихтыяҗлар да заман шаукымыннан читтә кала алмый. Тикшеренүчеләр фикеренчә, 

кулинаронимнар бер халыктан икенчесенә бик җиңел үтеп керә. Моңа дәлилләрне күпләп 

китерергә була: соңгы елларда пәйда булган пицца, ролл, суши, гамбургер кебек 

ризыкларны бүген өендә әзерләмәгән кеше сирәктер. Тормышыбызга ныклап үтеп кергән 

Интернет челтәре дә мондый ризыкларның популярлашуына китерә. 

Шуңа да карамастан татар халкының сәнгате, күп еллар дәвамында формалашкан үз 

кулинариясе, милли ризыклары бүгенге көнгә кадәр үзенчәлекләрен саклап калганнар. 

Дөрес, хәзерге вакытта традицион туклану культурасы үткәнгә калып бара. Кешеләр тиз 

әзерләнә торган ризыкларга өстенлек бирә. Шул сәбәпле өйдә шактый вакыт һәм көч 

түгеп әзерләнә торган ашамлыкларның үзләре белән бергә аларга бәйле лексик 

берәмлекләр дә юкка чыгу алдында. Димәк, киләчәк буын аларны төрле язма 

истәлекләрдән, әби-бабалар сөйләгәннәрдән генә күзалларга мөмкин. Күп дигәндә, милли 

ашханә-рестораннар бу борынгы тәҗрибәне саклап калуы ихтимал. Халыкларның этник 

үзенчәлекләре бетеп барган бүгенге көндә милли ризык атамаларын, аларны әзерләү 

ысулларын өйрәнү, саклап калу гаять әһәмиятле. 

Телне мәдәни күренеш буларак өйрәнү юлында тагын бер тәҗрибә булган әлеге 

сүзлектә ризык атамаларына караган бер төркем төшенчәләр карала. Алар татар халкы 

формалашуның әһәмиятле иҗтимагый-тарихи берәмлекләрен тәшкил итәләр. Аларны 

төрле чыганаклардан туплап бирү халыкның көнкүреше, мәдәнияте, гореф-гадәтләре 

үзара тыгыз бәйләнгән булуын дәлилли. Бу хезмәттә сайлап алынган берәмлекләрнең XX-

XXI гасыр татар сүзлекләрендә теркәлүен күрсәтү бу ризыкларның һәм аларның 



атамаларының “язмышын” күзәтергә-билгеләргә күпмедер мөмкинлек бирә. Аларның 

фразеологик әйтелмәләр, мәкаль-әйтемнәр составында кулланылу үзенчәлекләренә 

таянып, һәр аерым берәмлекнең татар халкы этномәдәниятендә тоткан урынын билгеләргә 

мөмкин. Туплап бирелгән сүзләрнең җырларда, матур әдәбият әсәрләрендә кулланылышы 

да әлеге фикерне раслый.  

Сүзлек-белешмәне төзүче һәм басмага әзерләүчеләр фикеренчә, рухи һәм матди 

мәдәниятнең кисешү ноктасы булган ризык атамаларын өйрәнү тел белемендә соңгы 

елларда көчәеп килгән лингвокультурология фәненә кертелгән зур өлеш. Тәкъдим ителә 

торган материаллар татар һәм төрки мәдәният концептлары сүзлекләренә кертерелергә 

мөмкин. Тел материалын шушы рәвештә туплап биргән хезмәтләр татар 

лексикографиясендә дә лаеклы урын табар.  

 


